
                   Splošne volitve v skupščino  

                     zastopnikov članov Vzajemne 2023

 
Spodaj podpisani predlagatelj obrazca 1 ali 2 ali 3 oziroma volilnega predloga, kakor le to 
opredeljuje Pravilnik v skupščino zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljevanju Pravilnik), ki 
se uporabljajo pri splošnih volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne 2023, dajem 
Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, d.v.z., Vošnjakova 2, Ljubljana (v nadaljevanju 
Vzajemna), v zvezi z izvedbo določbe 17. člena Pravilnika naslednje 
 

P O O B L A S T I L O 
za odpravo pomanjkljivosti volilnega predloga  

 

Na podlagi opredeljenega pooblastila pooblaščam Vzajemno, da v mojem imenu odpravi 

pomanjkljivosti volilnega predloga, in sicer z izvedbo popravkov zlasti v primerih ugotovljenih 

pomanjkljivosti volilnega predloga, pri čemer se lahko ugotovljene pomanjkljivosti odpravi na 

spodaj opredeljeni način:  

1. Predlagatelj, kandidati in podporniki niso v enakem (istem) starostnem razredu: iz 

volilnega predloga se črta oziroma briše kandidata/e oziroma podpornika/-e, ki je/so 

uvrščen/-i v drug starostni razred kot predlagatelj. 

2. Ni lastnoročnega podpisa podpornika: iz volilnega predloga se črta oziroma briše 

podpornika, pri katerem ni lastnoročnega podpisa podpornika. 

3. Ime in priimek, naslov, datum rojstva kandidata oziroma podpornika, kakor je/so 

navedeni, se ne ujema/jo s podatkom/i, ki ga/jih vsebuje volilni imenik (baza 

Vzajemne) oziroma so podatki opredeljenih osebah nečitljivo zapisani: iz volilnega 

predloga se črta/jo oziroma briše/jo osebo/e, pri kateri/h ni mogoča enolična identifikacija. 

4. Podpornik nima aktivne volilne pravice: iz volilnega predloga se črta/jo oziroma briše/jo 

podpornika/e, ki nima/jo aktivne volilne pravice.  

5. Eden izmed več predlaganih kandidatov nima pasivne volilne pravice: iz volilnega 

predloga se črta/jo oziroma briše/jo kandidata/e, ki nima/jo pasivne volilne pravice. 

6. Volilni predlog vsebuje osemindvajset (28) ali več kandidatov: iz volilnega predloga se 

črta/jo oziroma briše/jo kandidata/e, ki sledi/jo zadnjemu kandidatu, ki je po pravilih 

volilnega postopka še lahko veljavno predlagan za kandidata na posameznem obrazcu / 

volilnem predlogu (maks. število kandidatov na obrazcu 1 je 27). 

7. Isti član podaja podporo na dveh oziroma več obrazcih / volilnih predlogih: iz volilnega 

predloga se črta/jo oziroma briše/jo podpornik/i, ki je/so podal/i podporo na več volilnih 

predlogih (razen zadnje podpore).  

8. Ni soglasja kandidata oziroma soglasje kandidata ni veljavno: iz volilnega predloga se 

črta/jo oziroma briše/jo kandidat/i, za katere/ga ni predloženo soglasje h kandidaturi 

oziroma je soglasje iz kateregakoli razloga neveljavno.   

 

Pooblastilo velja od dneva vložitve volilnega predloga do preklica. 

 

V _____________________ dne _________________________    

 

Pooblastitelj (predlagatelj) _________________________ 

         

 
 
 


