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Osnutek predloga sprememb in dopolnitev Pravil 

v zvezi s korespondenčno izvedbo občnega zbora 

 

Spoštovani, 

v delovni skupini za pripravo spremembe Pravil SSD smo pripravili osnutek predloga 

sprememb in dopolnitev Pravil v zvezi s korespondenčno izvedbo občnega zbora in 

korespondenčnega glasovanja z obrazložitvijo. Glede na siceršnjo zasnovo in sistematiko Pravil 

je predlagano, da se Pravila dopolnijo z določbami o ureditvi temeljnih vprašanj glede 

korespondenčne izvedbe občnega zbora in glasovanja na občnem zboru. Če ocenimo, da je to 

potrebno, pa lahko podrobnejša pravila glede tehnične izvedbe sprejmemo v obliki pravilnika 

ali poslovnika občnega zbora kot izvedbenega predpisa. 

 

I. OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

 

V obstoječi ureditvi je korespondenčna izvedba občnega zbora urejena zelo skopo, in sicer v 

tretjem in četrtem odstavku 13. člena Pravil. Določena je le možnost korespondenčne izvedbe 

občnega zbora, v zvezi s sklicem in odločanjem na korespondenčni seji pa je predvidena 

uporaba pravil, ki veljajo za sklic in odločanje na rednem občnem zboru. Možnost 

korespondenčnega odločanja o volitvah in razrešitvah članov organov društva je izključena. 

Glede na trenutne epidemiološke razmere je zelo verjetno, da naslednjega občnega zbora (na 

katerem bo treba izvesti tudi volitve članov organov društva) ne bo mogoče izvesti na klasičen 

način. Zato je smiselno Pravila ustrezno dopolniti in prilagoditi, tako da bo nemoteno delovanje 

društva in njegovih organov zagotovljeno tudi v izrednih razmerah. V ta namen je predlagano 

črtanje dosedanjih določb, ki urejajo korespondenčno sejo občnega zbora (tretji in četrti 

odstavek 13. člena Pravil), in dopolnitev Pravil z novimi členi 14a, 14b in 14c, v katerih bo 

urejena korespondenčna izvedba občnega zbora. 

Skladno s prvim in drugim odstavkom 13. člena Pravil (ki ostajata nespremenjena) je za sklic 

občnega zbora pristojen glavni odbor. Po predlagani ureditvi je tudi odločitev o načinu izvedbe 

občnega zbora (klasično/korespondenčno) v pristojnosti glavnega odbora. Če glavni odbor 

sprejme odločitev, da se občni zbor izvede korespondenčno, pa mora določiti tudi način izvedbe 

korespondenčne seje in glasovanja na seji (javno/tajno) in izmed svojih članov imenovati 3 

člane volilne komisije (prvi odstavek novega 14.a člena Pravil). 

Skladno s prvim in drugim odstavkom 13. člena Pravil (ki v tem delu ostajata nespremenjena) 

je za sklic občnega zbora  pristojen glavni odbor. Po predlagani ureditvi je tudi odločitev o tem, 

ali bo sklical korespondenčno ali »klasično« sejo občnega zbora, v pristojnosti glavnega odbora. 

Če glavni odbor skliče korespondenčno sejo občnega zbora, pa mora določiti tudi način izvedbe 

korespondenčne seje in glasovanja na seji (javno/tajno) in izmed svojih članov imenovati 3 

člane volilne komisije (prvi odstavek novega 14.a člena Pravil). 

