V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

Pred izpolnjevanjem obvezno
preberite priložena navodila.

V. star. raz.

Obrazec 1A (predlagatelj, kandidat/i
in podpornik/i)

VOLITVE S SISTEMOM KOOPTACIJE
V SKUPŠČINO ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE 2021
VOLILNI PREDLOG
kandidatov V. starostnega razreda
- člani Vzajemne, rojeni do vključno 23. 4. 1950 in starejši

A. Predlagatelj
Podpisani *______________________________, datum rojstva*______________,
(ime in priimek)
stalno oz. začasno prebivališče* _________________________________________,
(kraj, ulica, hišna št.)
številka mobilnega telefona** ……………………………………………………………
elektronska pošta** ……………………………………………………………….
številka KZZ ***__________________, devetmestna št. nad imenom osebe na kartici
zdravstvenega zavarovanja

predlagam
kandidata/e (in mu/jim dajem podporo) za zastopnika/e članov v skupščini Vzajemne

zdravstvene zavarovalnice, d. v. z., v V. starostnem razredu, ki je/so naveden/i na listu B.
Kandidat/i tega volilnega predloga.
V __________________, dne __________ 2021.
(kraj)
Podpis (predlagatelja)* _____________________________

obvezen podatek
** podatek je namenjen pravočasni komunikaciji s predlagateljem, in sicer s ciljem pravočasne izvedbe volilnih opravil
*** podatek je namenjen preverjanju članstva v Vzajemni (aktivna volilna pravica)

*

V. star. raz.

List A / Stran 1

V. star. raz.

V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

V. star. raz.

B. Kandidat/i za zastopnika/e članov v skupščini Vzajemne
1.

ime in priimek*_________________________________________,
datum rojstva*____________________,
stalno oz. začasno prebivališče*_________________________________________,
(kraj, ulica, hišna št.)

številka KZZ**________________________,

Soglasje kandidata h kandidaturi: (ustrezno obkroži)
PRILOŽENO

NI PRILOŽENO

2.

ime in priimek* _________________________________________,
datum rojstva*____________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _________________________________________,
(kraj, ulica, hišna št.)

številka KZZ **________________________.

Soglasje kandidata h kandidaturi: (ustrezno obkroži)
PRILOŽENO

NI PRILOŽENO

3.

ime in priimek* _________________________________________,
datum rojstva*____________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _________________________________________,
(kraj, ulica, hišna št.)

številka KZZ **________________________.

Soglasje kandidata h kandidaturi: (ustrezno obkroži)
PRILOŽENO

V. star. raz.

NI PRILOŽENO

List B / Stran 2

V. star. raz.

V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

V. star. raz.

C. Podpora volilnemu predlogu
PODPISI PODPORNIKOV, KATERIH ŠTEVILO PRESEGA PROSTOR NA TEM (ENEM) LISTU C DODAJANJE LISTOV C: Posamezni list/i C volilnega predloga se za potrebe pridobivanja širše podpore članov
(več podpisov podpornikov k predlaganim kandidaturam), to je več podpore kot je prostora na tem (enem) listu,
lahko razmnožuje oz. kopira. Predlagatelj predloži toliko listov C, kolikor je glede na pridobljeno podporo članov k
predlaganim kandidatom potrebno (vse liste C spne/spoji skupaj). Posamezne liste C (ki jih je razmnožil oz. kopiral)
ni potrebno številčiti, morajo pa biti speti/spojeni skupaj z listom A in B – vsi trije listi skupaj tvorijo enovit volilni
predlog.
POMEMBNO: List/i C se lahko vlaga/jo oziroma predložijo samo skupaj (istočasno) z listi A in B. V nobenem
primeru list C ni samostojen - ni ga mogoče naknadno prilagati k drugim listom A, B volilnega predloga.
Podpornik s svojim lastnoročnim podpisom izjavljam, da sem v celoti seznanjen z vsemi kandidati, ki so
navedeni na listu B tega volilnega predloga, predlagatelja ________________________________________
(ime in priimek predlagatelja), se z njimi strinjam in vsem kandidatom tega volilnega predloga podajam
svojo podporo.

• ime in priimek podpornika * _______________________________________________________,
datum rojstva*_____________________,
številka KZZ **_____________________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _______________________________________________________,
Podpis* ___________________________ (lastnoročni)

(kraj, ulica, hišna št.)

• ime in priimek podpornika * _______________________________________________________,
datum rojstva*_____________________,
številka KZZ **_____________________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _______________________________________________________,
Podpis* ___________________________ (lastnoročni)

(kraj, ulica, hišna št.)

• ime in priimek podpornika * _______________________________________________________,
datum rojstva*_____________________,
številka KZZ **_____________________________,
stalno oz. začasno prebivališče _______________________________________________________,
Podpis* ___________________________ (lastnoročni)

(kraj, ulica, hišna št.)

