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Ljubljana - Vzajemno so znova ob-
tožili mešetarjenja s podatki zava-
rovancev. Te naj bi po trditvah naših
virov domnevno zlorabili pri prido-
bivanju glasov za uvrstitev na kan-
didatne liste pri volitvah v skupščino
Vzajemne. Preiskavo informacijske
pooblaščenke, ki so jo potrdili tudi v
Vzajemni, naj bi spodbudil uspeh ve-
likega števila kandidatov za članstvo v
novi skupščini Vzajemne, ki so se na
kandidatno listo za skupščino uvrstili
z visokim in enakim številom glasov
podpore.

Po naših neuradnih podatkih naj bi
sum vzbujal predvsem uspeh Štajer-
ske gospodarske zbornice, kjer v pe-
tek popoldne nismo uspeli priklicati
sogovornika. Je pa Štajerska gospo-
darska zbornica na svoji spletni strani

pred časom objavila vabilo za pod-
poro liste kandidatov štajerskih pod-
jetij. Med vsemi 263 kandidati za
skupščino Vzajemne jih kar 100
prihaja iz liste kandidatov štajerskih
podjetij. V prvem starostnem razredu
imajo 24 kandidatov, v drugem in
tretjem starostnem razredu jih imajo
po 25, v četrtem pa 26. Spomnimo, da
je lahko na isti kandidatni listi kan-
didiralo 27 kandidatov, v posamezni
starostni razred pa se je uvrstilo 54
kandidatov z največ podpore.

Na Vzajemni so zanikali, da bi po-
sredovali kakršne koli sezname čla-
nov zavarovalnice, so pa potrdili, da
jih je obiskala informacijska poobla-
ščenka. Razlog za njen obisk je bila
prijava suma »nezakonite obdelave
osebnih podatkov zavarovancev«, so
pojasnili. Dodali so, da so informa-
cijski pooblaščenki posredovali vse
zahtevane podatke, z nadzorom pa je

bila seznanjena tudi volilna komisija.
Predsednica volilne komisije Mojca
Cvetko je sicer že zatrdila, da v no-
benem starostnem razredu ni pre-
vladovala nobena lista.

Kot smo pred časom že poročali, so
velik uspeh pri uvrstitvi na kandi-
datne liste zabeležili tudi društvo ma-
lih delničarjev in predstavniki kme-
tov. Predstavnik malih delničarjev
Rajko Stankovič je namreč potrdil, da
imajo skupaj s kandidati Cirila Smr-
kolja »tretjino vseh kandidatov, ki so
se uvrstili na listo«.

Glasovanje za skupščino Vzajemne
po pošti, prek spleta in na mobilnih
voliščih se je končalo 1. junija, po
prvih neuradnih podatkih pa je gla-
sovalo okoli 72.500 članov zavaroval-
nice. Redno glasovanje bo potekalo 8.
junija v poslovalnicah Vzajemne.
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