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Današnja skupščina
NKBM bo po napovedih
naših virov neprijetna za
nekdanje krmarje druge
največje državne banke.
Brez razrešnice bosta
po neuradnih podatkih
ostala nekdanja uprava pod
vodstvom Matjaža Kovačiča
in nadzorni svet, ki sta
ga vodila Danilo Toplek in
Dušan Jovanovič.

V Kovačičevi upravi sta bila
še Andrej Plos, ki je po odhodu
Kovačiča z letošnj im letom tudi
prevzel vodenj e banke in je tudi
v zdajšnji upravi Aleša Hauca.
Tretja članica je bila Manja
Skernišak. Predsednik društva
Mali delničarji Slovenije Rajko
Stankovič napoveduje zahtevo
po ločenem glasovanju o razre-
šnici, mali delničarj i so za to, da
bi jo Plos dobil. NKBM je lani z
rednim poslovanjem ustvarila
104 milijone evrov izgube, a sije
prek odložite davkov čisto izgu-
bo »popravila« na 84 milijonov
evrov. Tečaj delnice NKBM je
včeraj naljubljanskiborzi upadel
za 3,3 odstotka, na 2,35 evra.

Od revizije do
dokapitalizacije

Poznavalci sicer danes pri-
čakujejo burno razpravo, pred-
vsem zaradi revizorskih poročil.
Na dnevni red skupščine ni uvr-
ščen predlog AUKN, s katerim
bi Haučevo upravo zavezali k
sprožitvi tožb zoper odgovor-
ne za izgubarske posle NKBM
na Hrvaškem. Ti posli izvirajo

iz let Kovačičeve uprave in po
nekaterih interpretacijah letos
zastarajo.

Delničarjibodo danes upravi
podelili tudi zeleno luč za do-
kapitalizacijo NKBM. Z njo bo
količnik temeljnega kapitala
zvišan na devet odstotkov (pred-
vidoma že do konca oktobra
2012), še pred tem (najkasneje
do julija) panajbibilzanamene
dokapitalizacije narejen skrbni
pregled skupine NKBM. Hkrati
bodo delničarji upravi naložili,
da do konca oktobra izvede ak-
tivnosti za odprodajo nekljuc-
nih sredstev bančne skupine.
Tak predlog je dala država, ki
je s skoraj 28 odstotki največja
lastnica NKBM. Najverjetneje
je, da bo banka s prodajo Zava-
rovalnice Maribor zmanjšala
kapitalske potrebe. Tudi mali
delničarji bodo predlagali, naj
se najprej prodajo Zavaroval-
nica Maribor in zaplenjene
nepremičnine.
Devet novih nadzornikov

Na dnevnem redu današnje
skupščine je tudi sprememba
statuta. Po novem bo en nad-
zornik več, skupaj jih bo devet.
Predstavniki vlade prihajajo po
naših zanesljivih informacijah
na skupščino s seznamom za
zamenjavo vseh nadzornikov.
Na seznamu novih nadzornikov
so finančni direktor Inštituta za
ekonomske zadeve v Londonu
Keith Miles, član upravnega od-
bora Inštitutazajavno finančno
pravo Andrej Fatur, nekdanji
podpredsednik nadzornega
sveta Pošte Slovenije Peter
Kukavica, predavatelj s kopr-
ske Fakultete za management
Egon Zižmond, lastnik družbe
Comtec Peter Kavčič, Niko

Samec z mariborske univerze,
predsednica uprave Tovarne no-
gavic Polzela Karmen Dvorjak,
namestnik direktorice javnega
stanovanjskega sklada mestne
občine Maribor Miha Glavič in
Duška Jurenec, nekdanjavodja
kabineta mariborskega župana
Franca Kanglerja, kije konec
novembra lani postala proku-
ristka farmacevtskega podjetja
Farmadent, ki je v stoodstotni
lasti občinskega javnega zavoda
Mariborske lekarne.
Je vlada kaj spregledala?

V objavljenem sklicu skup-
ščine je sicer predvideno, da
bodo zaradi poteka mandata
dozdajšnjih članov nadzorne-
ga sveta Dušana Jovanoviča,
Franca Škufce, Andreja Sve-
tine, Aleša Krisperja, Janeza
Košaka in Antona Guzeja 14.
julija letos imenovani Goran
Dime, Dag Kralj, Franc Škufca,
Janez Košak, Janja Postružnik
in nekdanji prvi nadzornik
NLB Igor Mainšek. Mali del-
ničarjibodo po Stankovičevih
besedah svojega kandidata za
člana nadzornega sveta pre-

dlagali, če država na skupščini
ne bi imela glasovalnih pravic.

Nekateri poznavalci sicer
opozarjajo, daje vlada pri pi-
sanju novega predloga novega
nadzornega sveta spregledala
pogoje za opravljanje funkcije
nadzornikov po zakonu o ban-
kah. Po tem je lahko za nad-
zornika imenovana le oseba,
ki je strokovno usposobljena
ter ima lastnosti in izkušnje,
potrebne za nadzor nad vode-
njemposlov banke, pri čemer
mora imeti najmanj petletne
izkušnje vodenja ali nadzora
nad vodenjem poslov družbe
primerljive velikosti in dejav-
nosti kot banka oziroma dru-
gihprimerljivih poslov. Če ka-
teri izmed članov ne izpolnjuje
pogojev, lahko Banka Slovenije
od uprave zahteva, da skliče
skupščino banke in predlaga
razrešitev člana nadzornega
sveta banke. A omenimo, da
je bil tudi v prvotnem sklicu
predlagan denimo Marinšek,
ki je bil v času prve Janševe
vlade prvi nadzornik danes
izgubarske NLB. •

Kaj pomeni razrešnica
� Razrešnica pomeni razrešitev dolžnosti in odgovornosti. Nava-

dno se podeli upravi in nadzornemu svetu, za njeno podelitev pa
je pristojna skupščina delničarjev, ki o njej glasuje. Razrešnica v
nasprotju z nezaupnico pomeni potrditev in odobritev opravljenega
letnega dela uprave in nadzornega sveta. V praksi razrešnica po-
meni, da družba potem, ko je že potrdila delo uprave in nadzornega
sveta, ne bo uveljavljala morebitnih odškodninskih zahtevkov.
Delničarji na skupščini lahko odločijo, ali bodo o podelitvi razrešnice
posameznemu članu glasovali ločeno, sicer pa se praviloma glasuje
skupaj za vse člane uprave oziroma nadzornega sveta. Za podelitev
razrešnice je dovolj navadna večina oddanih glasov na skupščini.



� Nekdanjemu šefu NKBM Matjažu Kovačiču (levo) ter prvemu nadzorniku Dušanu Jovanoviču
se obeta, da za svoje delo ostaneta brez razrešnice.