 

Vnaprejšnja odločitev o tem, ali se bo glasovanje izvedlo javno ali tajno, je potrebna zaradi 

različnega načina glasovanja. Čeprav je pri klasični izvedbi občnega zbora odločitev o tem v 

pristojnosti občnega zbora (četrti odstavek 14. člena Pravil), pri korespondenčni izvedbi takšna 

rešitev ni primerna, saj bi bilo treba v takem primeru izvesti dvostopenjsko glasovanje (tj. 
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najprej javno/tajno glasovanje o načinu glasovanja in nato še javno/tajno glasovanje o 

vprašanjih, ki so predmet glasovanja), kar bi bilo tehnično zelo zahtevno in zamudno. Odločitev 

o tem, ali se glasuje javno ali tajno, je zato zaupana glavnemu odboru, ki ga sestavljajo izvoljeni 

predstavniki sodnikov. Glavni odbor bo pri odločitvi o načinu glasovanja praviloma upošteval 

vsebino in pomen vprašanj, o katerih je treba odločati. Tajno glasovanje je smiselno in primerno 

zlasti pri volitvah članov organov SSD. Mogoča pa je tudi odločitev, da se o nekaterih 

vprašanjih glasuje javno (npr. potrditev poslovnega poročila, letnega poročila), o drugih (npr. o 

volitvah članov organov društva) pa tajno, če je to glede na logistične zahteve smotrno. Smisel 

takega ločevanja je zlasti v tem, da prednatisnjena pisna glasovnica za glasovanje po pošti ne 

bo preobsežna. 

Z namenom poenostavitve izvedbe glasovanja je glavnemu odboru prepuščena tudi določitev 

članov volilne komisije, ki jih izbere izmed svojih članov. Dosedanja praksa izvedbe volitev na 

klasičnih zborih, ko se člani volilne komisije imenujejo izmed prisotnih članov društva in jih 

potrdi občni zbor (kar s Pravili sicer ni podrobneje urejeno) v primeru korespondenčne seje in 

korespondenčnega glasovanja ni primerna. 

Za sklic korespondenčne seje občnega zbora se tudi po predlogu spremembe Pravil smiselno 

uporabljajo pravila, ki veljajo za „klasično“ izvedbo (13. člen Pravil). Glede na posebnosti 

korespondenčne seje pa je v drugem odstavku novega 14.a člena predvideno, da se v sklicu 

dodatno izrecno opredeli način glasovanja (javno (po el. pošti)/tajno (po pošti)). Ker se glasuje 

z glasovnicami, ki se pošljejo po navadni oz. elektronski pošti, je prav tako določeno, da se v 

sklicu tudi navede, kam naj člani društva pošljejo glasovnice (poštni oz. elektronski naslov) in 

določi skrajni rok, do katerega morajo na navedeni naslov prispeti glasovnice (v zvezi s 

pravočasnostjo glasovnic se upošteva prejemna teorija). Prav tako se v sklicu navedejo imena 

članov volilne komisije, ki jih je določil glavni odbor. 

Glede na število članov in logistične zahteve pri izvedbi glasovanja je v predlogu predviden le 

en način tajnega oziroma javnega glasovanja, tj. javno glasovanje po elektronski pošti in tajno 

glasovanje po navadni pošti. V vsakem primeru se glasuje z glasovnico, ki se članom društva 

posreduje skupaj s sklicem po pošti oziroma elektronski pošti (tretji odstavek 14.a člena). 

Glasovnica se oblikuje tako, da je v njej jasno navedeno vprašanje, o katerem se glasuje, možni 

odgovori in število odgovorov, ki jih je mogoče oziroma potrebno izbrati. 

Javno glasovanje se izvede po elektronski pošti. V tem primeru se vsem članom SSD na 

elektronski naslov ime.priimek@sodisce.si (oziroma upokojenim sodnikom, ki tega naslova več 

nimajo, na naslov, ki ga kot svoj „uradni“ elektronski naslov sporočijo društvu) pošlje  sklic, 

morebitno gradivo k posameznim točkam dnevnega reda oz. povezava do spletnega naslova, 

kjer je dostopno gradivo (npr. predstavitev kandidatov za člane organov, poročila organov 

društva, letno poročilo, poslovno poročilo...), glasovnica (npr. v obliki pametnega obrazca ali v 

kakšni drugi primerni obliki) in navodila za glasovanje. Člani glasujejo tako, da izpolnijo 

glasovnico in nato dokument v pdf obliki, ki ga ni več mogoče spreminjati, s svojega službenega 

spletnega naslova oz. upokojeni sodniki iz sporočenega naslova pošljejo na spletni naslov, 

naveden v sklicu (četrti odstavek 14.a člena). Za namen glasovanja se oblikuje poseben naslov 

