
Za več kot deset milijonov evrov škode

Poleg nekdanjega direktorja Igorja Lebarja so za zlorabo položaja po neuradnih
podatkih osumljeni še Matija Kahne, Miloš Njegoslav Milovič in Miro Majcen
Koper - Koprski kriminalisti so prejšnji mesec končali obsežno preiskavo in na koprsko okrožno tožilstvo vložili
kazensko ovadbo zoper štiri »podjetnike«, ki so si omislili lastninjenje in prodajo premoženja hotelskega in turi-
stičnega podjetja Adria Ankaran, ki je v 94-odstotni lasti državnega DSU. Ovadeni so 43-letni Igor Lebar iz Kranja,
nekdanji direktor Adrie Ankaran, 32-letni Matija Kahne iz Ljubljane, nekdanji pravni svetovalec družbe, 41-letni
Miloš Njegoslav Milovič iz Kamnika, nekdanji varnostni svetovalec Adrie, in 43-letni Miro Majcen iz Zagorja, nek-
danji svetovalec direktorja Adrie Ankaran.

Nekdanji direktor Igor Lebar in
trije sostorilci so po kazenski ovad-
bi oškodovali Adrio, Turistično
podjetje Ankaran, za več kot 10,6
milijona evrov. Kriminalisti sumi-
jo, da je nekdanji direktor Lebar
med letoma 2007 in 2009 večkrat
presegel svoje pravice in zlorabil
položaj. V nasprotju z družbeno po-
godbo ter brez vednosti in soglasja
lastnikov Adrie Ankaran je menda
v dogovoru s sostorilci ustanavljal
hčerinske družbe (AT Naložbe,
KVB, KSV in KDS Nepremičnine)
v Ljubljani in z njimi nezakonito
posloval. Nanje je prenesel oziro-
ma skušal prenesti Adrijine nepre-
mičnine in zatem dve izmed njih
prodal pod realno tržno ceno. Vse
to je izpeljal, ne da bi obvestil la-
stnika DSU. Večinskega lastnika ni
obvestil o pismu malih delničarjev
ministrstvu za gospodarstvo. Na
nobeni od petih skupščin ni podal
informacije ali pridobil soglasja za
prodajo hčerinskih družb. Prav tako
ni predhodno pridobil ustrezne ce-
nitve nepremičnin pooblaščenega
cenilca podjetij. Družba KDS, d. o.
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o., (depandanse z več kot 170 leži-
šči) je bila prodana za 2,8 milijona
evrov (23. marca 2009) (dva cenil-
ca sta ugotovila, da je bila vrednost
teh nepremičnin skoraj dvakrat
višja). Istega dne je Adria prodala
tudi KSV (kamp in nepremičnine)
za 3,02 milijona evrov, medtem, ko
so cenilci vrednost kampa in ne-
premičnin ocenili na 12,4 oziroma
16 milijonov evrov.

Eno od hčerinskih družb je ku-
pil Matija Kahne (direktor družbe
Actium), nekdanji pravni svetova-
lec direktorja Lebarja, za ceno, ki
je približno devet milijonov nižja
od ocenjene vrednosti prenesenih
nepremičnin, pozneje pa je to druž-
bo prodal Miru Majcnu (lastniku
Actiuma). Lebar je nato prodal še
KDS, d. o. o., Milošu Njegoslavu
Miloviču (direktorju MN Invest) in

s tem so menda oškodovali Adrio še
za najmanj 1,6 milijona evrov.Lebar
je z eno od teh družb sklenil še po-
godbo za najem premoženja, ki ga
je pred tem Adria prodala. Tako je
bila Adria oškodovana še za plače-
vanje najemnin za (lastno) prodano
premoženje.

Štirje podjetniki so bili ovadeni
zaradi utemeljenega suma storitve
več kaznivih dejanj zlorabe položa-
ja ali zaupanja pri gospodarski de-
javnosti, za kar je zagrožena zapor-
na kazen od enega do osmih let. Za
ista kazniva dejanja so ovadili tudi
tri družbe (dve iz Ljubljane, eno iz
Kamnika), ki so oškodovale Adrio
Ankaran. Boris Šuligoj


