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Ljubljana - Zdravstveno zavaro-
valnico Vzajemna, nad katero na-
dzor je na včerajšnji skupščini
prevzela Zveza društev upokojen-
cev Slovenije (ZDUS), bosta do
imenovanja nove uprave vodila
Dušan Kidrič in članica uprave
Irena Kos. To so ju v ZDUS prosili
kljub temu, da jima razrešnice niso
podelili. Medtem bo novi nadzorni
svet, ki so ga včeraj imenovali na
predlog ZDUS, začel revizije poslov
prejšnjih vodstev zavarovalnice,
upravi pa bodo najverjetneje ome-
jili določena pooblastila. Kandi-
data za predsednika nove uprave
po besedah Kožuh-Novakove ni-
majo, želijo pa nekoga bolj skrom-
nega.

Kidrič je po skupščini poudaril,
da je v času, ko je vodil Vzajemno,
delal v korist zavarovalnice, in da je
izredna uprava naredila vse, kar je
lahko. »Obstaja iluzija, da se da vse
hitro opraviti in ta iluzija vztraja,«
je očitke, da izredna uprava ni
razčistila z nepravilnostmi bivših
uprav, komentiral Kidrič. Ta bo
sicer še ta teden sklical sejo novega
nadzornega sveta. Izredni upravi v
bran je na skupščini stopil pred-
stavnik malih delničarjev Rajko
Stankovič, v času izredne uprave
Vzajemne tudi član posvetovalnega
organa uprave zavarovalnice. Ta je
izrazil prepričanje, da je izredna
uprava naredila vse, kar je v njeni
moči, da je vzpostavila normalno
stanje. »Podprla je ukrepe, ki bi na
sodišču doživeli sodni epilog. To-
žiti kar vse povprek ni smiselno,« je

dejal Stankovič. »Ne morem se
znebiti občutka, da gre pri ne-
podelitvi razrešnice za užaljenost
glede podeljevanja sponzorskih
sredstev,« je dodal.

Skupščina, ki je sklepe večinoma
sprejemala z okoli 90-odstotno ve-
čino pooblastil ZDUS, je bilančni
dobiček zavarovalnice v višini 6,6
milijona evrov pustila nerazpo-
rejen. Vsi člani nekdanjega na-
dzornega sveta in uprave so ostali
brez razrešnice, tako kot Kidrič tudi
bivši predsednik uprave Vzajemne
Boštjan Aver in vsi člani njegove
uprave. Skupščina ni potrdila pre-
dlogov sprememb statuta Vzajem-
ne, za katere je Stankovič poo-
blaščencem pojasnil, da jih k spre-
membam statuta napotuje zakon.
Med drugim bi s spremembami
statuta omejili znesek, o katerem
lahko uprava odloča brez soglasja
nadzornega sveta, a predstavnikov
ZDUS niso uspeli prepričati. Po
besedah Kožuh-Novakove so nas-
protovali ureditvi, po kateri bi
soglasje k imenovanju prokurista
lahko dajala tudi uprava, saj me-
nijo, da mora prokurista izbrati
nadzorni svet.' Razprava na skupščini se je naj-

bolj razvnela pri imenovanju čla-
nov nadzornega sveta Vzajemne.
AZN je kot nadzorni svet zava-
rovalnice predlagal Jelko Mlakar,
Boruta Miklavčiča, Tomaža Ba-
novca in Božidarja Voljča. Ker je
Borut Miklavčič od kandidature
odstopil, je eden od pooblaščen-
cev, Dimitar Velkov, med nadzor-
nike predlagal Emila M. Pintarja.
Prvotni predlog ni dobil podpore,
po izglasovanju predloga ZDUS pa
se je razvila razprava o primernosti
kandidatov, saj da nekateri med
njimi ne izpolnjujejo zakonsko
zahtevanih pogojev. »Nadzorni svet
mora biti sestavljen tako, da na-
dzira ne le porabo denarja, ampak
tudi poslovanje, kamor sodi tudi
pridobivanje denarja in zavaro-
vancev,« je dejal Kidrič. »Uprava je
dolžna nadzornemu organu, to je
AZN, poročati o članih nadzornega
sveta, o njihovih kompetencah, ki
jih zahteva zakon,« je dodal. Stan-
kovič in Bojan Pečenko sta na novo
imenovani nadzorni svet napo-
vedala izpodbojno tožbo. »Nismo
kompetentni, ker nismo del ka-
pitalske in politične elite,« pa je po
skupščini na očitke odgovorila Ko-
žuh-Novakova.
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Ivanjko: Skupina ljudi
bo Vzajemno vodila kot blagajno
Idejni vodja ustanovitve Vzajemne Širne Ivanjko je nad včerajšnjo
skupščino Vzajemne razočaran. »Ni dobro, da neka institucija zajame celotni
sistem in ga podredi svojim interesom,« je komentiral razplet včerajšnje
skupščine. »Očitno bo skupina ljudi zavarovalnico vodila kot blagajno.
Dvomim, da bo ta skupina skrbela za razvoj zavarovalnice in da bodo tudi
skupine, ki zdaj plačujejo, lahko kdaj koristile sredstva,« je dejal in napovedal
osip zavarovancev ter veliko verjetnost medgeneracijskega spopada.



Včerajšnjo skupščino Vzajemne je z okoli 90 odstotki prisotnih glasov obvladoval ZDUS (levo predsednica ZDUS Mateja

Kožuh Novak). Skupščina, na kateri je bilo s pooblastili zastopanih 75 odstotkov starejših zavarovancev, 19 odstotkov
srednje starih in 6 odstotkov mlajših zavarovancev, predsedniku izredne uprave Dušanu Kidriču (desno) ni podelila
razrešnice.


