(priloga k sklepu 2. točke dnevnega reda skupščine)

Predlog sprememb Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
V skladu s spremembami sistema, ki ureja izvedbo volitev v skupščino zastopnikov članov
Vzajemne ter sklepom Agencije za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju AZN) z dne
29.8.2018, izdan v postopku izdaje soglasja AZN k spremembam statuta v delu, ki ureja
volitve v skupščino zastopnikov, se predlaga naslednje spremembe Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.

K 17.b členu
V četrtem odstavku se besedilo »sprejema sklepa o razpisu splošnih volitev« nadomesti z
besedilom », ko uprava Vzajemne sprejme sklep o nameri razpisa splošnih volitev«.
Obrazložitev:
Predlagana sprememba konkretizira vlogo volilne komisije, ki ima pristojnosti že v fazi
razpisa volitev oziroma v obdobju pred sprejemom sklepa o razpisu splošnih volitev. Volilna
komisija sprejme oziroma predpiše volilne obrazce, ki so del sklepa o razpisu volitev, ki ga
sprejme uprava. S predlagano spremembo bo uprava družbe napovedala oziroma naznanila
razpis volitev s sprejemom sklepa o nameri razpisa splošnih volitev, s sprejemom
opredeljenega sklepa začne teči mandat članov volilne komisije.
K 18. členu
V šestem odstavku se beseda »elektronski« zamenja z navedbo »ročni oziroma klasični«.
Obrazložitev:
Določba 99. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) napotuje, da družba za vzajemno
zavarovanje v statutu določi tudi obliko žreba, ki se v skladu s petim odstavkom 93. člena
ZZavar-1 uporablja pri določitvi zastopnikov članov, ki jim po poteku dveh oziroma štirih let
volilnega obdobja preneha mandat. Ker se Vzajemna zaveda, da je pri tako pomembnih
vsebinah kot je prenehanje mandata zastopnika, ki ga določi žreb, vzpostavitev popolnega
zaupanja v naključnost žreba pomemben temelj volilnih postopkov, predlaga da se kot oblika
žreba določi ročni oziroma klasični žreb. Računalniška tehnologija je, navkljub naprednosti,
izpostavljena tveganjem kibernetskih napadov, zato, v času medijskega poročanja o
nevarnostih kibernetskih vdorov v računalniške sisteme, lahko vzbuja dvom. Glede na
navedeno je ročni žreb, ki se v postopkih volitev uporablja ne samo pri t.i. izločitvenem žrebu
pri volitvah s sistemom kooptacije, marveč večkrat, npr. tudi pri določitvi vrstnega reda
kandidatov na glasovnici, kakor to določa Pravilnik o volitvah, ustrezna oblika žreba. Način
izvedbe ročnega oziroma klasičnega žreba določa Pravilnik o volitvah v skupščino
zastopnikov članov Vzajemne d.v.z.
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K 18. a členu
V tretjem odstavku se beseda »elektronskega« zamenja z navedbo »ročnega oziroma
klasičnega«. Prav tako se črta besedilo », in s katerim se zagotavlja naključna računalniška
izbira«.
Obrazložitev:
Predlagana sprememba pomeni uskladitev s spremembo k 18. členu (obrazložitev k 18.
členu). Ročni oziroma klasični žreb mora zagotavljati naključnost izbire, zato je vsebina o
zagotavljanju naključne izbire žreba sama po sebi nepotrebna.

K 67. členu
Za 66. se doda nov 67. člen, ki se glasi:
»67. (sedeminšestdeseti) člen
Spremembe statuta, sprejete na 28. skupščini DVZ dne 16. 1. 2019, začnejo veljati z dnem
vpisa v register. Spremembe statuta v delu, ki urejajo volitve v skupščino zastopnikov,
začnejo veljati, ko k njim poda soglasje Agencija za zavarovalni nadzor, in minister, pristojen
za zdravje.«
Obrazložitev:
Prehodna določba ureja veljavnost sprememb statuta, sprejetih na 28. skupščini DVZ, v
skladu z določbo 332. člena ZGD-1 ter določbo tretjega odstavka 99. člena ZZavar-1.
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