PRAVILNIK O VOLITVAH V SKUPŠINO
ZASTOPNIKOV ČLANOV VZAJEMNE, D.V.Z.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja volitve v skupščino zastopnikov članov Vzajemne (v nadaljevanju:
skupščina), še zlasti aktivno in pasivno volilno pravico članov Vzajemne, volilne organe ter
postopek kandidiranja in glasovanja.
2. člen
V skupščini interese članov Vzajemne zastopajo zastopniki članov Vzajemne (v nadaljevanju:
zastopniki).
Skupščina odraža starostno strukturo članov Vzajemne. Skupščino sestavlja petinštirideset
(45) zastopnikov, ki so razporejeni v pet (5) starostnih razredov, in sicer je v vsakem
starostnem razredu devet (9) zastopnikov. Vsak zastopnik ima dva (2) nadomestna
zastopnika.
Za volitve v skupščino se uporablja mešani sistem volitev, in sicer splošne volitve ter volitve s
sistemom kooptacije (navedeni izraz, ki se uporablja v nadaljevanju, pomeni vstop novih
zastopnikov v skupščino (namesto tretjine dosedanjih, ki se izločijo) na podlagi njihove
izvolitve, in sicer s strani obstoječih zastopnikov in ne na podlagi splošnih volitev).

II. STAROSTNI RAZREDI
3. člen
Starostna struktura članov Vzajemne se zaradi razporeditve v starostne razrede ugotavlja za
vsake splošne volitve in volitve s sistemom kooptacije, in sicer na zadnji dan predhodnega
meseca glede na mesec, v katerem se sprejme sklep o razpisu volitev. Na navedeni dan se
izvede tudi sestava volilnih list za posamezne starostne razrede.
Volilna lista je seznam oseb po posameznem starostnem razredu, ki imajo v skladu s 5. členom
tega pravilnika aktivno oziroma pasivno volilno pravico.
Vsi člani Vzajemne se razporedijo v pet (5) starostnih razredov. Pri razporejanju v starostne
razrede se upošteva datum rojstva. Če zavarovanec ni hkrati tudi zavarovalec, se v starostne
razrede razporeja zavarovance.
Vsak starostni razred ima v času sestave volilne liste enako število članov. Če je na dan, ki
predstavlja mejo med dvema starostnima razredoma, rojenih več članov Vzajemne, se ti
razporedijo v spodnji oziroma zgornji starostni razred tako, da so končna odstopanja v številu
članov Vzajemne po posameznem starostnem razredu čim manjša.
4. člen
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Izvoljeni zastopniki in nadomestni zastopniki v času trajanja volilnega obdobja ne prehajajo iz
enega v drug starostni razred.

III. VOLILNA PRAVICA
5. člen
Pravico voliti (aktivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične osebe, ki so člani
DVZ. Če je član DVZ pravna oseba, imajo aktivno volilno pravico zavarovanci po zavarovalni
pogodbi, ki je podlaga za članstvo.
Pravico biti izvoljeni v skupščino (pasivna volilna pravica) imajo vse poslovno sposobne fizične
osebe, ki so člani DVZ najmanj eno leto. Če je član DVZ pravna oseba, imajo pasivno volilno
pravico zavarovanci po zavarovalni pogodbi, ki je podlaga za članstvo, če so zavarovanci po
opredeljeni pogodbi najmanj eno leto.
Izpolnjevanje pogojev za uresničevanje aktivne volilne pravice se ugotavlja na dan sestave
volilnih list posameznih starostnih razredov za vsake splošne volitve in volitve s sistemom
kooptacije.
Izpolnjevanje pogojev za uresničevanje pasivne volilne pravice se poleg upoštevanja
predhodnega odstavka tega člena ugotavlja tudi na dan potrjevanja volilnih predlogov, na dan
ugotavljanja izida volitev v skupščino ter pred zasedanjem vsake seje skupščine.
Ne glede na drugi odstavek tega člena zastopniki ne morejo biti:
1. zaposleni v Vzajemni,
2. člani organov vodenja in nadzora v Vzajemni,
3. člani organov vodenja in nadzora ter zaposleni v zavarovalnici, ki opravlja zavarovalne
posle v isti zavarovalni vrsti kot Vzajemna,
4. člani organov vodenja in nadzora v odvisni oziroma obvladujoči družbi Vzajemne.
V skladu z načelom osebnega uresničevanja volilne pravice velja, da član Vzajemne ne more
pooblastiti druge osebe, da glasuje zanj, niti ne more na drugo osebo prenesti aktivne volilne
pravice.
Aktivno in pasivno volilno pravico uresničuje član Vzajemne samo znotraj svojega starostnega
razreda.

