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Na Vzajemni so dobili
nov nasprotni predlog
za nadzorni svet (NS),
o čemer bo danes
odločala skupščina. Med
petimi kandidati sta tudi
predsednik kmetijsko-
gozdarske zbornice (KGZ)
Ciril Smrkolj in Boris
Pipan, podjetnik, ki je s
preprodajo Etre 33 ustva-
ril 18,9 milijona evrov
dobička in ki ga poleg še
dveh predlaga Štajerska
gospodarka zbornica.

Nasprotni predlog je vlo-
žen s podpisi več kot polovice
novoizvoljenih zastopnikov
članov skupščine Vzajemne
oziroma dveh najmočnej-
ših skupin, zato ima precej
možnosti, da bo izglasovan.
Kljub temu je na skupščini
pričakovati še kakšen naspro-
tni predlog, presenečenja so
mogoča tudi, če bodo glaso-
vali o posamičnih kandidatih.
Menda nekateri zastopniki
niso navdušeni nad tem, da
bi bil v NS tudi Rajko Stan-
kovič iz društva Mali delni-
čarji, češ da nima primernih
izkušenj.

Zdajšnji NS in uprava Vza-
jemne predlagata skupščino,
odprto za javnost, seveda pa
lahko kak zastopnik predlaga
tudi drugače.

Kdo so kandidati
Poleg Smrkolja (po izo-

brazbi je strojni tehnik) s KGZ
in Stankoviča (po izobrazbi
višji upravni delavec) je tri
kandidate prispevala skupina
okoli Romana Glaserja (sicer
Perutnina Ptuj) oziroma Šta-
jerske gospodarske zbornice.
To so že omenjeni Pipan (ta
je na lestvici najbogatejših
Slovencev revije Manager

uvrščen na 42. mesto, sicer
je po izobrazbi ekonomist),
Brigita Ačimovič iz Taluma
(prej članica uprave, zdaj sve-
tovalka predsednika uprave,
po izobrazbi psihologinja,
nekoč je že bila v elektorski
skupščini Vzajemne) in Ale-
ksandra Podgornik, direkto-
rica Štajerske gospodarske
zbornice s precej izkušnjami
iz gospodarstva (po izobrazbi
magistric ekonomije).

Upokojenci ogorčeni,
ker »civilne družbe« ni
zraven

Mirko Miklavčič iz Zveze
društev upokojencev Slove-
nije, predsednik zdajšnjega
nadzornega sveta, pravi, da
NS sam ni in ne bo oblikoval
predloga za skupščino, češ da
bi bili gotovo preglasovani,
pripravljenosti za skupni
predlog pa ni bilo. Predlaga-
na imena Miklavčič komen-
tira: »Očitno je, da kapital
spet prevzema Vzajemno,
spet smo pred letom 2007;
če bo ta predlog izglasovan,
civilna družba, upokojenci in
sindikati ostajajo brez pred-
stavnika v NS.«

Nov NS ne bo hitel z
zamenjavo uprave?

Kandidat za člana NS
Rajko Stankovič pa očitke o
prevladi kapitala zavrača in
pravi: »Miklavčič nas je, ko
je nastajal njegov NS po meri
upokojencev in sindikatov,
vehementno zavrnil, zdaj pa
je pričakoval, da bomo spre-
jeli njegov diktat. Če Miklav-
čič ne bi hitel z imenovanjem
nove uprave, Dušanu Kidriču
ne bi bilo treba izplačati od-
pravnine. O morebitni novi
upravi se še nismo pogovarja-
li; če bomo izvoljeni, se bomo
najprej seznanili z resničnimi
razmerami in poročilom o de-

lu uprave in ne bomo hiteli
s spremembami. Vzajemni
je treba vrniti ugled, nujno
mora začeti delati za zavaro-
vance ter uvajati nove pro-
dukte, zlasti za dolgotrajno
oskrbo.«

Drugi viri papravijo, da že-
lita Smrkolj in Stankovič ven-
darle hiteti z imenovanjem
nove uprave že v septembru
oziroma še preden zaposle-
ni v Vzajemni izvolijo svoja
nova predstavnika v NS, kar
naj bi se zgodilo šele oktobra.
Zdajšnja dva predstavnika
zaposlenih (Primož Igerc
in Darja Korpar), pa tudi
Stankovič naj bi bili namreč
pod vplivom nekdanjega šefa
Vzajemne Boštjana Averja.
Če to drži, bi bilo torej za
zdaj razmerje štiri proti tri v
prid Smrkolja in Stankoviča,
čepravje v skupščini najmoč-
nejša Štajerska gospodarska
zbornica.

Kdo bo v novi upravi, še
ni znano, nekateri viri pa
pravijo, da Smrkolj naj ne bi
imel nič proti zdajšnji pred-
sednici uprave Milojki Kolar,
dva člana uprave pa bi bila v
domeni Štajerske gospodar-
ske zbornice. •



� Danes se bo oblikovala 45-članska zastopniška skup-
ščina Vzajemne, ki ima 875 tisoč zavarovancev in letno
zbere 240 milijonov evrov premij. Kot vselej tudi tokrat
poteka hud boj za nadzor tega denarja oziroma za me-
sta v nadzornem svetu in upravi.


