
Na skupščini Vzajemne
so leteli očitki o nekompe-
tentnosti novega nadzor-
nega sveta. Če Agencija za
zavarovalni nadzor
ugotovi, da kdo od
nadzornikov ne izpolnjuje
pogojev, lahko zahteva
sklic skupščine in odpoklic
člana nadzornega sveta

IRENA FERLUGA
Dogajanje okoli Vzajemne se s pone-
deljkovo skupščino, ko so predstav-
niki upokojencev z večino glasov na
skupščini izvolili svoje predstavnike
v nadzorni svet, še zdaleč ni umirilo.
Pomisleke o kompetentnosti za nad-
ziranje zavarovalnice je na skupšči-
ni v zvezi z dr. Matejo Kožuh Novak,
Mirkom Miklavčičem, Marjanom
Urbančem in Andrejem Zorkomizra-
zil odvetnik in član Vzajemne Bojan
Pečenko. Včeraj pa je Agencija za za-
varovalni nadzor napovedala, da bo
preverila reference novih nadzornikov
Vzajemne,in če kdo od članov pogojev
ne bo izpolnjeval, bo tudi ukrepala.

Nova skupščina v pol leta?
"Ta imena so tudi določeni mnenj-
ski voditelji, ki so z glasovanjem na
skupščini in z javnimi izjavami dala
vedeti, da ne razumejo zakona o zava-
rovalništvu, zlasti zaradi nestrinjanja
s predlaganimispremembami statuta,

kar nalaga zakon, ter nerazumevanja
funkcije nadzornega sveta in izred-
ne uprave," je na ponedeljkovi skupš-
čini dejal Bojan Pečenko, ko je izrazil
dvom, da so novi nadzorniki usposob-
ljeni za nadziranje Vzajemne.Dušan
Kidrič, predsednik uprave Vzajemne,
je opozoril, da mora biti nadzorni svet
sestavljen tako, da nadzira celotno po-
slovanje zavarovalnice,ne samo pora-
bo, ampak tudi pridobivanje denarja.

Rajko Stankovič, ki je na skupščini
napovedal izpodbojno tožbo tako na
sklep o novem nadzornem svetu kot
na zavrnitev sklepa o spremembah
statuta, je po skupščini povedal: "Sta-
tut bi morali uskladiti z zakonom o
gospodarskih družbah. Zavrnitev teh
sprememb pomeni, da akterji ne spoš-
tujejo zakona. Že pred glasovanjem
sem šel do odgovornih, da bi se dogo-
vorili o spornih delih, ki bi jih izločili,
druge spremembe pa sprejeli, pa tega
niso želeli.Prizadevali si bomo, da po-
slanci čim prej sprejmejo spremembe
zakona o zavarovalništvu,potem bo
predvidoma v pol leta treba sklicati
novo skupščino."

Agencija bo preverila kandidate
Kakšne reference morajo imeti nadzor-
niki zavarovalnic? Kot je za STA poja-
snil pravnik na Agenciji za zavarovalni
nadzor Gorazd Čibej, morajo člani nad-
zornih svetov po zakonu o zavaroval-
ništvu izpolnjevati več pogojev. Biti
morajo ustrezno strokovno usposob-
ljeni, imeti lastnosti in izkušnje, ki so
potrebne za nadziranje poslov zavaro-
valnice, ne smejo biti pravnomočno
obsojeni, pogoj pa je tudi, da nikoli

niso bili člani uprav podjetji, nad ka-
terimi je bil začet postopek prisilne
poravnave,likvidacije, stečaja ali izred-
ne uprave. Člani nadzornega sveta Vza-
jemne glede na zakon ne potrebujejo
certifikata o usposobljenosti za oprav-
ljanje funkcije članstva v nadzornem
svetu, kot na primer v podjetjih. Če bo
AZN ugotovila, da kdo ne izpolnjuje
pogojev, lahko zahteva ponoven sklic
skupščine, na kateri zahteva odpoklic
člana nadzornega sveta.

Pri Zvezi društev upokojencev
(ZDUS) so v utemeljitvi novih nadzor-
nikov zapisali, da je Mateja Kožuh
Novak zdravnica ginekologinja,ma-
gistrica javnega zdravstva, doktorica
znanosti na področju ginekološke epi-
demiologije, da je upokojena, ima 21
let delovnih izkušenj na področju načr-
tovanja družine in 20 let izkušenj na
področju promocije zdravja prebival-
stva. Vodila je Inštitut za socialno medi-
cino in socialno varstvo, en mandat je
bila poslanka v državnem zboru, zdaj
je predsednica ZDUS. Mirko Miklavčič
je podpredsednik ZDUS, univerzitetni
diplomiraniorganizator. Pred upoko-
jitvijo je delal na različnih področjih,
od vodje oddelka do direktorja, člana
in predsednika uprave zavarovalnice,
bil je član več nadzornih svetov. Mar-
jan Urbanč je diplomiraniekonomist,
20 let je bil zaposlen v območni orga-
nizaciji ZSSS Posavja, od tega deset let
sekretar. Zdaj je izvršni sekretar pri
predsedstvu ZSSS. Andrej Zorko je uni-
verzitetni diplomiran pravnik, bil je
sekretar območne organizacije ZSSS Po-
dravja, zdaj je izvršni sekretar za prav-
no področje pri predsedstvu ZSSS.



Stisk rok po ponedeljkovi burni skupščini Vzajemne: predsednik uprave Dušan Kidrič in Mateja Kožuh Novak, ena od novoizvolje-
nih članic in članov nadzornega sveta. Agencija za zavrovalni nadzor že napoveduje, da bo preverjala, ali izpolnjujejo pogoje za
delo v nadzornem svetu zavarovalnice. (Tit Košir)


