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Nadzorni svet Vzajemne
bo na današnji seji še
zadnjič pred ponedeljko-
vo skupščino poskušal
oblikovati svoj predlog
za nove člane NS. Na
skupščini se lahko zgodi
karkoli, pravijo viri, ki
opozarjajo, da za pet
mest v NS poteka divje
lobiranje.

Včeraj popoldne pa so se
sešli nekateri novoizvoljeni
zastopniki članov Vzajemne
okoli Kmetijsko-gozdarske
zbornice, Društva Mali del-
ničarji Rajka Stankoviča in
podporniki, je potrdil Ciril
Smrkolj iz KGZ. »Imamo
spoznavni miting,« je dejal
in dodal, da se o imenih še
dogovarjajo in da bodo svoj
predlog za člane novega NS
prinesli kar na ponedeljkovo
skupščino. Kot je še dejal, z
zdajšnjim nadzornim svetom
Mirka Miklavčiča niso v dia-
logu, saj menijo, daje ta NS
naredil škodo zavarovancem,
ko je imenoval novo upravo
Milojke Kolar neposredno
pred oblikovanjem nove
skupščine.

Miklavčič čaka Glaserjev
predlog

Mirko Miklavčič pa pravi,
da bo NS na današnji seji po-
skušal oblikovati svoj predlog
imen za novi NS, poleg tega
jim je skupina okoli Romana
Glaserja oziroma štajerske
gospodarske zbornice (ta naj
bi imela največ zastopnikov v
skupščini Vzajemne) obljubila,
da jim bo posredovala imena
svojih kandidatov. »Naš man-
dat se končuje, nimamo želje,
dabi trmasto vztrajali, da mo-
rabiti tudi v novem NS kateri
od nas, čeprav bi bilo morda
to dobro zaradi kontinuitete
dela; želimo si strokoven in
za Vzajemno koristen novi
nadzorni svet,« trdi Miklavčič.
Miklavčič tudi ne skriva, da
ni zadovoljen z delom upra-
ve Dušana Kidriča; kot pravi,
je NS od uprave zahteval, da
pregleda vse domnevno spor-
ne posle Vzajemne za nazaj,
tudi posle z Adacto, S & T in
druge, kijih notranja revizija
lani ni zajela.

Bo skupščina odprta ali
zaprta?

Nezadovoljen s prejšnjo
upravo, neracionalnim ka-
drovanjem in oglaševanjem
ter z opravljenimi revizijami

prejšnjih poslov Vzajemne pa
je tudi novoizvoljeni zasto-
pnik Marko Martinuzzi, ki
je edini v roku na Vzajemno
poslal nasprotni predlog za
skupščino. Zato predlaga, da
se Kidričevi upravi in prej-
šnjemu nadzornemu svetu,
torej strokovnemu svetu
ANZ, ne podeli razrešnice.
Neuradno je slišati, daje na
Vzajemni še nekaj nepravo-
časnih nasprotnih predlo-
gov, zato je pričakovati zelo
negotovo skupščino. Še to,
Miklavčič se zavzema za to,
da bi bila skupščina odprta za
javnost, uprava Milojke Kolar
pa se nagiba k zaprti. •
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� Kot smo neuradno izvedeli,
bo prihodnji teden, torej že
po skupščini, predvidoma
izdana odločba informacijske
pooblaščenke Nataše Pire
Musar, kije proučila, ali so
se pri pridobivanju glasov
za uvrstitev na kandidatne
liste pri volitvah v skupščino
Vzajemne dogajale zlorabe
podatkov zavarovancev. Sum
je zbudil predvsem uspeh
kandidatov štajerske gospo-
darske zbornice. Ugotovitve
pooblaščenke še niso znane.