IV. VOLILNI ORGANI
6. člen
Volilni organi so volilna komisija ter volilni odbori.
Člani volilnih organov ne morejo kandidirati na volitvah v skupščino.
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Volilna komisija pripravi in vodi splošne volitve ter volitve s sistemom kooptacije ter sprejema
morebitne druge s tem povezane odločitve.
Volilna komisija se imenuje za šest (6) let oziroma do začetka mandata nove volilne komisije
za naslednje splošne volitve. Mandat članov volilne komisije začne teči z dnem, ko uprava
Vzajemne sprejme sklep o nameri razpisa splošnih volitev.
Volilna komisija ima sedem (7) članov, in sicer:
1. pet (5) članov DVZ, iz vsakega starostnega razreda enega (1), ki jih izvoli skupščina,
2. en (1) član nadzornega sveta Vzajemne, ki ga imenuje nadzorni svet Vzajemne,
3. en (1) član uprave Vzajemne, ki ga imenuje uprava Vzajemne.
Volilna komisija izvoli med svojimi člani predsednika in njegovega namestnika. Predsednik
volilne komisije ali njegov namestnik sklicuje ter vodi seje volilne komisije.
7. člen
Volilna komisija je sklepčna, če je navzoča, fizično ali z uporabo elektronskih sredstev, vsaj
polovica njenih članov, pri tem pa mora število članov, izvoljenih s strani skupščine, presegati
skupno število članov, imenovanih s strani nadzornega sveta in uprave. Volilna komisija odloča
z navadno večino glasov. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika volilne
komisije ali njegovega namestnika.
8. člen
Volilna komisija:
1. skrbi za zakonitost splošnih volitev ter volitev s sistemom kooptacije (v nadaljevanju
tega člena: volitve),
2. skrbi za enotno uporabo določb tega pravilnika ter daje strokovna navodila v zvezi z
izvajanjem tega pravilnika,
3. določa in predpisuje obrazce za izvrševanje tega pravilnika,
4. določa materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
5. ugotavlja, ali so vloge, kakor jih opredeljuje 16. člen tega pravilnika, vložene v skladu
s tem pravilnikom,
6. imenuje volilne odbore,
7. kontrolira rezultate glasovanja ter ugotovi izide volitev,
8. opravlja druge naloge, ki jih določa ta pravilnik in so potrebne za izvedbo volitev.
Volilna komisija lahko za zagotavljanje strokovne pomoči pri izvajanju posameznih volilnih
opravil pooblasti strokovne službe Vzajemne.

9. člen
Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki se imenujejo za čas do zaključka splošnih volitev.
V primeru, ko volilni odbori izvajajo naloge vodenja:
- rednega glasovanja na voliščih, in sicer na sedežih poslovnih enot Vzajemne,
- predčasnega glasovanja po internetu,
- predčasnega glasovanja po pošti,
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imajo volilni odbori tri (3) člane.
V primeru, ko volilni odbori izvajajo naloge vodenja:
- rednega glasovanja na voliščih, in sicer na vseh poslovalnicah, ki niso sedeži poslovnih
enot Vzajemne,
lahko imajo volilni odbori manj kot tri (3) člane, vendar morajo imeti najmanj dva (2) člana.
Ne glede na število članov ima volilni odbor vedno predsednika volilnega odbora.
Člani in predsedniki volilnih odborov so iz vrst zaposlenih v Vzajemni. Člane in predsednike
volilnih odborov na predlog uprave s sklepom imenuje volilna komisija.
Pri delu ali pri nudenju strokovne pomoči volilnim odborom lahko sodelujejo strokovne službe
Vzajemne in člani volilne komisije.

V. SPLOŠNE VOLITVE V SKUPŠČINO
1. Razpis splošnih volitev
10. člen
Vsakih šest (6) let se izvedejo splošne volitve (volilno obdobje), na katerih se zastopniki volijo
v petih (5) starostnih razredih. Člani Vzajemne iz vsakega starostnega razreda izvolijo po devet
(9) zastopnikov in po dva (2) nadomestna zastopnika za vsakega zastopnika.
11. člen
Splošne volitve razpiše uprava Vzajemne s sklepom o razpisu volitev. Uprava mora najmanj
enaindvajset (21) koledarskih dni pred razpisom splošnih volitev sprejeti sklep o nameri
razpisa splošnih volitev.
Splošne volitve se razpišejo praviloma najprej šest (6) mesecev pred potekom šestih (6) let od
začetka mandata prejšnje skupščine.
Sklep o razpisu volitev mora vsebovati:
• dan razpisa volitev,
• člane volilne komisije;
• podrobno določitev starostnih razredov,
• pogoje priprave volilnega predloga (obvezne vsebine, mesto in rok vložitve);
• načine glasovanja in mesta glasovanja – volišča;
• obdobja posameznih vrst glasovanj;
• navedbo, da je pravilnik, ki podrobneje določa volitve v skupščino zastopnikov članov
Vzajemne, na vpogled na sedežu centrale Vzajemne, na vseh poslovalnicah
Vzajemne ter na spletni strani Vzajemne.
Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.
Sklep o razpisu volitev se mora objaviti v Uradnem listu RS oziroma na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ter na spletni strani Vzajemne (v
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nadaljevanju: javna objava), lahko pa se objavi tudi v dnevnem časopisju oziroma drugem
množičnem mediju.
Posamezne vsebine sklepa o razpisu volitev se lahko po njegovi objavi spremenijo, če le to
zahtevajo oziroma opravičujejo objektivne oziroma nujne zunanje okoliščine. Vse spremembe
sklepa se objavijo na spletni strani Vzajemne.
12. člen
Splošne volitve se zaključijo najkasneje trideset (30) koledarskih dni pred potekom šestih (6)
let od začetka mandata prejšnje skupščine.

