
Prve volitve v skupščino Vzajemne

Kandidira največ Štajercev, najmanj Primorcev - Po pošti je že glasovalo 1462 zavarovancev
Prvič v naši državi tudi možnost glasovanja po spletu - Strošek volitev 445.000 evrov
Ljubljana - Te dni - najpozneje do ponedeljka, 23. maja - bo vseh 870.000
zavarovancev Vzajemne prejelo po pošti vabilo in glasovnico za volitve v
45-člansko skupščino Vzajemne. Glasujejo lahko po pošti ali 8. junija na vo-
liščih po vsej državi, prvič pa tudi po spletu. Prve tovrstne volitve bodo
predvidoma stale 445.000 evrov, morda kaj manj, so povedali na včerajšnji
tiskovni konferenci v Vzajemni.

Vsak zavarovanecbo na dom pre-
jel svojo volilno listo, torej volilno
listo tistega izmed petih starostnih
razredov, v katerega spada. V Vza-
jemni so našteli 562 veljavnih kan-
didatur, od tega so na glasovnice
uvrstili 263 kandidatov, in sicer v
vsak starostni razred po 54, v peti,
najstarejši, pa 47.

Kandidirajo lahko vsi zavarovan-
ci, ki imajo zavarovanje sklenjeno
vsaj eno leto, vendar ne smejo biti
zaposleni v Vzajemni ali konku-
renčnih zavarovalnicah (Adriatic
Slovenika, Triglav, zdravstvena
zavarovalnica), prav tako ne sme-
jo biti člani nadzornih svetov ali
uprav teh zavarovalnic, je pojasnil
Dušan Kidrič, direktor Vzajemne.
Tako ni smela kandidirati Mateja
Kožuh Novak, ki je na prejšnjih vo-
litvah imela več kot 20.000 glasov
podpore, saj je zdaj v nadzornem
svetu Vzajemne. Na glasovalnih li-
stah najdemo po drugi strani Sama
Logarja, ki je bil v Vzajemni več let
direktor pravne in kadrovske služ-
be ter je vodil (neuspeli) postopek

združevanja z Adriaticom, Simona
Čadeža in Rajka Stankoviča (po-
slovno povezana z Vzajemno prek
društva MDB), Ireno Kos (domnev-
no gre za članico izredne uprave
Vzajemne, zaposleno na Agenciji
za zavarovalni nadzor), a jih našteti
omejitveni kriteriji ne zajamejo. Na
listah je tudi nekaj znanih imen, na
primer Ciril Smrkolj (Kmetijsko-
gozdarska zbornica), Lučka Bohm
(sindikalistka in podpredsednica
upravnega odbora javne zdravstve-
ne blagajne), Tone Čeh (dolgoletni
član skupščine Vzajemne iz uprave
Perutnine Ptuj).

Kako so se v dosedanje postop-
ke vključevali zaposleni? Kidrič je
povedal, da je bilo zaželeno, da h
kandidaturi spodbudijo ljudi, niso
pa smeli sami zbirati podpisov za-
nje. Sicer pa je »največ kandidatov
iz Štajerske, Primorska pa je odpo-
vedala«, je vse kandidature komen-
tiral Kidrič.

Največji strošek volitev je razpoši-
ljanje glasovnic in volilnega materi-
ala. Na razpisu za to storitev je med
tremi ponudniki zmagala Pošta Slo-

venije (kandidirali sta še dve celjski
podjetji - Cetis in Maksmail), ki je
postavila ceno za razpošiljanje od
220.000 do 230.OOO evrov, končni
strošek pa bo odvisen od količine
vrnjenih glasovnic po pošti. Vsak
zavarovanecbo namreč za glasova-
nje lahko uporabil priloženo povra-
tno kuverto. Do včeraj je glasovice
vrnilo 1462 zavarovancev.

Prvič v naši državi bo mogoče
glasovati tudi po spletu. Uprava
Vzajemne si je spletno glasovanje
ogledala pri podobni zavarovalnici
na Švedskem. Igor Jarc je povedal,
da se niso odločili za digitalni cer-
tifikat (ki ga poznajo v nekaterih
državah), a zatrdil, da varujejo Vza-
jemni sistem »precej močni varno-
stni mehanizmi, čeprav obstaja več
deset milijard kombinacij, s kateri-
mi bi bilo mogoče vdreti v sistem«.

V Vzajemni si želijo, da bi bil od-
ziv zavarovancev vsaj desetodsto-
ten, torej da bi se volitev tako ali
drugače udeležilo 87.000 zavaro-
vancev. Volilna udeležba na veljav-
nost volitev ne vpliva.
Milena Zupanič
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