(npr. obcni.zbor@sodisce.si), da se na naslovu SSD ne meša ostala pošta in pošta v zvezi z 

glasovanjem in da vsa sporočila v zvezi z glasovanjem do odpiranja glasovnic ostanejo 

neodprta. Zaželeno je tudi, da se v rubriko ZADEVA enotno vpiše oznaka zadeve (npr. 

Glasovanje na občnem zboru), na kar se člane izrecno opozori v navodilih za glasovanje. 

Tajno glasovanje se izvede po navadni pošti. V tem primeru se vsem članom SSD po pošti 

(bodisi po sodišču, na katerem delajo, bodisi na domač naslov) pošlje sklic in gradivo k 

posameznim točkam oz. navedba povezave do spletnega naslova, kjer je dostopno gradivo k 
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posameznim točkam, če je tega preveč in ni ekonomičen natis gradiva, prav tako pa se jim 

pošlje varna glasovnica skupaj s prednaslovljeno kuverto s plačano poštnino in navodili za 

glasovanje (smiselno je, da se jim sklic in gradivo oz. povezava do gradiva pošlje tudi po 

elektronski pošti, hkrati pa se jih obvesti, da bodo glasovnico prejeli po navadni pošti). 

Glasovnica mora biti izdelana z varnostnimi mehanizmi, tako da ni mogoče njeno enostavno 

kopiranje (takšna rešitev je npr. sprejeta tudi pri volitvah predsednika Zdravniške zbornice). 

Glasuje se tako, da člani izpolnjeno glasovnico v priloženi kuverti pošljejo po pošti na sedež 

SSD (peti odstavek 14.a člena). 

Glede na pravilo, ki velja za klasično izvedbo zbora, tj. da se po pol ure odloča z večino glasov 

prisotnih članov ne glede na število prisotnih (prvi odstavek 14. člena Pravil), je v predlogu 

spremembe Pravil (prvi odstavek 14.b člena) predvideno, da se na korespondenčnih volitvah 

odloča z večino glasov pravočasno prispelih glasovnic. Pri tem se upoštevajo glasovnice, ki so 

na sedež društva oz. na elektronski naslov društva prispele do dneva in ure, navedene v sklicu. 

Če pri glasovanju po elektronski pošti kdo slučajno glasuje dvakrat, se upošteva prva prispela 

glasovnica. Za odločanje o prenehanju društva so, tako kot je to v primeru klasične izvedbe 

občnega zbora predvideno v tretjem odstavku 14. člena Pravil, v drugem odstavku 14.b člena 

predvideni posebni pogoji glede kvoruma in potrebne večine. 

Prispele glasovnice pregleda in glasove prešteje tričlanska volilna komisija (prvi odstavek 14.c 

člena). Če se glasuje po elektronski pošti, se vsem članom komisije omogoči dostop do 

elektronske pošte, na katero se pošiljajo glasovnice, po poteku roka za oddajo glasovnic pa člani 

komisije vsak zase pregledajo prispele glasovnice in preštejejo glasove in nato primerjajo svoje 

ugotovitve. Pred potekom roka se elektronska sporočila, ki prispejo na naslov, določen za 

glasovanje, ne smejo odpirati. Pri tem je smiselno hkrati voditi seznam vseh članov in na 

seznamu označiti, kdo se je odzval, da ne bi kdo glasoval dvakrat. V primeru dvakratnega 

glasovanja velja prva oddana glasovnica. Zaradi evidence in arhiviranja dokumentacije je 

priporočljivo vse prispele glasovnice skupaj s pripadajočimi elektronskimi sporočili takoj po 

izteku roka za glasovanje tudi natisniti. 