• ime in priimek podpornika * _______________________________________________________,
datum rojstva*_____________________,
številka KZZ **_____________________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _______________________________________________________,
Podpis* ___________________________ (lastnoročni)

(kraj, ulica, hišna št.)

• ime in priimek podpornika * _______________________________________________________,
datum rojstva*_____________________,
številka KZZ **_____________________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _______________________________________________________,
Podpis* ___________________________ (lastnoročni)

(kraj, ulica, hišna št.)

• ime in priimek podpornika *_______________________________________________________,
datum rojstva*____________________,
številka KZZ **_____________________________,
stalno oz. začasno prebivališče* _______________________________________________________,
Podpis* ___________________________ (lastnoročni)

(kraj, ulica, hišna št.)

obvezen podatek
** podatek je namenjen preverjanju članstva v Vzajemni (aktivna volilna pravica)

*

V. star. raz.

List C / Stran 3

V. star. raz.

V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

V. star. raz.

Priloga: NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VOLILNEGA PREDLOGA Obrazec 1A (predlagatelj, kandidat/i in podpornik/i)
Predlagatelj mora ob pripravi in predložitvi volilnega predloga obvezno ter v celoti
spoštovati določbe navodil za izpolnjevanje volilnega predloga.
1. SPLOŠNA NAVODILA
1. Predlagatelj, kandidat/i in podpornik/i so lahko samo člani Vzajemne, ki so rojeni
do vključno 23. 4. 1950 in starejši (V. starostni razred). Predlagatelj in
podpornik/i so lahko poslovno sposobne fizične osebe, ki so na dan 31. 3. 2021
člani Vzajemne (aktivna volilna pravica). Kandidat je lahko poslovno sposobna
fizična oseba, ki je na dan 31. 3. 2021 član Vzajemne že najmanj eno (1) leto
(pasivna volilna pravica).
2. Volilni predlog je enovit in je sestavljen iz vseh treh (3) listov, in sicer iz:
•
•
•

list A, ki vsebuje podatke o predlagatelju in lastnoročni podpis predlagatelja;
list B, ki vsebuje podatke o predlaganih kandidatih;
list C, ki vsebuje podatke o podpornikih, lastnoročni podpis podpornika/ov, ter
izjavo, s katero podporniki podajajo podporo vsem kandidatom volilnega predloga.

3. Enovitost volilnega predloga zahteva, da se vsi listi A, B in C vlagajo skupaj. Več
volilnih predlogov, oziroma posamezni listi volilnega predloga istega predlagatelja,
ki so predloženi ločeno, se v nobenem primeru ne morejo združevati.
4. Volilnemu predlogu je potrebno obvezno predložiti soglasje kandidata/ov. Če je za
istega kandidata že predloženo njegovo soglasje k drugemu volilnemu predlogu ali
če je kandidat podal tudi samokandidaturo (na obrazcu 1B), soglasja kandidata ni
potrebno ponovno predložiti.
5. Predlagatelj volilnega predloga ni samodejno kandidat za zastopnika članov v
skupščino Vzajemne. Če predlagatelj želi tudi kandidirati, mora biti naveden kot
kandidat v delu B volilnega predloga, obvezno je tudi soglasje predlagatelja kot
kandidata h kandidaturi.

V. star. raz.

Navodila / Stran 4

V. star. raz.

V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

V. star. raz.

2. Navodila za izpolnjevanje lista A. Predlagatelj
• Isti predlagatelj lahko veljavno predloži / vloži le en (1) sam volilni predlog.
• Če isti predlagatelj vloži večje število volilnih predlogov, se upošteva volilni predlog,
ki je bil s strani istega predlagatelja zadnji predložen (upoštevaje datum oziroma v
primeru osebne predložitve na vložišče Vzajemne upoštevaje tako datum kot tudi
uro predložitve). Vsi predhodni volilni predlogi, prejeti s strani istega predlagatelja,
se štejejo kot neveljavni. Če ni mogoče ugotoviti, kateri volilni predlog je oziroma
se lahko šteje kot zadnji (več volilnih predlogov predloženih istočasno), so vsi tako
predloženi oziroma prejeti volilni predlogi istega predlagatelja neveljavni.
Na listu A morajo biti obvezno izpolnjeni oz. napisani naslednji podatki o
predlagatelju:
1. Ime in priimek
2. Datum rojstva, s števkami dneva, meseca in leta rojstva
3. Stalno oz. začasno prebivališče
• Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je to
naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi
njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med
posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave.
• Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali
začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem stalno ne
prebiva.
4. Podpis
Predlagatelj se mora obvezno lastnoročno podpisati. *
Izpolnite tudi:
Številka mobilnega telefona in elektronska pošta
Če predlagatelj nima mobilnega telefona, lahko zapiše tudi številko stacionarnega
telefona. Volilna komisija potrebuje opredeljena podatka z namenom zagotoviti morebiti
potrebno komunikacijo s predlagateljem zaradi pravočasne izvedbe volilnih opravil.
Številka KZZ
Podatek je namenjen preverjanju članstva v Vzajemni oz. preverjanju aktivne volilne
pravice. Številka KZZ je devetmestna številka nad imenom osebe na kratici zdravstvenega
zavarovanja in je na spodnjem primeru označena v rdečem okvirju.

