
ZAKAJ MORAMO DAVKOPLAČEVALCI KAR NAPREJ PITATI BANKIRJE

Stotine milijonov so šle po zlu, ovadbe ni še nobene - Alpos naj bi imel za
220 milijonov evrov blaga, podjetje pa je vredno največ 40 milijonov
Ciril Brajer

Nova Ljubljanska banka je le tri
mesece pred stečajem Gradbene-
mu podjetju Grosuplje vrgla še dva
milijona evrov posojila. Bankirji so
vedeli, da gre stvar po zlu, torej po
enaki poti tudi njihov denar. No,
naš denar. Res je, da ni šel za do-
končanje projektov, zlil se je, tako
ali drugače, po tem ali onem ovin-
ku, v žep večinskega lastnika Bori-
sa Dolamiča. Še pol leta prej je ta-
ko poniknilo 2,5 milijona evrov
bančnih posojil. Žal to niti ni novi-
ca, očitno gre za vsakdanje početje
bankirjev. Nedeljski dnevnik je od-
kril, da so le v eno firmo počasi, a
vztrajno zmetali kar 220 milijonov
evrov.

V tujini huda sramota
Občina Aleksinac je na gospodar-
sko sodišče v Nišu vložila zahtevo
za stečaj Alposove tovarne v tej
občini. Sodelavec Alposa pove:
»To je že drugi predlagani stečaj za
to podjetje. Le zakaj ne uspejo? To-
varna je le občini dolžna 500.000
evrov! Alposovo hčerinsko podjet-
je ima sicer od marca lani blokira-
ne vse transakcijske račune, delav-
ci prosijo srbskega ministra za de-
lo, naj jim pomaga, saj ne morejo
več živeti. Družine stradajo. Govo-
rijo o organiziranem gospodar-
skem kriminalu s pomočjo sloven-
skih bankirjev. Te tako lepo vzdr-
žujemo slovenski davkoplačeval-
ci, da vodijo umazane posle in nam
povzročajo mednarodno sramoto.
Afera menda že trka na vrata . . . «
Seveda smo preverjali. Afera je že
tu. Bankirji se v takih primerih
skrijejo za bančno tajnost, interes
strank. Politiki za marsikaj, po no-
vem za neko agencijo. Policijo za-
nima preiskava, davkarijo davčna
tajnost, vpletene je strah in ščitijo
drug drugega. Ko pa se je za naše
povpraševanje razvedelo med
»zainteresiranimi krogi«, se nam je

vendarle oglasil eden od Alposo-
vih dolgoletnih sodelavcev. Jasno,
da ne želi biti imenovan, njegovo
ime in izjavo pred pričo pa imamo
v uredništvu.

Doma velikanska škoda
Že strnjena izpoved je srhljiva:

»Alpos, za katerega sem delal vse
od leta 1995, je nekakšna sloven-
ska multinacionalka, firme ima po
Sloveniji, državah bivše Jugoslavi-
je, po svetu. Zdaj si je nabrala kar
220 milijonov evrov dolga. Vredna
je morda 30, največ 40 milijonov.
Največ dolguje trem državnim
bankam, prednjačita, kajpak, NLB
in NKBM. Ti dve upata skoraj na
polovico te neizmerne zadolžitve.
Več let so šefi skrivali resnico o
dolgu, transakcije so se mirno do-
gajale med mamo in hčerkami,
banke so nam posojila veselo daja-
le kar naprej. Vedele so za dolg, ve-
dele za transakcije, mešetarjenje z
delnicami, ustanavljanja mešanih
podjetij od Beograda do Liechten-
steina. Izgube so rastle, vodstvo je
z vednostjo bank prikrojevalo bi-
lance, poslovni rezultati so bili laž-
ni, delnice so zase parkirali v hče-
rinski firmi v Liechtensteinu. Ko
sta postali večinski lastnici, sta za-
nju glasovala od vodstva imenova-
na zaposlena in seveda zlahka pre-
glasovala vse druge.
Denar je ponikal, ni šel v naložbe
in v nič otipljivega, še v prevzeme
ne, izginjal je lahko le v žepe, pred-
vsem s pomočjo hčerinskih firm v
tujini. Te so jemale posojila, mati je
dajala poroštva, denar je šel v nez-
nano, blago so nam dobavljali le še
na garancijo bank. Za tono surovi-
ne smo plačevali po tisoč evrov, če-
prav je bila naslednjo minuto vred-
na le še 700 evrov. Naš izdelek je
bil cenejši od surovine.«

Umazana igra
Solastnike je vse to skrbelo, odri-

vali so jih, na koncu celo razlasti-
li:
»Nadzorni svet so vedno blokirali.
Vodstvo je mimo lastnikov in na-
dzornikov speljalo program repro-
gamiranja kreditov, šele leta 2009

