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Ljubljana - Med kandidati za skup-
ščino zastopnikov zdravstvene za-
varovalnice Vzajemna je nekaj zna-
nih imen, kar tretjina od skupaj 263
na listo uvrščenih kandidatov pa je
skupna malim delničarjem in pred-
stavnikom kmetov. »Skupaj s kan-
didati kmetov oziroma s Cirilom
Smrkoljem imamo tretjino vseh
kandidatov, ki so se uvrstili na listo,«
nam je povedal predsednik Društva
malih delničarjev Slovenije (MDS)
Rajko Stankovič.

Med kandidati za skupščino Vza-
jemne sta poleg Stankoviča še dva
člana izvršnega odbora društva, Si-
mon Čadež in Adolf Zupan, izvršni
direktor Ljubiša Stanojevič, član na-
dzornega odbora Anton Žibert,
njihov kandidat je tudi Stojan Auer.
Volilno komisijo Vzajemne, ki je bila
sestavljena iz petih predstavnikov
petih starostnih razredov zavarovan-
cev, je vodila pravna zastopnica MDS
Mojca Cvetko.

Ta je sicer zatrdila, da v nobenem
starostnem razredu ni prevladovala
nobena lista. Spomnimo, daje lahko
na isti kandidatni listi kandidiralo 27
kandidatov, v posamezni starostni
razred pa se uvrsti 54 kandidatov. To
bi lahko pomenilo, da dobro or-
ganizirana skupina z dvema kan-
didatnima listama z veliko podporo
dobi vseh 54 kandidatov, med ka-
terimi bodo svoje predstavnike volili
člani Vzajemne. Cvetkova zagotavlja,
da so bile kandidature razpršene, še
najbolj v prvem (od 15 do 34 let) in
drugem starostnem razredu (od 34
do 46 let), najbolj okrnjeno paje bilo
zastopanje v petem starostnem ra-
zredu, nad 69 let.

Stankovič je pojasnil, da so bili v
društvu malih delničarjev polovično
uspešni, glede na število kandidatov,

ki so jih predlagali, in število kan-
didatov, ki so se uvrstili na listo. V
vseh petih starostnih razredih imajo
skupaj 17 kandidatov, najmanj v pr-
vem in drugem. Uspešnejši so bili
očitno tam, kjer so kandidirali skupaj
s Smrkoljevimi kandidati, a kot je
povedal, kakšnih zavez o nadaljnjem
delovanju mali delničarji in pred-
stavniki kmetov niso sklepali. Koliko
njihovih kandidatov bo dejansko iz-
voljenih v skupščino, Stankovič ni
želel ugibati, saj so, kot je dejal, po
njegovem mnenju volitve v skup-
ščino Vzajemne kot loterija. »Izmed
54 kandidatov volilec obkroži 27 kan-
didatov, vprašanje pa je, koliko jih
sploh pozna,« je pojasnjeval.

Spomnimo, da ]e Stankovič z Vza-
jemno, predvsem z njenim nekda-
njim predsednikom uprave Boštja-
nom Averjem, že sodeloval. Med
drugim je takoj po ustanovitvi druš-
tva Averja predlagal za člana na-
dzornega sveta Luke Koper, a je po-
jasnil, da je bila to njuna edina
skupna pot. »Takrat nisem vedel, da
je zgodba z Vzajemno že tako vroča,«
je dejal Stankovič. Z Averjem je po-
vezan tudi član izvršnega odbora
društva in kandidat za skupščino
Vzajemne Čadež, saj sta skupaj iz-
dala kar nekaj knjig oziroma član-
kov.

Predsednik društva
malih delničarjev
Rajko Stankovič (na
fotografiji) je
potrdil, da imajo
skupaj s
predstavniki kmetov
s Cirilom
Smrkoljem na čelu
okoli tretjino
kandidatov za
skupščino
zastopnikov
Vzajemne. Kolikšno
podporo bodo
njihovi kandidati
dobili na volitvah, ni
želel ugibati.


