
 

 1 

(predlog sklepa k 5. točki dnevnega reda skupščine) 

 

 

Uprava in nadzorni svet Vzajemne, d.v.z., predlagata, da skupščina na svoji 31. seji  

- 13. skupščini zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., dne 10. 3. 2021, sprejme naslednji 

 

 

S  K  L  E  P   

 

1. Sejnine za zastopnike članov Vzajemne, d.v.z., člane nadzornega sveta, člane komisij 

nadzornega sveta in člane volilne komisije Vzajemne, v letu 2021 znašajo: 

 

a) sejnina za udeležbo zastopnika članov na seji skupščine: 300 evrov. 

b) sejnina za udeležbo člana nadzornega sveta na seji nadzornega sveta: 400 evrov. 

Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50 % višje sejnine.  

      V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine. 

 

c) sejnina za udeležbo člana komisij nadzornega sveta na seji komisije nadzornega 

sveta:  

                  80 % sejnine, ki pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta.  

                  Predsednik komisije ima pravico do 50 % višje sejnine.  

       V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine. 

 

d) sejnina za udeležbo člana volilne komisije na seji volilne komisije: 60 % sejnine, ki 

pripada članu nadzornega sveta za sejo nadzornega sveta.  

Predsednik volilne komisije ima pravico do 50 % višje sejnine.  

V primeru korespondenčne seje znaša sejnina 70 % siceršnje sejnine.  

 

2. Osebe, opredeljene v 1. točki tega sklepa, imajo tudi pravico do povrnitve potnih 

stroškov. 

 

3. Članom nadzornega sveta v letu 2021 pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije 

člana nadzornega sveta, in sicer v višini 60 % povprečne mesečne plače v RS za delo 

s polnim delovnim časom, upoštevaje podatke za predpretekli mesec.  

Predsednik nadzornega sveta ima pravico do 50% višjega plačila.  

 

4. Sejnine, opredeljene v 1. točki tega sklepa, ter plačilo za opravljanje funkcije člana 

nadzornega sveta, opredeljeno v 3. točki tega sklepa, so izraženi v bruto zneskih. 

Opredeljeni prejemki se izplačujejo tudi v letu 2022 oziroma do naslednje skupščine, ki 

bo odločala o višinah prejemkov. 
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U T E M E L J I T E V : 

 

Statut Vzajemne, d.v.z., v 25. a členu določa, da imajo zastopniki članov Vzajemne, d.v.z., in 

člani volilne komisije, razen člana, ki ga imenuje uprava, pravico do sejnine ter pravico do 

povrnitve dejanskih potnih stroškov. Sejnina predstavlja nagrado za delo, in sicer zajema 

priprave na sejo, študij gradiva, sodelovanje na seji, konzultacije. Vsebinsko enako določa 58. 

člen Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z.  

 

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta pripada v skladu z 38. členom 

statuta Vzajemne, d.v.z., plačilo za prihod in udeležbo na seji, torej plačilo sejnine in povrnitev 

potnih stroškov ter ostalih razumnih stroškov, katerih višino določi skupščina. Člani 

nadzornega sveta so upravičeni tudi do plačila za opravljanje funkcije. Plačilo za opravljanje 

funkcije vključuje vse dolžnosti člana nadzornega sveta ter seveda tudi njegovo odgovornost 

za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Višina nagrade za delo je v ustreznem 

razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem Vzajemne. 

 

Tako sejnine za zastopnike kakor tudi sejnine in plačilo za opravljanje funkcije za člane 

nadzornega sveta, ter sejnine za komisije nadzornega sveta in volilno komisijo so bile od leta 

2014 nespremenjene. Dvig sejnin pomeni delno uskladitev višine sejnin z rastjo cen življenjskih 

potrebščin v preteklem šest letnem obdobju oziroma z rastjo povprečne bruto plače v Republiki 

Sloveniji, predvsem pa gre za uskladitev višine sejnin s povprečnimi dvigi oziroma povprečnimi 

sejninami v primerljivih panogah. Enako velja za uskladitev plačila za opravljanje funkcije člana 

nadzornega sveta. Medsebojna notranja razmerja med posameznimi organi in njihovimi 

prejemki, o katerih odloča skupščina, ostajajo nespremenjeni.  

 

 

 

Uprava in nadzorni svet 

 

 


