
Igor Zibrik prihaja v NKBM iz NLB
Dva dni pred skupscinoje nadzorni svet NKBM v
upravo banke imenoval tretjega člana, Igorja Zibrik.
Tudi v novi nadzorni svet je predlagan kandidat, kije
nekaj časa celo predsedoval nadzornemu svetu NLB
IRENA FERLUGA
Nadzorni svet NKBM je včeraj za tre-
tjega člana uprave banke imenoval
Igorja Žibrika, ki bo funkcijo nasto-
pil, ko bo dobil dovoljenje Banke Slo-
venije, so včeraj sporočili iz NKBM.
Tako je nadzorni svet, ki mu predsedu-
je dr. Dušan Jovanovič, dva dni pred
skupščino banke, kjer bo prišlo do za-
menjave nadzornega sveta, še kadro-
val v upravo. V upravi banke, ki jo od
24. aprila letos vodi Aleš Hauc, za zdaj
ostaja mag. Andrej Plos, čeprav neu-
radni viri pravijo, da namerava banko
zapustiti.

Napovedana še nova
imena za nadzornike
Ob Igorju Žibriku, članu uprave NLB
Priština na Kosovu, prihaja v NKBM
še nov član nadzornega sveta, Igor
Marinšek, ki je v najbolj kreditno ra-
dodarnih časih nekaj časa celo pred-
sedoval nadzornemu svetu NLB. V
nadzorni svet ga predlaga sedanji
nadzorni svet NKBM pod vodstvom
dr. Dušana Jovanoviča. Skupaj z Ma-
rinškom, do njegovega imenovanja
imajo zadržke tudi v društvu Mali del-
ničarji Slovenije (MDS), so v nadzorni
svet NKBM predlagani še Aleksanda
Špiler (namesto odstopljenega Ivana
Simiča), mag. Goran Dime, mag. Dag
Kralj, mag. Franc Škufca, mag. Janez

Kosak in Janja Postruznik.
Ali bodo kandidati tudi potrjeni, bo

jasno na jutrišnji skupščini NKBM, ki
se v hotelu Habakuk v Mariboru začne
ob 12.30. Kandidatna lista za novi nad-
zorni svet namreč ni bila usklajena z
Agencijo za upravljanje kapitalskih
naložb, kaj lahko pa, da je z njo sogla-
šalo ministrstvo za finance. Vsaj v dru-
štvu MDS so že napovedali, da bodo na
skupščini predlagali svoje kandidate.

V zadnjih tednih je bilo glede
novega člana uprave NKBM kar precej
usklajevanj, saj se je Aleš Hauc sprva
zelo navduševal nad mladim Evge-
nom Liklom, izvršnim direktorjem
za trženje zavarovanj v Zavarovalnici
Maribor, ki pa mu je za izpolnjevanje
pogojev za tako visoko mesto v banki
manjkalo delovnih izkušenj. Po neura-
dnih informacijah pa naj bi Igor Zibrik
veljal za kader iz kroga nekdanjega
člana uprave NLB Alojza Jamnika.
Poudarek stabilnosti poslovanja

Nadzorniki so se seznanili tudi z in-
formacijo uprave o tekočem poslova-
nju banke v prvih štirih mesecih in z
nerevidiranim poročilom o poslova-
nju banke in Skupine NKBM v prvem
trimesečju, ki je bilo javno objavljeno
konec maja. "Nadzorniki so se strinja-
li, da je banka poslovala pod vplivom
oteženih gospodarskih razmer. Tako
banka kot Skupina Nove KBM bosta
pri uresničevanju poslovnih ciljev v
letošnjem letu dajali večji poudarek
stabilnosti poslovanja," so še sporoči-
li iz banke in dodali, da bo podrobnej-
šo informacijo o tekočem poslovanju
uprava banke v skladu s pravili enako-
mernega obveščanja vseh deležnikov
delniških družb objavila predvidoma
konec julija. Med drugim so nadzor-
niki obravnavali tudi informacijo o
notranjem revidiranju v banki in čla-
nicah skupine ter se seznanili s spre-
membami in dopolnitvami politike
upravljanja NKBM.

Zibrik ima bogate bančne izkušnje
Igor Zibrik je bil rojen v Šempetru pri Gorici. Dodiplomski študij je končal
na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor, podiplomski študij na Universitv
of California v Santa Cruzu. Ima 18 let izkušenj s področja bančništva doma
in v tujini. Trenutno je član uprave NLB Priština, odgovoren za upravljanje
tveganj. Bil je zaposlen še na Dunaju in v Pragi, pri Creditanstalt AG in HVB
Bank Austria, ter bil odgovoren za poslovanje z gospodarskimi družbami
pri Raiffeisen banki.
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