2. Kandidiranje
13. člen
Člani Vzajemne so z javno objavo sklepa o razpisu volitev, kakor to določa 11. člen tega
pravilnika, pozvani, da do roka, določenega v sklepu o razpisu volitev, pripravijo in predložijo
volilne predloge.
Volilni predlog je dokument, s katerim osebe, ki imajo v skladu s prvim odstavkom 5. člena
tega pravilnika aktivno oziroma pasivno volilno pravico (v nadaljevanju: član Vzajemne z
aktivno oziroma pasivno volilno pravico), izrazijo svojo voljo glede oseb, ki jih predlagajo kot
kandidate za volitve v skupščino Vzajemne.
14. člen
Vsak član Vzajemne z aktivno oziroma pasivno volilno pravico lahko vloži oziroma poda
podporo k samo enemu volilnemu predlogu. Volilni predlog mora vsebovati predlagatelja in
kandidata ali kandidate, lahko pa vsebuje tudi podpornika oziroma podpornike. Dovoljena je
samokandidatura.
Če član Vzajemne vloži večje število volilnih predlogov, se upošteva volilni predlog, ki je bil s
strani istega člana zadnji predložen na Vzajemno (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 člana, 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 člana
neveljavni.
Če poda isti član Vzajemne 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 člana
neveljavne. Smiselno se uporablja drugi odstavek tega člena.
Vlaganje in podajanje podpore k volilnemu predlogu lahko član Vzajemne opravlja le v svojem
starostnem razredu.
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Volilni predlog lahko vsebuje najmanj enega (1) do skupaj največ sedemindvajset (27)
kandidatov za zastopnike in za nadomestne zastopnike.
Vsak član Vzajemne s pasivno volilno pravico je lahko kandidiran večkrat. Kandidat je dolžan
za veljavnost njegove kandidature najmanj enkrat podati soglasje h kandidaturi.
15. člen
Volilni predlog mora biti pravočasen in popoln.
Volilni predlog je popoln, če izpolnjuje zahteve tega pravilnika in še posebej naslednje
vsebinske pogoje:
1. je vložen na predpisanem volilnem obrazcu,
2. kandidat/i mora/jo biti predlagan/i s strani člana Vzajemne v istem starostnem
razredu, ki ima aktivno volilno pravico,
3. predlagan/i kandidat/i mora/jo imeti v skladu s 5. členom tega pravilnika pravico biti
izvoljeni za zastopnika ali za nadomestnega zastopnika,
4. vsebovati morajo navedbo enega (1) do skupaj največ sedemindvajset (27)
kandidatov za zastopnika in za nadomestne zastopnike,
5. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke ter naslov stalnega ali začasnega
prebivališča predlagatelja in podpornih članov,
6. vsebovati morajo priimek in ime, rojstne podatke, naslov stalnega ali začasnega
prebivališča predlaganega/ih kandidata/ov,
7. vsebovati mora pisno izjavo predlaganega kandidata o soglasju h kandidaturi. Če
je za istega kandidata že predloženo njegovo soglasje k drugemu volilnemu
predlogu, le tega ni potrebno ponovno predložiti.
Če je volilni predlog predložen prepozno ter če ni v skladu s 1. točko drugega odstavka tega
člena, je neveljaven.
Če ima volilni predlog vsebinske pomanjkljivosti, opredeljene od vključno 2. do 7. točke
drugega odstavka tega člena ter glede na ostale določbe tega pravilnika, je volilni predlog
neveljaven v posameznih elementih, za katere ni bilo izvedenih pravočasnih popravkov, v
ostalih elementih, ki so skladni z vsebinskimi zahtevami tega pravilnika, pa je volilni predlog
veljaven.
16. člen
Volilni predlogi se lahko vlagajo od dneva, ki je določen za začetek volilnih opravil, ter do
dneva, ki je določen kot končni rok za predložitev volilnih predlogov. Praviloma je rok za
vlaganje volilnih predlogov dvajset (20) koledarskih dni.
V vseh primerih, pri katerih ta pravilnik določa obveznost predložitve oziroma vložitve (npr.
volilnega predloga, soglasja, glasovnice, ugovora, pritožbe; imenovano tudi vloge), velja, da
se pravočasnost predložitve vloge presoja s prejemno teorijo - vloga je pravočasno
predložena, če je volilna komisija oziroma zavarovalnica do (vključno) dneva, ki je določen kot
končni rok, prejela vlogo. Za vse primere, pri katerih ta pravilnik določa obveznost predložitve
oziroma vložitve vloge volilni komisiji, velja, da se vloge predložijo na Vzajemno, in sicer
praviloma na vložišče Vzajemne. Za pravočasne se štejejo vloge, ki so predložene na
zahtevani naslov v opredeljenem roku.
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17. člen
Volilni predlog se preizkusi v skladu z določbami tega pravilnika.
Če je volilni predlog predložen prepozno, se zavrže. Če volilni predlog ni v skladu z zahtevo,
določeno v 1. točki drugega odstavka 15. člena tega pravilnika, se zavrne.
Če ima volilni predlog vsebinske pomanjkljivosti ali ni popoln v skladu z zahtevami tega
pravilnika, se pozove predlagatelja, da vsebinske pomanjkljivosti odpravi. Kot pravočasni se
štejejo tisti popravki volilnih predlogov, ki jih predlagatelj v roku treh (3) koledarskih dni po
pozivu k popravku predloži volilni komisiji.
Volilna komisija obravnava vse prejete vsebinske popravke ter odloči o veljavnosti oziroma
neveljavnosti volilnega predloga oziroma delni veljavnosti volilnega predloga.
V primerih, ko ima volilni predlog tudi po izteku roka za popravke vsebinske pomanjkljivosti, ki
pa jih je mogoče v skladu z določbo 15. člena tega pravilnika odpravljati, volilna komisija izvede
odpravo posameznih neskladij volilnega predloga, s ciljem zagotovitve njegove veljavnosti v
ostalih elementih (v preostalem delu), ki so skladni z določbami tega pravilnika.
18. člen
Volilni predlog, ki je predložen pravočasno in je o njem odločila volilna komisija v skladu s 17.
členom tega pravilnika, se sprejme in potrdi.
O potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov se praviloma v roku petnajstih (15) koledarskih dni po
izteku roka za predložitev volilnih predlogov izda sklep, ki se objavi na spletni strani Vzajemne,
lahko pa se objavi tudi v drugem ustreznem mediju.
19. člen
Volilna komisija na podlagi potrjenih volilnih predlogov sestavi pet (5) seznamov vseh
predlaganih kandidatov, za vsak starostni razred svoj seznam. Seznam za posamezni
starostni razred predstavlja osnovo za pripravo glasovnice za volitve za posamezni starostni
razred.
Seznam predlaganih kandidatov posameznega starostnega razreda lahko vsebuje skupaj
največ štiriinpetdeset (54) oseb - kandidatov za zastopnike in nadomestne zastopnike
(dvakratnik števila zastopnikov in nadomestnih zastopnikov, ki se jih voli v posameznem
starostnem razredu).
Če število predlaganih kandidatov na seznamu za pripravo glasovnice za volitve za posamezni
starostni razred presega število štiriinpetdeset (54), volilna komisija izloči presežno število
kandidatov, in sicer na naslednji način:
1. izločijo se kandidati, ki imajo najnižjo podporo. Podpora se meri s seštevkom podanih
podpor, ki jih je prejel posamezni kandidat. Samokandidatura se šteje kot en glas
podpore;
2. če z uporabo predhodno opredeljenega kriterija ni mogoče ustrezno znižati števila
kandidatov, se med kandidati, ki so imeli enak obseg podpore, izvede ročni oziroma
klasični žreb (v nadaljevanju: žreb).
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20. člen
Vsi kandidati, uvrščeni na seznam iz predhodnega člena, se predstavijo na spletnih straneh
Vzajemne, in sicer po posameznih starostnih razredih. Predstavitev praviloma vsebuje
podatke o kandidatih iz 15. člena tega pravilnika.
21. člen
Če volilna komisija ugotovi, da v posameznem starostnem razredu ni predlaganih vsaj toliko
kandidatov za zastopnike in nadomestne zastopnike, kolikor se jih voli v posameznem
starostnem razredu, se rok za vlaganje volilnih predlogov podaljša, in sicer praviloma za največ
deset (10) koledarskih dni.
Člane Vzajemne se z objavo na spletni strani Vzajemne ali z objavo v dnevnem časopisju
oziroma drugem množičnem mediju obvesti o podaljšanju roka za vlaganje volilnih predlogov
in se jih pozove k predložitvi novih volilnih predlogov.
Novi volilni predlogi se lahko predložijo od dneva, določenega v javni objavi, pa do izteka roka,
določenega v javni objavi.

