
 

 

 

ZAPISNIK ZBORA ČLANOV IN ČLANIC 

Slovenskega sociološkega društva 

6. 11. 2020, 18:15 – 19:00. na daljavo preko aplikacije Zoom 

 

Zbor članov in članic, ki mora v skladu s temeljnim aktom društva potekati vsaj enkrat na leto, 

je v luči epidemioloških razmer potekal na daljavo (preko aplikacije Zoom) v času letnega 

sociološkega srečanja. Prvo vabilo na zbor članov s priloženim predlaganim dnevnim redom 

je bilo članom in članicam poslano 20. oktobra. Da bi čim bolj sledili formalnostim, smo od 

sodelujočih zahtevali, da so v Zoom sestanek vpisani s svojim imenom in priimkom ter da, če 

je to le mogoče, imajo vključeno kamero. Moderator Zoom sestanka – Miroljub Ignjatović – je 

po zaključku zbora iz aplikacije prenesel listo prisotnosti. Tajnik društva, Igor Jurekovič, je 

pred začetkom zbora preveril, da so vsi prisotni tudi člani društva z urejeno članarino. Eno 

osebo je naprosil, da zaradi neurejenega statusa zapusti zbor članov in članic. 

 

O zadevah se je glasovalo z »Yes« in »No« opcijami, ki jih vsem udeležencem – ne glede na 

licenco – omogoča Zoom.  

 

Predsednica Slovenskega sociološkega društva Hajdeja Iglič v skladu s temeljnim aktom 

ugotavlja, da je zbor na začetku (18:15) nesklepčen, zato je pričetek odložen za 15 minut, po 

katerih mora biti na zboru prisotnih več kot 10 članov in članic, da je zbor sklepčen. 

 

Po petnajstih minutah je bila ugotovljena sklepčnost (prisotnih je bilo 35 članov in članic, gl. 

listo prisotnosti), zato v skladu s temeljnim aktom predsednica Zboru predlaga, da kot delovni 

predsednik zbor vodi Miroljub Ignjatović. Zbor ga soglasno potrdi. Hkrati je pozvala zbrane, 

da se trije člani_ce društva javijo za verifikacijsko komisijo, ki vodi zapisnik zbora. Javijo se 

Igor Jurekovič, Aleksandra Kanjuo Mrčela in Jure Mezek. Sedaj se zbor lahko prične s 

predlaganim dnevnim redom: 

 

1. Poročilo o delu SSD 

2. Spremembe Statuta  

3. Izbor častnega_e člana_ice 

4. Razno 

 

Potrjen s 29 ZA in 0 PROTI od skupno 35.  



 

AD 1 / Poročilo o delu 

 

M. Ignjatović, delovni predsednik, preda besedo predsednici SSD, Hajdeji Iglič, ki predstavi 

poročilo o delu za preteklo leto od prejšnjega sociološkega srečanja, ki bo kasneje objavljeno 

na spletni strani društva. 

 

Po končani predstavitvi poročila, delovni predsednik odpre prostor za razpravo. 

 

G. Kovačič: Kot član nadzornega odbora pozitivno ocenjujem tudi finančno poročilo za 

preteklo leto.  

 

Ker ni dodatnih pripomb, delovni predsednik daje poročilo v potrdilo zboru članov in članic. 

 

SKLEP: Zbor članov in članic s 29 ZA in 0 PROTI potrjuje poročilo o delu za preteklo leto. 

 

AD 2 / Spremembe statuta SSD 

 

V skladu s temeljnim aktom predsedstvo Slovenskega sociološkega društva zboru članov in 

članic predlaga dve spremembi statuta. Prva se tiče korespondenčnih sej predsedstva, ki do 

sedaj niso bila urejena v temeljnem aktu, zato predsedstvo predlaga dopolnitev 23. člena 

temeljnega akta (dopolnitve so zapisane poševno): 

 

Predsedstvo se sestaja na rednih in korespondenčnih sejah.  

 

Predsedstvo Društva je na redni seji sklepčno, če je navzoča večina članov/-ic.  

 

Sklepi se sprejemajo z večino navzočih članov/-ic predsedstva.  

 

Če predsedstvo ni sklepčno, smejo navzoči člani/-ice razpravljati o zadevah z dnevnega 

reda predsedstva in sprejeti predlog sklepa, ki pa postane veljaven, če ga manjkajoči 

člani/-ice predsedstva potrdijo pisno. Sklep predsedstva Društva postane veljaven, če 

ga je skupaj podprla večina vseh članov/-ic predsedstva. Veljati prične z datumom seje 

predsedstva, na kateri je bil sprejet predlog sklepa. 

 

Predsednik/-ica Društva zadrži sklep predsedstva, če ugotovi, da je v nasprotju s 

Statutom, Kodeksom profesionalne etike Društva, zakonom ali drugimi predpisi. O 

zadržanju sklepa predsednik/-ica obvesti vse član/-ice predsedstva pisno. 

 

Če se večina članov/-ic predsedstva z zadržanjem sklepa ne strinja, mora predsednik/-

ica sklicati zbor. 

 

Korespondenčna seja poteka preko elektronske pošte in jo lahko skliče predsednik/-ica: 

- zaradi odločanja o nujnih zadevah, ko ni pogojev za sklic redne seje 

predsedstva, ali,  

- kadar gre za odločanje o manj pomembnih zadevah glede katerih ni smotrno 

sklicevati redne seje, ali, 

- kadar je predsedstvo na predhodni redni seji sklenilo, da za namene odločanja 



o posamezni zadevi skliče korespondenčno sejo. 

