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Novi nadzorniki Vzajemne bodo,
kot je včeraj po skupščini dejal
eden od njih, Mirko Miklavčič,
začeli z razpisom nemudoma iskati
kandidate za novo upravo zava-
rovalnice, dotlej pa bo Vzajemno
še naprej vodila začasna uprava
Dušana Kidriča in Irene Kos.

Za nove člane NS Vzajemne je
skupščina z nasprotnimpredlogom
upokojencev, ki so prevladovalina
skupščini (imeli so več kot 90 od-
stotkov od navzočih skoraj 19 tisoč
glasov), včeraj izvolila predstavnika
zveze društevupokojencevMatejo
Kožuh Novak in Mirka Miklavčiča
ter predstavnika svobodnih sindi-
katov Marjana Urbanča in Andreja
Zorka.Kožuh Novakova je dejala, da
v upravo želijo sposobne ljudi, ki so
pripravljeni delati, ne pa služiti na

račun članov, ki plačujejo premije.
Napoveduje tudi nadaljevanjerevizij
poslovanja,pregledkadrovskesesta-
ve Vzajemne in omejitevpooblastil
začasni upravi. Kidričje ob tem de-
jal, da so pooblastila (glede vrednosti
podpisovanjapogodb)hoteli omejiti
že v statuta, pa sprememb večina na
skupščini ni sprejela.

Mali delničarji napovedali
izpodbojne tožbe

Zaradi izvolitve članov NS in
tudi zaradi nesprejetja statuta pa
je Rajko Stankovič iz društva Mali
delničarji Slovenije napovedal iz-
podbojne tožbe. Kot pravi, bo od
konca avgusta Vzajemnin statut
neusklajen z novelo ZGD, zaradi
česar »bomo v prekršku in bi nam
lahko naložili tudi globo«.O novem
nadzornemsvetu pa pravi, da sin-
dikalna predstavnika v njem »po
vsej verjetnosti nimatavodstvenih
izkušenj, torej bosta težko dobila

licenco AZN«, kot »nekredibilnega
in nepovezovalnega«pa vidi tudi
Mirka Miklavčiča.

Vsi brez razrešnice
Razrešnice za lansko poslovanje

Vzajemne ni dobil nihče, niti prej-
šnji nadzorniki pod vodstvom Gre-
gorja Primica niti zdajšnji iz AZN,
prav tako tudi ne prejšnja uprava
Boštjana Averja in zdajšnja zača-
sna uprava. Zdajšnja ne zato, ker
»bi lahko naredila več«, pravi Mi-
klavčič. Spomnimo, da sta Kidrič in
Kosova doslej v Vzajemni razdrla
nekatere odvetniške in svetovalne
pogodbe ter vložila odškodninsko
tožbo zoper štiri nekdanje člane
uprav Vzajemne,pa tudi kazensko
ovadbo zoper neznanega storilca
in tri sostorilce zaradidomnevno
ponarejenih pooblastil za lansko
skupščino. Bilančni dobiček Vza-
jemne 6,4 milijona evrov ostaja
nerazporejen. •