3. Splošno o glasovanju
22. člen
Člani Vzajemne lahko izjavijo svojo voljo (glasujejo) v okviru rednega ali predčasnega
glasovanja.
Za vsak starostni razred se oblikuje samostojna glasovnica, ki vsebuje seznam kandidatov za
zastopnike in za nadomestne zastopnike posameznega starostnega razreda, in sicer v skladu
z drugim in tretjim odstavkom 19. člena tega pravilnika. Kandidati so na glasovnico uvrščeni
po naključnem vrstnem redu, ki je določen z žrebom.
Glasovnica (listinska – natisnjene ali elektronska), zagotavlja tajnost glasovanja. Glasovnica
vsebuje navodila za glasovanje.
23. člen
Vsak član Vzajemne z aktivno volilno pravico ima pravico glasovati samo enkrat – enkrat oddati
svoj glas.
Član Vzajemne veljavno glasuje tako, da v skladu z navodilom, ki ga vsebuje glasovnica, na
sami glasovnici obkroži oziroma označi najmanj enega (1.) do največ sedemindvajset (27.)
oseb - kandidatov za zastopnike in za nadomestne zastopnike.
Neizpolnjene glasovnice in glasovnice, na katerih ni mogoče ugotoviti, za katere kandidate je
član Vzajemne glasoval, so neveljavne.
Pravilo o načinu izpolnjevanja glasovnice velja za vse načine glasovanja, opredeljene s tem
pravilnikom.
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3.1. Predčasno glasovanje
3.1.1. Glasovanje po internetu
24. člen
Glasuje se lahko z uporabo informacijskega sistema (glasovanje po internetu in / ali preko
druge varne spletne / informacijske povezave).
Z informacijskim sistemom se zagotavlja tajnost glasovanja, preprečuje se nepooblaščene
posege v sistem ter se omogoča odkrivanje in opravljanje nadzora nad izvedenimi aktivnostmi
v informacijskem sistemu.
25. člen
Glasovanje po internetu se izvaja preko spletne strani Vzajemne ali druge varne spletne /
informacijske povezave.
Glasovanje po internetu traja praviloma deset (10) koledarskih dni, in sicer od 00.00 ure do
24.00 ure vsakega dne. Praviloma se začne dvajset (20) koledarskih dni pred in zaključi deset
(10) koledarskih dni pred začetkom rednega glasovanja.
Informacijski sistem onemogoča glasovanje pred ali po zaključku glasovanja po internetu.
26. člen
Za izvedbo samega glasovanja po internetu se mora član Vzajemne identificirati (izkaz aktivne
volilne pravice). Poleg podatkov, ki so zahtevani pri rednem glasovanju na voliščih, se
identificira z identifikacijsko kodo, ki jo za vsakega člana Vzajemne izda Vzajemna.
Če informacijski sistem na podlagi preverbe vseh podatkov odobri pravico glasovanja, član
dobi pravico glasovanja – izpolnitve elektronske glasovnice. Oddana glasovnica se generira v
centralnem informacijskem sistemu.