je končno prikazalo izgubo. Na
dan so prihajala finančna in pro-
dajna pretakanja, nadzorniki so
terjali revizijo, toda uprava
zahteve ni hotela
podpisati. Upra-
vo smo že-
leli zato zamenjati, vendar so nas
ustavile banke. Zahteve o poročilu
smo dajali že mesečno, a so banke
leta 2010 zamenjale - ne uprave,
ampak nadzorni svet! Jasno, sicer
bi se razkrile vse ponarejene bilan-
ce, zlagane zaloge, izmišljena vre-
dnotenja, plače vodstva, ki so do-
segale 19.000 evrov. Oprema je
vredna le še toliko, kolikor je vržeš
na tehtnico, tako doma kot v Bos-
ni, Srbiji, kjer sta naši dve tovarni
do konca izmozgani. Kam je torej
šel denar?
Junija lani je prišlo do prisilne po-
ravnave, postopek so vlekli do no-
vembra, da je začel delovati zakon,
po katerem so lahko lastnike enos-
tavno razlastninili. Čista naciona-
lizacija! Prišlo je novo vodstvo, no-
vi lastniki so zdaj banke in Sloven-
ska industrija jekla, ki ji je za pičel
milijon evrov padel v naročje Al-
pos. Namen je bil prikriti vse uma-
zanosti in nepravilnosti s krediti in
delnicami, onemogočiti razkritje.
Od 1200 zaposlenih jih je ostalo
700, kar je za Kozjansko gospodar-
ska in socialna bomba.
Banke bodo zdaj posojila odpisale,
Rusi bodo postali lastniki predelo-
valca njihovih surovin in njegovih
atraktivnih lokacij. Od 220 milijo-
nov dolga je 75 milijonov že odpi-

sanih v prisilni poravnavi, še malo
odpišejo, pa bo prikrita vsa umaza-



na igra.«

Vse glave v pesku
Čigavo umazano igro? Takšne go-
re dolga ni moglo nakopičiti ne-
kaj mandeljcev s Kozjanskega, če
so bili še tako prefrigani.
»Tudi kakšen bančni uradnik iz
Ljubljane ali Maribora je premalo.
NKBM tudi pod novim vodstvom
ne cveti, banka ima menda zaradi
podobnih podvigov hudičevo ši-
bek posojilni portfelj. Leta 2007 je
bila njena delnica vredna 40 evrov,
v tem času komaj še štiri evre. De-
setkrat manj! Spet dokapitalizacija
na naš račun? Podobno velja za
NLB, njene izgube so letos zelo po-
dobne vsoti, ki jo je posodila Alpo-
su. Uprava in nadzorni svet terjata
novo dokapitalizacijo.
Naj sprašujemo predsednika vla-
de, zakaj pusti, da se to dogaja. Fi-
nančnega ministra? Politiki se v
teh dneh tako ali tako izgovorijo
na Agencijo za upravljanje kapital-
skih naložb, na Dagmar Komar to-

rej. Ta bi morala ročno razgnati na-
dzornike najmanj teh dveh bank in

še uprave zraven, kazenske ovad-
be pa bi morale kar deževati.
»Zgodbo smo pozorno prebrali.
Ugotavljamo, da ministrstvo za fi-
nance nima na voljo ustreznih za-
konodajnih pristojnosti, na osnovi
katerih bi lahko začelo s postop-
kom ugotavljanja resničnosti spo-
daj navedenih nepravilnosti. Pre-
dlagamo, da zadevo posredujete
pristojnim organom, ki imajo za-
konske pristojnosti za ukrepanje.«
Tak odgovor je prišel po vpraša-
nju za ministra Francija Križani-
ča, »organom« pa smo ga kajpak
posredovali že prej:
»Niti trditev niti vprašanj v zvezi z
Alposom v skupini SIJ (Slovenska
industrija jekla) ne bodo komenti-
rali, nam je sporočila Anja Potoč-
nik , pomočnica uprave za odnose
z javnostmi. Podobno v NLB, ker
podrobnosti ne moremo komenti-
rati, saj gre za poslovne odnose s
komitenti. Sicer pa je v postopku
prisilne poravnave Alposa NLB
skupaj z drugimi bankami upnica-
mi aktivno sodelovala, da bi omo-
gočila podjetju nadaljnji obstoj in
poslovanje.«
Podobno menijo v NKBM in do-
dajajo:
»Z vso skrbnostjo preučujemo tudi
novo nastalo situacijo in realnost
izvedbe zastavljenih sanacijskih
ukrepov.«
Ko smo o tej »skrbnosti« bankirjev
povprašali še Dagmar Komar, je bil
odgovor kratek in zgovoren. Agen-
cija za upravljanje kapitalskih na-
ložb je marca letos upravama
NKBM in NLB predlagala, da

speljeta posebno revizijo vseh pre-
teklih spornih poslov. Na skupšči-
nah naj jih predstavita vsem delni-
čarjem, predvsem pa pripravita
učinkovite ukrepe za izboljšanje
poslovanja:
»NKBM ni upoštevala predlogov
Agencije, podanih v skladu z do-
bro prakso korporativnega upra-
vljanja ter v skladu z delničarjevi-
mi pravicami do obveščenosti.
NKBM ni preverila poslovanja in
ni predlagala ustrezne ukrepe ...
Posebna revizija je eden od po-
membnih inštrumentov preverja-
nja sumov nepravilnosti. Država in
s tem AUKN v vlogi delničarja se je
začela zavedati svoje vloge in upo-
rabljati zakonske instrumente za
primere preveritve vodenja posa-
meznih poslov družbe in zavaro-
vanja svojih interesov. Posebno re-
vizijo bo namesto revizijske druž-
be sedaj opravila Banka Sloveni-
je.«
Ne na policiji ne na komisiji za pre-
prečevanje korupcije o vsem tem
ne vedo nič. Torej ni še nihče nikoli
ničesar prijavil, čeprav se izgublje-
na delovna mesta in izginuli milijo-
ni štejejo v stotinah. Ne delavci, ne
sindikati, ne lastniki, ne nadzorni-
ki, nihče! Le tam neki Srbi, v ne-
kem Aleksincu da nekaj bentijo,
no, ja ...

Dagmar Komar:
»Predlagamo, da zadevo posredujete
pristojnim organom, ki imajo
zakonske pristojnosti za ukrepanje.«


