
Največja zdravstvena zavarovalnica

Predstavniki Zveze društev upokojencev niso dali zaupnice nikomur;
tudi strokovni svet Agencije za zavarovalni nadzor ni dobil razrešnice
Ljubljana - Včerajšnja skupščina Vzajemne je potekala v znamenju upokojencev: med sodelujočimi je bilo kar tri
četrtine starejših, izglasovali so vse sklepe, ki jih je predlagala Zveza društev upokojencev (Zdus), in postavili svoj
nadzorni svet. Izrekli so ostro kritiko ne le upravi Boštjana Averja s Petrom Pustatičnikom in Davorjem Hvalo, am-
pak tudi izredni upravi Dušana Kidriča in Irene Kos ter Agenciji za zavarovalni nadzor (AZN) s predsednikom Miha-
elom Permanom na čelu. Razrešnice, torej odveze odgovornosti za preteklo leto in s tem priznanja za dobro delo,
ni včeraj prejel nihče, niti noben član strokovnega sveta AZN.

»Popolnoma ste me izenačili s ti-
stimi, ki smo jih zamenjali. S tem se
je pokazalo, da niste sledili temu,
kar se je v tistem času dalo narediti.
Lepa popotnica za naprej. Hvala le-
pa,« je, vidno prizadet, takoj po gla-
sovanju dejal Kidrič, ki je včeraj
znova povedal, da je prekinil več
pogodb, s katerimi so nekdanje
uprave Vzajemne po nepotrebnem
in nenamensko porabljale denar,
namenjen za zdravljenje.

»Nismo mu dali razrešnice, ker ni
polno sodeloval z nami. Očitam mu
tudi, da ni zastavil sponzoriranja
pregledno in da se strinja s projek-
tom solventnost 2, ki zelo smrdi. Če
pa bi jaz bila Mihael Perman, bi se
vprašala, kako je mogoče, da moj
predlog ni dobil niti enega glasu
podpore,« je po skupščini pojasnila
Mateja Kožuh Novak, predsednica
Zdusa, ki jo je za zastopanje poobla-
stilo največ, kar 14.137 članov Vza-
jemne.

Kljub temu bo novi nadzorni svet
(Mateja Kožuh Novak, Mirko Mi-
klavčič, Marjan Urbanč in Andrej
Zorko) prosil Kidriča in Kosovo za
nadaljnje vodenje zavarovalnice.
Oba sta bila v petek imenovana v
upravo Vzajemne tudi od AZN, ki ji-
ma je zato podelila licenci. Vzaje-
mno bosta vodila do imenovanja
nove uprave. Novi nadzorni svet bo
poiskal novoupravo z javnim razpi-
som. »Iščemo sposobne ljudi, ki bo-
do pripravljeni delati, in ne služiti
na račun zavarovancev.Nikogar ni-
mamo v mislih; če imate kakšnega
skromnega, delovnega strokovnja-
ka, ga bomo zelo veseli,« je dejala
Kožuh Novakova.

Toda utegne se zaplesti. Na sklep
o imenovanju novega nadzornega
sveta je že napovedal izpodbojno
tožbo član Vzajemne Bojan Pečen-
ko, odvetnik. Meni namreč, da vče-
raj izvoljeni nadzorniki ne izpol-
njujejo z zakonom določenih pogo-
jev, češ da doslej niso vodiliprimer-

ljivih družb. Kožuh Novakova je te-
mu ogorčeno nasprotovala: »Očita-
jo nam, da nismo kompetentni, ker
nismo del političnega in kapitalske-
ga establišmenta. Mi smo ravno ta-
ki ali pa še boljši strokovnjaki od ti-
stih, ki jih je predlagala AZN.«

O primernosti novega nadzorne-
ga sveta bo odločala AZN. Izpodboj-
no tožbo pa je napovedal tudi član
Vzajemne Rajko Stankovič, in sicer
na sklep, s katerim niso izglasovali
sprememb statuta.

Člani Vzajemne so včeraj izvedeli
za nove nepravilnosti: v času upra-
ve Boštjana Averja je Vzajemna na-
ložila 700.000 evrov v tvegani lu-
ksemburški sklad, česar kot zdra-
vstvena zavarovalnica ne bi bila
smela, saj lahko ostane brez denar-
ja. Že v času Marka Jakliča je usta-
novila odvisno družbo, preko kate-
re se je po besedah Irene Kos »izva-
jalo marsikaj nekorektnega«. Druž-
ba je zdaj pred zaprtjem.
Milena Zupanič

Upokojenci bodo podprli
odpravo dopolnilnega
zavarovanja
Mateja Kožuh Novak je včeraj
napovedala podporo predlogu
ministra Dorjana Marušiča o
odpravi doplačil, s tem pa
dopolnilnih zavarovanj za
doplačila, kijih izvaja tudi
Vzajemna. »Ministru bomo
pomagali, če mu bo le to uspelo.
Do takrat moramo Vzajemno tako
voditi, da bo denar prišel v prave
roke in da ne bo izginjal ne v
zasebnih žepih ne v raznih
podjetjih,« je dejala.

ŠE ena burna skupščina - Upokojenci ne zaupajo ne Agenciji za zavarovalni
nadzor ne upravi. V ospredju Dušan Kidrič.