3.1.2. Glasovanje po pošti
27. člen
Glasuje se lahko po pošti, in sicer z oddajo glasovnice po pošti.
Vsak član Vzajemne, ki ima aktivno volilno pravico, prejme po pošti listinsko glasovnico.
Član Vzajemne po pošti glasuje tako, da izpolni prejeto glasovnico ter jo v zaprti kuverti pošlje
na naslov Vzajemne, ki je v sklicu opredeljen kot mesto za predložitev glasovnic, s katerimi
člani glasujejo po pošti. Glasovnice se lahko odda tudi z osebno vročitvijo na naslov Vzajemne.
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28. člen
Za glasovanje po pošti velja, da traja praviloma deset (10) koledarskih dni. Praviloma se začne
dvajset (20) koledarskih dni pred in zaključi deset (10) koledarskih dni pred začetkom rednega
glasovanja. Za pravočasno prejete se štejejo tiste glasovnice, ki so na Vzajemno predložene
najkasneje zadnji dan roka za glasovanje po pošti.

3.2. Redno glasovanje
3.2.1. Glasovanje na voliščih
29. člen
Redno se glasuje na voliščih, in sicer praviloma v trajanju dveh delovnih dni.
Volišča so na mestih, kjer ima Vzajemna svoje poslovalnice, to je na sedežih poslovnih enot
in na poslovalnicah, ki niso sedeži poslovnih enot Vzajemne.
Volilni odbori zagotavljajo vse potrebno za izvedbo glasovanja, tajnosti glasovanja ter reda in
miru na volišču. Sestava oziroma število članov volilnega odbora na posameznih voliščih se
določa v skladu z 9. členom tega pravilnika.
30. člen
Član Vzajemne lahko glasuje na kateremkoli volišču.
Član Vzajemne je dolžan pred glasovanjem na ustrezen način izkazati svojo aktivno volilno
pravico.
Član Vzajemne glasuje osebno. Če član Vzajemne zaradi telesne hibe ali zato, ker je
nepismen, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v tem pravilniku, ima pravico pripeljati s
seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor.
Glasuje se z izpolnitvijo in oddajo glasovnice v glasovalno skrinjico.
O poteku in vseh ugotovitvah v zvezi z glasovanjem se piše zapisnik, ki ga podpišejo člani
volilnega odbora.
4. Ugotavljanje izida volitev v skupščino
31. člen
Po zaključku predčasnega in rednega glasovanja volilni odbori ugotovijo izid glasovanja.
Volilni odbori izvajajo in zagotovijo vsa opravila, potrebna za ugotovitev izida glasovanja pri
posamezni vrsti glasovanja. Pri ugotavljanju izida glasovanja se upoštevajo vsi glasovi, ki so
bili prejeti do zaključka posamezne vrste glasovanja (oziroma na posameznem volišču).
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32. člen
Volilni odbor je dolžan ugotoviti vse nujne sestavine, ki so pomembne za končni izid glasovanja
(način glasovanj, koliko članov je glasovalo, število neveljavnih glasov, število veljavnih glasov,
posebnosti pri glasovanju ali na volišču….). Vse navedeno in končne ugotovljene izide
glasovanja se zapiše v zapisnik o izidu glasovanja. Volilni odbor zapisnik, ki ga podpišejo vsi
člani, skupaj s potrebnimi gradivi (seznami, glasovnice,...), pošlje volilni komisiji.
Volilna komisija na podlagi pregleda vseh zapisnikov o izidu glasovanja preveri in potrdi
rezultate glasovanja in ugotovi končni rezultat volitev v skupščino.
33. člen
Za zastopnike posameznega starostnega razreda je izvoljenih prvih devet (9) kandidatov po
številu prejetih glasov. Za nadomestne zastopnike posameznega starostnega razreda so
izvoljeni kandidati, ki so se uvrstili na mesta od desetega (10) do sedemindvajsetega (27) po
številu prejetih glasov.
Če volilna komisija ugotovi, da izvoljeni kandidat ne izpolnjuje pogojev za zastopnika oziroma
za nadomestnega zastopnika v skladu s 5. členom tega pravilnika, njegovo mesto zasede
naslednji kandidat, ki bi bil izvoljen za zastopnika, če ne bi bil izvoljen kandidat, za katerega je
bilo po sklepu volilne komisije ugotovljeno neizpolnjevanje pogojev, določenih s 5. členom tega
pravilnika.
34. člen
Če dva ali več kandidatov za zastopnike posameznega starostnega razreda doseže enako
število glasov, kandidate, ki nastopijo mandat zastopnika, določi žreb. Žreb se izvede med
kandidati, ki so prejeli enako število glasov, in bi glede na doseženi rezultat pridobili mandat
zastopnika oziroma funkcijo nadomestnega zastopnika, če ne bi drug oziroma drugi kandidati
prejeli enako število glasov. Najprej se izvede žreb za zastopnike, nato za nadomestne
zastopnike, in sicer ločeno za vsak starostni razred.
35. člen
O delu volilne komisije se sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam izvoljenih kandidatov za
zastopnike in za nadomestne zastopnike v posameznem starostnem razredu, z zaporednimi
številkami, v skladu s prvim odstavkom 33. člena tega pravilnika (v nadaljevanju: seznam) in
druge pomembne okoliščine ugotavljanja izidov volitev v skupščino. Zapisnik podpišejo člani
volilne komisije.
Volilna komisija razglasi izid volitev v skupščino ter izda izvoljenim kandidatom za zastopnike
ter za nadomestne zastopnike potrdilo o izvolitvi. Izid volitev v skupščino se objavi na spletni
strani Vzajemne.
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5. Konstituiranje skupščine Vzajemne
36. člen
Prvo sejo novoizvoljenih zastopnikov skupščine Vzajemne skliče uprava Vzajemne, pri čemer
je dolžna upoštevati pretek volilnega obdobja predhodne skupščine.
37. člen
Zastopnik ne more prenesti svojih pravic iz naslova zastopnika na drugega zastopnika oziroma
nekoga drugega, niti pooblastiti nekoga, da jih uresničuje.