*

Velja samo originalen lastnoročni podpis.

V. star. raz.

Navodila / Stran 5

V. star. raz.

V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

V. star. raz.

3. Navodila za izpolnjevanje lista B. Kandidat/i za zastopnika/e članov v skupščini
Vzajemne
Število predlaganih kandidatov je lahko od enega (1) do največ tri (3).
Pri vsakemu kandidatu morajo biti izpolnjeni podatki na način, ki je je opisan v
nadaljevanju v točkah 1. – 4.
Na listu B morajo biti obvezno izpolnjeni oz. napisani naslednji podatki o
kandidatih:
1. Ime in priimek
2. Datum rojstva, s števkami dneva, meseca in leta rojstva
3. Stalno oz. začasno prebivališče
• Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je to
naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi
njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med
posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave.
• Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali
začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem stalno ne
prebiva.
4. Soglasje kandidata h kandidaturi
• K volilnemu predlogu mora biti predloženo soglasje kandidata h kandidaturi. Če
je kandidat soglasje že podal k drugemu volilnemu predlogu ali če je kandidat
podal tudi samokandidaturo (na obrazcu 1B), soglasja kandidata ni potrebno
ponovno predložiti.
• Kandidat ali predlagatelj ustrezno obkroži ali je soglasje h kandidaturi kandidata
»PRILOŽENO« ali »NI PRILOŽENO«.
Izpolnite tudi:
Številka KZZ
Podatek je namenjen preverjanju članstva v Vzajemni oz. preverjanju pasivne volilne
pravice. Številka KZZ je devetmestna številka nad imenom osebe na kratici zdravstvenega
zavarovanja, kot je označeno na sliki 1 v 2. točki teh navodil.
4. Navodila za izpolnjevanje lista C. Podpora volilnemu predlogu
•
•

•

•
•

Podpornik lahko samo enkrat poda podporo / samo na enem (1) volilnem predlogu.
Če poda isti podpornik podporo k večjemu številu volilnih predlogov, se njegova
podpora upošteva zgolj k zadnjemu predloženemu volilnemu predlogu. Če ni
mogoče ugotoviti, h kateremu volilnemu predlogu je podana podpora kot
zadnjemu, so vse podpore istega podpornika neveljavne.
Predlagatelj volilnemu predlogu predloži toliko listov C, kolikor je glede na
pridobljeno podporo članov k predlaganim kandidatom potrebno. Posamezni list C
se lahko razmnožuje oz. kopira.
List / listi C se lahko vlagajo samo skupaj z ostalimi listi (A in B) volilnega predloga.
V nobenem primeru list C ni samostojen in ga ni mogoče naknadno prilagati k
drugim listom volilnega predloga.
Obvezen je lastnoročni podpis podpornika/ov.

V. star. raz.

Navodila / Stran 6

V. star. raz.

V. star. raz.

Volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne

V. star. raz.

Na listu C mora biti obvezno izpolnjen oz. napisan naslednji podatek o
predlagatelju:
1. Ime in priimek
Na listu C morajo biti obvezno izpolnjeni oz. napisani naslednji podatki o
podpornikih:
1. Ime in priimek
2. Datum rojstva, s števkami dneva, meseca in leta rojstva
3. Stalno oz. začasno prebivališče
• Stalno prebivališče je naselje, kjer posameznik dejansko stalno prebiva in je to
naselje središče njegovih življenjskih interesov, to pa se presoja na podlagi
njegovih poklicnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med
posameznikom in naseljem, kjer živi, dejansko obstajajo tesne in trajne povezave.
• Začasno prebivališče je vsako drugo prebivališče, kjer se posameznik zadržuje ali
začasno prebiva zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov, vendar v njem stalno ne
prebiva.
4. Podpis
Podpornik se mora obvezno lastnoročno podpisati. *
Izpolnite tudi:
Številka KZZ
Podatek je namenjen preverjanju članstva v Vzajemni oz. preverjanju aktivne volilne
pravice. Številka KZZ je devetmestna številka nad imenom osebe na kratici zdravstvenega
zavarovanja, kot je označeno na sliki 1 v 2. točki teh navodil.

*

Velja samo originalen lastnoročni podpis.

V. star. raz.

Navodila / Stran 7

V. star. raz.