Pri tajnem glasovanju po pošti se komisija sestane »fizično« in pregleda ter prešteje vse prispele 

glasovnice. 

V obeh primerih komisija o svojih ugotovitvah zapiše zapisnik in razglasi rezultate glasovanja, 

ki se objavijo na zaprtem delu spletne strani SSD v roku 5 delovnih dni (drugi odstavek 14.c 

člena). 
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II. VELJAVNA UREDITEV SKLICA IN GLASOVANJA NA OBČNEM ZBORU 

 

13. člen 

Redni občni zbor skliče glavni odbor vsaki dve leti, najmanj 15 dni pred zborom z navedbo 

kraja, časa in dnevnega reda zbora na način, da so seznanjeni vsi člani društva. 

Izredni občni zbor skliče glavni odbor na lastno pobudo, na zahtevo izvršilnega odbora ali na 

pisno zahtevo najmanj četrtine članov. 

Izjemoma lahko občni zbor zaseda na korespondenčni seji, pri čemer za sklic in odločanje 

veljajo enaka pravila kot za sklic in odločanje na rednem občnem zboru. 

Na korespondenčni seji ni mogoče odločati o volitvah in razrešitvah članov organov društva. 

 

  14.  člen 

Občni zbor je sklepčen, če se ga ob uri, za katero je sklican, udeleži najmanj četrtina članov, po 

polurni preložitvi pa ne glede na število navzočih. 

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 

Če občni zbor odloča o prenehanju društva, lahko sprejme veljavno odločitev, če je navzočih 

najmanj polovica članov društva in za odločitev glasujeta najmanj dve tretjini navzočih. 

Občni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem, lahko pa se odloči tudi za tajno glasovanje. 

 

III. PREDLAGANE SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL 

 

1. 

V prvem odstavku 13. člena Pravil se besedilo »vsaki dve leti« nadomesti z besedilom »vsako 

leto«. 

Tretji in četrti odstavek 13. člena Pravil se črtata. 

2. 

Za 14. členom Pravil se dodajo novi 14.a, 14.b in 14.c člen, ki se glasijo: 

„14.a člen 

Glavni odbor lahko skliče tudi korespondenčno sejo občnega zbora. V takem primeru določi 

tudi način izvedbe korespondenčne seje in glasovanja ter izmed svojih članov imenuje tri člane 

volilne komisije. 
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Za sklic korespondenčne seje se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek 13. člena teh Pravil, 

s tem da se v sklicu korespondenčne seje opredelita tudi način glasovanja in rok, do katerega 

morajo na naslov, naveden v sklicu, prispeti glasovnice, ter navedejo imena članov volilne 

komisije. 

Če se glasovanje izvede po elektronski pošti, se članom društva po elektronski pošti pošlje 

glasovnica v elektronski obliki. Če se glasovanje izvede po pošti, se članom društva po pošti 

pošlje pisna glasovnica. 

Javno glasovanje na korespondenčni seji se izvede tako, da sodniki izpolnjeno glasovnico v pdf 

formatu s svojega službenega elektronskega naslova »ime.priimek@sodisce.si«, upokojeni 

sodniki pa z naslova, ki ga predhodno kot svoj uradni naslov sporočijo društvu, po elektronski 

pošti pošljejo na elektronski naslov, določen v sklicu. 

Tajno glasovanje na korespondenčni seji se izvede po pošti, tako da člani društva izpolnjeno 

pisno glasovnico po pošti pošljejo na naslov, naveden v sklicu. 

14.b člen 

Na korespondenčni seji občni zbor sklepe sprejema z večino glasov članov društva, katerih 

glasovnice so pravočasno prispele na naslov za glasovanje. 

Če občni zbor odloča o prenehanju društva, lahko sprejme veljavno odločitev, če na naslov za 

glasovanje pravočasno prispejo glasovnice najmanj polovice članov društva in za odločitev 

glasujeta najmanj dve tretjini članov društva, katerih glasovnice so pravočasno prispele na 

naslov za glasovanje. 