VI. PREDČASNO PRENEHANJE MANDATA ZASTOPNIKA IN FUNKCIJE
NADOMESTNEGA ZASTOPNIKA
38. člen
Mandat zastopniku in funkcija nadomestnemu zastopniku predčasno preneha:
- če predčasno odstopi,
- z nastopom okoliščin, ki izključujejo pasivno volilno pravico,
- z začetkom stečajnega postopka nad zastopnikom.
S predčasnim prenehanjem mandata zastopnika vstopi v mandat zastopnika prvi nadomestni
zastopnik, ki je po številu prejetih glasov na splošnih volitvah prvi na mestu za vstop v mandat
zastopnika. Če tudi temu nadomestnemu zastopniku mandat predčasno preneha, vstopi v
mandat zastopnika prvi naslednji nadomestni zastopnik po številu prejetih glasov.

VII. VOLITVE S SISTEMOM KOOPTACIJE
1. Splošno
39. člen
Vse določbe o volitvah s sistemom kooptacije se nanašajo tako na volitve po izteku dveh kakor
tudi po izteku štirih let volilnega obdobja.
Za volitve s sistemom kooptacije se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o splošnih
volitvah, kolikor ni določeno drugače.

2. Prenehanje mandata
40. člen
Po izteku prvih dveh (2) let preneha mandat prvi tretjini zastopnikov, izvoljenih na splošnih
volitvah. Po izteku štirih (4) let preneha mandat drugi tretjini zastopnikov, izvoljenih na splošnih
volitvah.
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Prenehanje mandata prvi oziroma drugi tretjini zastopnikov, izvoljenih na splošnih volitvah, se
določi oziroma izbere na podlagi žreba.
Pri glasovanju o kandidatih za izvolitev novih zastopnikov s sistemom kooptacije sodelujejo
samo zastopniki, ki jim mandat zastopnika ni prenehal na podlagi izvedenega žreba.

3. Razpis volitev
41. člen
Vsakih dve (2) oziroma štiri (4) leta po preteku volilnega obdobja se izvedejo volitve s sistemom
kooptacije, na katerih se izvoli prva oziroma druga tretjina novih zastopnikov.
42. člen
Volitve s sistemom kooptacije razpiše uprava s sklepom o razpisu volitev s sistemom
kooptacije, in sicer praviloma v roku treh (3.) mesecev pred iztekom prvih dveh (2.) oziroma
štirih (4) let volilnega obdobja.
V sklepu o razpisu volitev s sistemom kooptacije se določi:
• dan razpisa volitev s sistemom kooptacije,
• dan izvedbe žreba, s katerim se določi tretjina zastopnikov vsakega starostnega
razreda, ki jim preneha mandat,
• rok za predložitev volilnih predlogov – kandidatur,
• pogoje za pripravo in predložitev volilnih predlogov,
• dan in način izvedbe glasovanja oziroma izvolitve tretjine novih zastopnikov.
43. člen
Razpis volitev s sistemom kooptacije se izvede s smiselno uporabo pravil, ki veljajo za razpis
splošnih volitev.
Glasovanje z namenom izvolitve nove tretjine zastopnikov se izvede na volilni seji zastopnikov,
ki jo vodi volilna komisija.

4. Žreb za določitev tretjine zastopnikov, ki jim preneha mandat
44. člen
Volilna komisija praviloma v roku treh (3) delovnih dni po objavi sklepa o razpisu volitev s
sistemom kooptacije izvede žreb, ki določi eno tretjino zastopnikov iz vsakega starostnega
razreda, ki jim preneha mandat.
Žreb se izvede tako, da so v žreb po poteku dveh (2) let volilnega obdobja uvrščeni vsi
zastopniki posameznega starostnega razreda, v žreb po poteku štirih (4) letih volilnega
obdobja pa so uvrščeni samo zastopniki, ki so bili izvoljeni na splošnih volitvah, ne pa tudi
zastopniki, ki so bili predhodno po dveh letih volilnega obdobja izvoljeni s sistemom kooptacije.
Žreb se izvede ločeno za vsak starostni razred.
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Žreb se izvede na seji volilne komisije.
Žreb je ročni oziroma klasični, in poteka na način, da se v boben oziroma v posodo vstavi
ustrezno število zaprtih kroglic, v skladu z drugim odstavkom tega člena. V zaprtih kroglicah
se nahajajo zaporedne številke. Zaporedne številke temeljijo na seznamu iz 33. oziroma 35.
člena tega pravilnika oziroma ažuriranem seznamu, ki ga pred žrebom potrdi volilna komisija.
Žreb se izvede z izvlečenjem ustreznega števila kroglic.
Volilna komisija po izvedbi žreba z zapisnikom, ki ga podpišejo člani volilne komisije, ugotovi,
katerim zastopnikom (trem oziroma tretjini) v posameznem starostnem razredu je prenehal
mandat zastopnika.
Vse zastopnike posameznega starostnega razreda se praviloma v petih (5) koledarskih dneh
po izvedbi žreba pisno obvesti o rezultatih žreba.
Način izvedbe žreba, kakor je opredeljen v tretjem in četrtem odstavku tega člena, se smiselno
uporablja za vse žrebe, ki se izvajajo pri volilnih opravilih v skladu z določbami tega pravilnika.

