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Ljubljana - Volitve v skupščino
zastopnikov Vzajemne, ki so se
končale z glasovanjem na voliščih
minulo sredo, še naprej vzbujajo
dvome. Skrb zdaj vzbuja dejstvo, da
na posameznih glasovnicah ni bilo
črtnih kod, kar bi lahko omogočalo
manipulacije z glasovnicami. Ne-
označene glasovnice bi lahko kadar
koli preprosto zamenjali, trdijo naši
viri. V Vzajemni na vprašanja ne
odgovarjajo, Agencija za zavaro-
valni nadzor (AZN) pristojnosti za
nadzor nad potekom volitev, kot
pojasnjuje, nima, že danes pa naj bi
volilna komisija razpravljala o re-
zultatu volitev.

Predsednica volilne komisije
Mojca Cvetko nam je včeraj po-
jasnila, da črtne kode po njenem
vedenju na glasovnicah sploh niso
bile predvidene. V Vzajemni, ki je
pristojna za izvedbo volitev, nam
na vprašanje, kako lahko v tem

primeru zagotovijo, da je glasov-
nico oddal posamezni član Vza-
jemne, niso odgovorili. »Vzajemna
bo poročilo o rezultatih in pre-
ostalih aktivnostih v zvezi z vo-
litvami predala volilni komisiji. Po
končani seji volilne komisije bomo
imeli predvidoma novinarsko kon-
ferenco,« so nam pojasnili v naj-
večji zavarovalnici dopolnilnega
zavarovanja. Ob tem velja pojasniti,
da udeležba predsednice volilne
komisije na konferenci sploh ni
predvidena.

Cvetkova nam je sicer povedala,
da so na komisiji že razpravljali o
odprtih dilemah, med drugim o
nadzoru informacijske pooblaščen-
ke in o izpostavljenosti določenih
interesnih skupin po številu pod-
pornikov. Spomnimo, da je imela
na primer Štajerska gospodarska
zbornica na volitvah 100 od skupno
263 kandidatov, tretjino kandidatov

na volilnih listih so imeli tudi mali
delničarji in predstavniki kmetov.
»Še enkrat smo analizirali tehnični
postopek, vendar nepravilnostinis-
mo ugotovili,« je pojasnila Cvet-
kova in dodala, da komisija ugo-
tavlja le skladnost s pravilnikom o
volitvah, ki ga je potrdila AZN. Ta je
sicer pristojna za nadzor nad za-
varovalniškim trgom, kamor pa na-
čin sestave skupščine Vzajemne po
besedah direktorja agencije Mihae-
la Permana ne sodi.

»Volitve ali pravilnik o volitvah
lahko razveljavi le skupščina Vza-
jemne,« je potrdila tudi Cvetkova,
ki hkrati priznava, da možnosti za
to skoraj ni. Po zakonu mora na-
mreč Vzajemna, ki je za volitve
namenila okoli pol milijona evrov,
skupščino oblikovati do oktobra.
Če volitve propadejo, Vzajemna ne
bi mogla izpolniti zakonskih do-
ločil.

Vodstvo Vzajemne, ki je pristojno za izvedbo volitev v skupščino Vzajemne, bo podatke in rezultate volitev predvidoma
predstavilo jutri. Na fotografiji od leve proti desni: direktor pravne službe pri Vzajemni Janez Gregorič, član uprave Igor
Jarc, pomočnik uprave Vzajemne Andrej Šercer in predsednik uprave Dušan Kidrič.