 

Predsedstvo v roku, ki ga določi sklicatelj in ne sme biti krajši od 24 ur, razpravlja in 

glasuje o zadevi. Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in nedvoumno, da 

je nanj mogoče odgovoriti samo z »da« ali »ne« oziroma »za« ali »proti«.  

 

Sklep korespondenčne seje predsedstva je veljaven, če ga je podprla večina navzočih 

članov in članic predsedstva. O opravljeni korespondenčni seji se napiše zapisnik, v 

katerem je naveden vzrok za izvedbo, postavljeno vprašanje ter sklep predsedstva. 

 

Zapisnik se potrjuje na naslednji redni seji predsedstva. 

 

Delovni predsednik po predstavitvi sprememb odpre razpravo. 

 

J. Aleksić: Če se zapisnik potrjuje na naslednji redni seji predsedstva, ali to pomeni, da se seji 

preko Zooma štejejo za redne?  

 

M. Ignjatović: Pri Zoom sejah gre za redne seje predsedstva; korespondenčne so tiste, ki bi 

izjemoma potekale preko e-pošte. Ker ni dodatnih vprašanj, zboru predajam predlog v 

glasovanje z »Yes« in »No« možnostmi pri »Participants«. 

 

SKLEP: Zbor članov in članic je z 28 ZA in 0 PROTI potrdil spremembo statuta v 23. členu. 

Verifikacijska komisija ugotavlja, da je bila sprememba sprejeta s predpisano dvotretjinsko 

večino. 

 

Druga sprememba se tiče določitev o prenosu premoženja v primeru prenehanja društva. 

Spomladi 2019 smo prejeli naziv nevladne organizacije v javnem interesu. V skladu z »Izjavo 

glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem 

interesu po ZNOrg«, ki smo jo v postopku pridobivanja naziva morali podpisati, smo se 

zavezali, da spremenimo dikcijo 36. člena, ki ureja prenos premoženja v primeru prenehanja 

društva. Ker Izjava terja, da nevladna organizacija v javnem interesu »v primeru prenehanja, 

po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z 

enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava«, predlagamo 

sledečo spremembo 36. člena statuta:  

 

Namesto trenutnega zapisa: 

 

V primeru prenehanja obstoja Društva se vse njegovo premoženje po poravnavi vseh obveznosti 

Društva izroči sorodnemu društvu, ki ga ob sprejemu sklepa o prenehanju Društva določi zbor 

članov/-ic. 

Predlagamo: 

V primeru prenehanja obstoja Društva, se vse njegovo premoženje po poravnavi vseh 

obveznosti Društva prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim 

namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava 

 

Predlog spremembe 36. člena delovni predsednik da v razpravo. 



 

M. Hafner-Fink: Glede na predlagano dikcijo, ni jasno, kdo odloča o »drugi nevladni 

organizaciji« ali »nepridobitni pravni osebi javnega prava«.  

 

G. Kovačič: Logično je, da odločitev sprejme Zbor članov in članic kot najvišji organ društva.  

 

Glede na pripombe delovni predsednik predlaga dopolnitev predlagane spremembe, ki se sedaj 

glasi: 

V primeru prenehanja obstoja Društva, se vse njegovo premoženje po poravnavi vseh 

obveznosti Društva prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim 

namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, ki jo ob sprejemu sklepa o 

prenehanju Društva določi zbor članov/-ic. 

Ker ni dodatnih vprašanj, delovni predsednik zboru predajava predlog v glasovanje z »Yes« in 

»No« možnostmi pri »Participants«. 

 

SKLEP: Zbor članov in članic z 29 ZA in 0 PROTI potrjuje spremembo 36. člena statuta. 

Verifikacijska komisija ugotavlja, da je bila sprememba sprejeta z dvotretjinsko večino.  

 

AD 3 / Nagrade in priznanja SSD 

 

M. Ignjatović: V skladu s temeljnim aktom predsedstvo zboru članov in članic predlaga dva 

predloga za podelitev naziva častni član oziroma častna članica: dr. Ivan Svetlik in dr. 

Spomenka Hribar, pri čemer lahko zbor potrdi oba predloga. 

 

SKLEP: Zbor članov in članic s 35 ZA in 0 PROTI potrjuje oba predloga. Novima častnima 

članoma iskreno čestitamo. 

 

M. Ignjatović: Sledi še predstavitev nagrad in priznanj, ki jih za letošnje leto podeljuje 

predsedstvo SSD: 

 

• nagrada za znanstveno delo: dr. Jana Javornik 

• nagrada za znanstveno delo: dr. Maja Breznik in dr. Ana Podvršič 

• priznanje ustanovi za uveljavljanje sociologije v praksi: Zagovornik načela enakosti 

• priznanje za strokovno delo na področju sociologije: uni. dipl. Biserka Marolt Meden 

• posebna nagrada SSD za dosežke na področju sociologije: Raziskovalna skupina 

Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper; 

• sociološki up: dr. Jasna Mikić 

 

AD 4 / Razno 

 

/ 

 

M. Ignjatović: Ker pod točko razno nimamo razprave, zaključujem letošnji zbor članov in 

članic. Vsem se zahvaljujem za udeležbo in sodelovanje. 

 



 

 

Zapisnik zbora je pripravila in potrdila verifikacijska komisija: 

 

 

Igor Jurekovič                                   Aleksandra Kanjuo Mrčela                                Jurij Mezek 

 

 

 

 

 

 