5. Kandidiranje
45. člen
Člani Vzajemne z aktivno volilno pravico imajo pravico predlagati kandidate za zastopnike, in
sicer izmed vseh članov Vzajemne s pasivno volilno pravico.
Vsak volilni predlog lahko vsebuje skupaj največ tri (3) kandidate za zastopnike.
Rok za predložitev volilnih predlogov je praviloma petnajst (15) koledarskih dni od objave
razpisa volitev.

6. Glasovanje za izvolitev tretjine novih zastopnikov
46. člen
Uprava Vzajemne vse zastopnike, ki jim mandat ni prenehal, pisno povabi na volilno sejo
zastopnikov, in sicer z namenom izvolitve tretjine (1/3) novih zastopnikov.
Vabilo za udeležbo na volilno sejo zastopnikov se zastopnikom pošlje najkasneje pet (5)
delovnih dni pred dnem izvedbe volitev. Vabilo vsebuje tudi navedbo oseb, ki v posameznem
starostnem razredu kandidirajo za eno tretjino mest novih članov skupščine.
Uprava lahko z razpisom volitev določi, da se lahko zastopniki udeležijo volilne seje ter
glasujejo na volilni seji z uporabo elektronskih sredstev brez fizične navzočnosti. V tem primeru
se zagotavlja pogoje in način ugotavljanja identitete zastopnikov ter glasovanje z uporabo
elektronskih sredstev. Podrobnejša pravila za udeležbo in glasovanje zastopnikov na volilni
seji preko elektronskih sredstev se objavijo na spletni strani Vzajemne, lahko se predložijo tudi
vabilu na volilno sejo zastopnikov oziroma se na drug primeren način o tem pravočasno obvesti
zastopnike. Navedena določba se smiselno uporablja tudi za volitve ob zmanjšanju števila
zastopnikov.
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Uprava lahko z razpisom volitev določi, da lahko zastopniki glasujejo po pošti, pred samo
volilno sejo zastopnikov. V tem primeru se vsem zastopnikom iz prvega odstavka tega člena
ob vabilu na sejo pošlje tudi pisno glasovnico z navodili za glasovanje, in rokom za predložitev
glasovnice. Glasovnica mora biti volilni komisije predložena najkasneje en dan pred volilno
sejo zastopnikov. Za navedeno glasovanje se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o
glasovanju po pošti.
47. člen
Glasuje se tajno, s tiskanimi glasovnicami, ali z uporabo elektronskih sredstev.
Pri glasovanju sodelujejo zastopniki, ki jim mandat zastopnika ni prenehal.
Za izvedbo glasovanja morajo biti iz vsakega starostnega razreda navzoči, fizično ali z uporabo
elektronskih sredstev, vsaj štirje (4) zastopniki z aktivno volilno pravico. Če je posamezni
zastopnik pravilno predčasno glasoval v skladu s četrtim odstavkom 46. člena tega pravilnika,
se navedeno ustrezno všteva v sklepčnost posameznega starostnega razreda.
Glasovanje vodi volilna komisija. Po zaključku glasovanja volilna komisija izvede ugotavljanje
izida glasovanja ter na podlagi ugotovitev potrdi mandate in razglasi izid volitev s sistemom
kooptacije – imena kandidatov, ki so izvoljeni za nove zastopnike.
Volilna komisija praviloma v roku desetih (10) koledarskih dni po izvedbi glasovanja novim
zastopnikom izda pisno potrdilo o izvolitvi.

7. Nastop mandata
48. člen
Novi zastopniki, izvoljeni s sistemom kooptacije, mandat nastopijo v skladu s sklepom volilne
komisije, ki določa začetek njihovega mandata.

VIII. DOPUSTNOST PONOVNE IZVOLITVE
49. člen
Tako pri splošnih volitvah kakor pri volitvah s sistemom kooptacije je dopustna ponovna
izvolitev.