14.c člen 

Po izteku roka, določenega za glasovanje, člani volilne komisije ugotovijo, katere glasovnice 

so na naslov za glasovanje prispele pravočasno, pregledajo pravočasno prispele glasovnice in 

o rezultatih glasovanja izdelajo zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije. 

Rezultati glasovanja se v roku 5 delovnih dni objavijo na spletni strani društva na način, ki 

omogoča, da se z njimi seznanijo vsi člani društva.“ 
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IV. ČISTOPIS 

  

13. člen 

Redni občni zbor skliče glavni odbor vsako leto, najmanj 15 dni pred zborom z navedbo kraja, 

časa in dnevnega reda zbora na način, da so seznanjeni vsi člani društva. 

Izredni občni zbor skliče glavni odbor na lastno pobudo, na zahtevo izvršilnega odbora ali na 

pisno zahtevo najmanj četrtine članov. 

  14.  člen 

Občni zbor je sklepčen, če se ga ob uri, za katero je sklican, udeleži najmanj četrtina članov, po 

polurni preložitvi pa ne glede na število navzočih. 

Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 

Če občni zbor odloča o prenehanju društva, lahko sprejme veljavno odločitev, če je navzočih 

najmanj polovica članov društva in za odločitev glasujeta najmanj dve tretjini navzočih. 

Občni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem, lahko pa se odloči tudi za tajno glasovanje. 

14.a člen 

Glavni odbor lahko skliče tudi korespondenčno sejo občnega zbora. V takem primeru določi 

tudi način izvedbe korespondenčne seje in glasovanja ter izmed svojih članov imenuje tri člane 

volilne komisije. 

Za sklic korespondenčne seje se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek 13. člena teh Pravil, 

s tem da se v sklicu korespondenčne seje opredelita tudi način glasovanja in rok, do katerega 

morajo na naslov, naveden v sklicu, prispeti glasovnice, ter navedejo imena članov volilne 

komisije. 

Če se glasovanje izvede po elektronski pošti, se članom društva po elektronski pošti pošlje 

glasovnica v elektronski obliki. Če se glasovanje izvede po pošti, se članom društva po pošti 

pošlje pisna glasovnica. 

Javno glasovanje na korespondenčni seji se izvede tako, da sodniki izpolnjeno glasovnico v pdf 

formatu s svojega službenega elektronskega naslova »ime.priimek@sodisce.si«, upokojeni 

sodniki pa z naslova, ki ga predhodno kot svoj uradni naslov sporočijo društvu, po elektronski 

pošti pošljejo na elektronski naslov, določen v sklicu. 

Tajno glasovanje na korespondenčni seji se izvede po pošti, tako da člani društva izpolnjeno 

pisno glasovnico po pošti pošljejo na naslov, naveden v sklicu. 

14.b člen 

Na korespondenčni seji občni zbor sklepe sprejema z večino glasov članov društva, katerih 

glasovnice so pravočasno prispele na naslov za glasovanje. 

Če občni zbor odloča o prenehanju društva, lahko sprejme veljavno odločitev, če na naslov za 

glasovanje pravočasno prispejo glasovnice najmanj polovice članov društva in za odločitev 
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glasujeta najmanj dve tretjini članov društva, katerih glasovnice so pravočasno prispele na 

naslov za glasovanje. 

14.c člen 

Po izteku roka, določenega za glasovanje, člani volilne komisije ugotovijo, katere glasovnice 

so na naslov za glasovanje prispele pravočasno, pregledajo pravočasno prispele glasovnice in 

o rezultatih glasovanja izdelajo zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani volilne komisije. 

Rezultati glasovanja se v roku 5 delovnih dni objavijo na spletni strani društva na način, ki 

omogoča, da se z njimi seznanijo vsi člani društva. 

 

Ljubljana, 4. 3. 2021 

 

 

     Predsednik delovne skupine za spremembo Pravil SSD:

     dr. Andrej Ekart 


