
SKLIC OBČNEGA ZBORA

SLOVENSKEGA SODNIŠKEGA DRUŠTVA

Spoštovane članice in člani Slovenskega sodniškega društva,

glavni  odbor  Slovenskega  sodniškega  društva  na  podlagi  tretjega  odstavka  13.  člena  Pravil
Slovenskega  sodniškega  društva  sklicuje  korespondenčno  sejo  občnega  zbora  Slovenskega
sodniškega društva, ki bo trajala  od  14. 5. 2021 do vključno 31. 5. 2021, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Sprememba Pravil Slovenskega sodniškega društva

2. Sprejem letnega poročila Slovenskega sodniškega društva za leto 2020

3. Seznanitev s poročilom nadzornega odbora Slovenskega sodniškega društva za leto 2020

4. Seznanitev  s  poročilom sveta  za  sodniško etiko Slovenskega sodniškega društva za  leto
2020

K točki 1:

V trenutnih  epidemioloških  razmerah,  ko  je  zbiranje  bistveno omejeno,  je  treba  tudi  delovanje
Slovenskega  sodniškega  društva  prilagoditi  razmeram  in  ustrezno  urediti  možnost
korespondenčnega  delovanja  njegovih  organov,  zlasti  občnega  zbora.  V  veljavnih  Pravilih
Slovenskega sodniškega društva 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.

Ker se prav v letu 2021 izteče mandat članov organov društva, zaradi omejitev zbiranja pa občnega
zbora, na katerem bi lahko bile izvedene tudi volitve članov organov, zelo verjetno ne bo mogoče
izvesti v klasični obliki, je treba Pravila ustrezno dopolniti in spremeniti, tako da bo nemoteno delo-
vanje društva in njegovih organov zagotovljeno tudi v izrednih razmerah. V ta namen je predlagano
črtanje dosedanjih določb, ki urejajo korespondenčno sejo občnega zbora (tretjega in četrtega odsta-
vek 13. člena Pravil), in dopolnitev Pravil z novimi členi 14a, 14b in 14 c, v katerih je celovito ure-
jena korespondenčna izvedba občnega zbora. Zaradi določb petega in sedmega odstavka 26. člena
ZDru-1, v skladu s katerimi mora zbor članov društva vsako leto sprejeti letno poročilo društva, pa
je predlagana tudi sprememba prvega odstavka 13. člena Pravil, tako da bi bilo redni občni zbor ob-
vezno sklicati vsako leto in ne vsaki dve leti, kot velja zdaj. Podrobnejša obrazložitev sprememb in
dopolnitev Pravil izhaja iz  Osnutka predloga sprememb in dopolnitev Pravil v zvezi s korespon-
denčno izvedbo občnega zbora, ki je priloga tega sklica.
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Predlog sklepa št. 1:

Spremenijo in dopolnijo se Pravila Slovenskega sodniškega društva, in sicer:

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.

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.
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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.“

K točki 2:

V skladu s petim in sedmim odstavkom 26. člena Zakona o društvih (ZDru-1) mora društvo za
poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo. To poročilo mora sprejeti zbor
članov društva, skladno z 29. členom Zdru-1 pa ga je treba predložitvi AJPES.

Letno poročilo za leto 2020, finančno poročilo in poslovno poročilo so priloga tega sklica.

Predlog sklepa št. 2:

Sprejme se letno poročilo Slovenskega sodniškega društva za leto 2020.

K točki 3:

V  skladu  s  četrtim  odstavkom  24.  člena  Pravil  Slovenskega  sodniškega  društva  je  naloga
nadzornega  odbora  nadzorovati  materialno  in  finančno  poslovanje  društva.  Odbor  enkrat  letno
pregleda materialno in  finančno poslovanje društva,  o čemer poroča na rednem občnem zboru.
Poročilo nadzornega odbora za leto 2020 je priloga tega sklica.

Predlog sklepa št. 3:

Občni zbor se je seznanil s poročilom nadzornega odbora Slovenskega sodniškega društva za leto
2020.

K točki 4:

Svet za sodniško etiko Slovenskega sodniškega društva je podal poročilo o svojih aktivnostih v letu
2020, ki je priloga tega sklica.

Predlog sklepa št. 4:

Občni zbor se je seznanil s poročilom sveta za sodniško etiko Slovenskega sodniškega društva za
leto 2020.
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IZVEDBA GLASOVANJA

Glasovanje o predlaganih sklepih se bo izvedlo po elektronski pošti. Glasuje se z glasovnico, ki je
priloga tega sklica. Pri glasovanju se bodo upoštevale glasovnice, ki bodo izpolnjene in poslane v
skladu s spodnjimi navodili  za glasovanje in ki bodo na spodaj  navedeni elektronski naslov za
glasovanje prispele do vključno 31. 5. 2021.