IX. UPORABA VOLITEV S SISTEMOM KOOPTACIJE OB ZMANJŠANJU ŠTEVILA
ZASTOPNIKOV
50. člen
Če zaradi predčasnega prenehanja mandata zastopnikov v skladu s 38. členom tega pravilnika
število zastopnikov v posameznem starostnem razredu pade za eno tretjino (1/3), to je na šest
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(6) zastopnikov, ob tem pa je predčasno prenehal mandat tudi drugemu nadomestnemu
zastopniku, je potrebno izvoliti potrebno število novih zastopnikov in nadomestnih zastopnikov
v posameznem starostnem razredu, v katerem je prišlo do opredeljenega zmanjšanja števila
zastopnikov in nadomestnih zastopnikov.
Ob zmanjšanju števila zastopnikov se uporabljajo volitve s sistemom kooptacije.
51. člen
Vsak volilni predlog lahko vsebuje skupaj največ toliko kandidatov za
nadomestne zastopnike, kolikor jih je treba izvoliti.

zastopnike in

O novih zastopnikih in njihovih nadomestnih zastopnikih glasujejo vsi preostali zastopniki v
posameznem starostnem razredu, v katerem je potrebno izvoliti nove zastopnike in
nadomestne zastopnike.
Glasovanje se izvede na način, da se sestane, fizično ali z uporabo elektronskih sredstev,
posamezni starostni razred, v katerem je potrebno izvoliti nove zastopnike in nadomestne
zastopnike, in sicer najkasneje v roku tridesetih (30) koledarskih dni od trenutka, ko število
zastopnikov, v skladu s prvim odstavkom 50. člena tega pravilnika, v posameznem starostnem
razredu pade za eno tretjino (1/3).

X. PONOVNE VOLITVE
52. člen
Ponovne volitve se opravijo, če volilna komisija zaradi ugotovljenih nepravilnosti, ki so ali bi
lahko vplivale na izid volitev, razveljavi volitve in razpiše ponovne volitve.
Če volilna komisija ugotovi nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev pri
določeni vrsti glasovanja (nepravilnosti bodisi pri predčasnem glasovanju ali rednem
glasovanju ali nepravilnosti v posameznem obdobju (npr. dnevu) tako predčasnega kakor
rednega glasovanja, …), lahko razveljavi glasovanje le v določenem delu ter razpiše ponovne
volitve samo v obsegu, v katerem je bilo glasovanje razveljavljeno.
Če volilna komisija ugotovi takšne nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na izid volitev v
skupščino, lahko razveljavi glasovanje v celoti ter odredi, da člani Vzajemne lahko ponovno
glasujejo.
Med nepravilnosti, ki so ali bi lahko bistveno vplivale na izid volitev, in ob ugotovitvi obstoja
katerih ima volilna komisija pravico odločati v skladu predhodnimi odstavki tega člena, so zlasti
nedovoljena volilna agitacija, utemeljen sum ponarejanja glasovnic, nepooblaščeni posegi
oziroma vdori v internetni sistem, nepredvidene blokade internetnega sistema,…
53. člen
S sklepom o razpisu ponovnih volitev se določi dan oziroma obdobje glasovanja na ponovnih
volitvah.
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Ponovne volitve se opravijo najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave sklepa
o razpisu ponovnih volitev, in sicer po določbah tega pravilnika, ki veljajo za volitve v
skupščino. Pri ponovnih volitvah se ne sprejemajo novi volilni predlogi.

XI. VARSTVO VOLILNE PRAVICE
54. člen
Vsak predlagatelj volilnega predloga in vsak kandidat, ki meni, da je postopek kandidiranja ali
sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih predlogov nepravilen oziroma nezakonit ali v neskladju z
določbami tega pravilnika, ima pravico vložiti pisni ugovor pri volilni komisiji. Ugovor se predloži
najkasneje v petih (5) koledarskih dneh po objavi sklepa volilne komisije o potrditvi ali zavrnitvi
volilnih predlogov.
Volilna komisija mora o ugovoru odločiti najpozneje v treh (3) delovnih dneh po prejemu
ugovora.
55. člen
Volilna komisija preizkusi pravilnost ter zakonitost postopka in/ali sklepa o potrditvi ali zavrnitvi
volilnih predlogov ter na podlagi ugotovitev:
a. zavrne ugovor, če ugotovi, da je bil postopek in/ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi
volilnih predlogov pravilen, zakonit ter v skladu z določbami pravilnika;
b. razveljavi in/ali spremeni postopek in/ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi volilnih
predlogov, če ugotovi, da je bil postopek in/ali sklep o potrditvi ali zavrnitvi
volilnih predlogov nepravilen, nezakonit ali v neskladju z določbami pravilnika.

56. člen
Zaradi nepravilnosti pri delu volilnih organov ima vsak član Vzajemne, ki se je udeležil volitev
v skupščino, pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji.
Ugovor se predloži najkasneje v petih (5) koledarskih dneh po zaključku predčasnega ali
rednega glasovanja. Volilna komisija mora o ugovoru odločiti v roku treh (3) delovnih dni po
prejemu ugovora.
57. člen
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo za vse vrste volitev, ki jih ureja ta pravilnik.

XII. PRAVICA DO SEJNINE TER STROŠKI DELOVANJA SKUPŠČINE
58. člen
Zastopniki in člani volilne komisije, razen člana, ki ga imenuje uprave, imajo pravico do sejnine
ter pravico do povrnitve dejanskih potnih stroškov.
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Sejnina, kakor je določena v prvem odstavku tega člena, predstavlja nagrado za delo, in sicer
priprave na sejo, študij gradiva, sodelovanje na seji, konzultacija, ..).
Višino sejnine določi skupščina.
59. člen
Sredstva za kritje stroškov izvedbe volitev v skupščino ter delovanje skupščine zagotovi
Vzajemna.

XIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
60. člen
Pravilnik sprejme skupščina Vzajemne.
Pravilnik in njegove spremembe začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini.
61. člen
Pravilnik se na vpogled nahaja na sedežu centrale Vzajemne, na sedežih poslovnih enot
Vzajemne ter na spletni strani Vzajemne.

Ljubljana, 10. 3. 2021
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