
priloga k sklepu 6. točke dnevnega reda skupščine 

 
 
 

Predlog sprememb  

Poslovnika o delu skupščine zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z. 

 

 

 

 

K 8. členu: 

 

V drugem odstavku se za navedbo »ki ga izvoli skupščina« doda navedba »za vsako 

skupščino posebej«  

 

Obrazložitev: 

V skladu s predlogom sprememb Statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., se za 

dosego skladnosti obeh aktov predlaga spremembe Poslovnika o delu skupščine 

zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., kakor sledi iz obeh obrazložitev k predlaganim 

spremembam.  

 

Gre za uskladitev s predlagano spremembo k 20. členu Statuta Vzajemne (uskladitev 

določbe z dikcijo osmega odstavka 100. člena ZZavar-1, ki določa, da se predsednik 

skupščine izvoli za vsako skupščino posebej).  

 

 

K 15. členu: 

 

V tretjem odstavku se črta navedba », pri čemer morajo biti vsaj trije (3) zastopniki iz 

vsakega starostnega razreda«. 

 

Obrazložitev: 

Uskladitev s predlagano spremembo k 24. členu Statuta Vzajemne.  

Določba opredeljuje potrebno sklepčnost skupščine. Skupščina je sklepčna, če je navzočih 

skupno vsaj triindvajset (23) zastopnikov, kar ustreza določbi zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, ki se v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo, tudi smiselno uporablja, in ki 

določa sklepčnost delniške družbe - skupščina družbenikov veljavno odloča, če je navzočih 

toliko družbenikov, da imajo večino glasov. Dodatni pogoj za sklepčnost skupščine DVZ, v 

skladu s katero se zahteva tudi navzočnost vsaj treh (3) zastopnikov iz vsakega starostnega 

razreda, je v skladu z dejstvom, da skupščina zastopnikov članov pri glasovanju odloča 

samo kot celota, s potrebno večino oddanih glasov vseh zastopnikov, ki so navzoči na 

skupščini, (navadna večina), neustrezna. Zgolj v primeru, če bi skupščina DVZ odločala z 

večino oddanih glasov po principu 1 starostni razred 1 glas, bi bil dodatni pogoj glede 

sklepčnosti utemeljen (večino bi predstavljali vsaj trije starostni razredi). Ker pa skupščina 

DVZ v vseh primerih odloča samo kot celota, odločanje znotraj starostnih razredov ali med 

starostnimi razredi ni upoštevno, vsi glasovi zastopnikov imajo glede na celotno sestavo 

skupščine oziroma v razmerju do ostalih zastopnikov enako moč, je dodatni pogoj za 

sklepčnost skupščine, ki se kasneje ne odrazi tudi v odločanju skupščine, neutemeljen. 

 



 

K 43. členu: 

 

Člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Spremembe poslovnika, ki se nanašajo na spremembe statuta Vzajemne, sprejete na 27. 

skupščini DVZ z dne 29. 5. 2018, začnejo veljati z dnem začetka veljavnosti sprememb 

statuta Vzajemne.« 

 

Obrazložitev: 

Uskladitev s predlagano spremembo k 65. členu Statuta Vzajemne, ki določa, da začnejo 

spremembe statuta, sprejete na 27. skupščini DVZ z dne 29. 5. 2018, veljati z dnem vpisa v 

register. Predlagane spremembe Poslovnika so posledica sprememb Statuta Vzajemne, 

d.v.z., sprejete na opredeljeni skupščini Vzajemne, zato lahko začnejo veljati z dnem začetka 

veljavnosti Statuta Vzajemne, d.v.z.. 

 

 