Naslov za glasovanje za aktivne sodnike, ki imajo službeni naslov ime.priimek@sodisce.si,  se
glasi: obcni-zbor.ssd@sodisce.si

Naslov za glasovanje za  upokojene sodnike in  aktivne sodnike, ki nimajo službenega naslova
ime.priimek@sodisce.si (na primer dodeljeni sodniki), se glasi: sodnisko.drustvo@sodisce.si

NAVODILA ZA GLASOVANJE:

1. Odprite  dokument „GLASOVNICA – OBČNI ZBOR 14. 5.  2021 – 31.  5.  2021“,  ki  je
priloga tega sklica.

2. Pod vsakim sklepom označite,  ali  s  sklepom soglašate  ali  z  njim ne  soglašate,  tako da
odebelite izbrano besedilo (ctrl+B)

Primer:
- če s sklepom soglašate, označite tako:

Soglašam

Ne soglašam

- če s sklepom ne soglašate, označite tako:

Soglašam

Ne soglašam

3. Po glasovanju o vseh sklepih, dokument shranite v obliki pdf (v programu Open Office v ta
namen kliknite na rubriko „Datoteka“, izberite „Izvozi  v pdf“, nato izberite „Izvozi“ ter
dokument shranite v izbrano mapo).

4. Dokument v pdf obliki kot prilogo nato

- aktivni sodniki, ki imate službeni naslov ime.priimek@sodisce.si, s svojega službenega 
elektronskega naslova ime.priimek@sodisce.si pošljite na naslov 
obcni-zbor.ssd@sodisce.si 

- upokojeni sodniki in aktivni sodniki, ki nimate službenega naslova 
ime.priimek@sodisce.si, pa s svojega osebnega elektronskega naslova pošljite na naslov 
sodnisko.drustvo@sodisce.si

V rubriko ZADEVA obvezno vpišite: GLASOVANJE – OBČNI ZBOR 2021.
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Glasovnice bo po poteku roka za glasovanje odprla in pregledala tričlanska komisija  v sestavi:
Zdenka Pešec, mag. Vesna Rebernik Jamnik in dr. Damjan Gantar oz. Špela Prodan kot nadomestna
članica,  ki  bo o glasovanju sestavila zapisnik.  Posamezni  sklep bo sprejet,  če bo zanj  veljavno
glasovala  večina članov  društva,  katerih  glasovnice  bodo  pravočasno  prispele  na  naslov  za
glasovanje. Rezultati glasovanja bodo objavljeni na spletni strani društva na način, da se bodo z
njimi lahko seznanili vsi člani društva.

OPOZORILO:

Glasovnice, ki bodo na naslov za glasovanje prispele po 31. 5. 2021, ki ne bodo izpolnjene v
skladu  z  navodili  za  glasovanje,  ki  jih  aktivni  sodniki,  ki  imajo  službeni  naslov
ime.priimek@sodisce.si,    ne  bodo  s  svojega  službenega  elektronskega  naslova  poslali  na
naslov  obcni-zbor.ssd@sodisce.si  oziroma  aktivni  sodniki,  ki  nimajo  službenega  naslova
ime.priimek@sodisce.si,  ter upokojeni sodniki s svojega osebnega elektronskega naslova ne
bodo poslali na naslov sodnisko.drustvo@sodisce.si, ne bodo upoštevane.

S spoštovanjem,

Ljubljana, 14. 5. 2021 Glavni odbor Slovenskega sodniškega 
društva

Predsednik Slovenskega sodniškega društva
dr. Andrej Ekart

PRILOGE:
- Osnutek predloga sprememb in dopolnitev Pravil v zvezi s korespondenčno izvedbo občnega zbo-
ra
- Letno poročilo Slovenskega sodniškega društva za leto 2020
- Finančno poročilo Slovenskega sodniškega društva za leto 2020
- Poslovno poročilo Slovenskega sodniškega društva za leto 2020
- Poročilo nadzornega odbora Slovenskega sodniškega društva za leto 2020
- Poročilo sveta za sodniško etiko Slovenskega sodniškega društva za leto 2020
- GLASOVNICA – OBČNI ZBOR 14. 5. 2021 – 31. 5. 2021
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