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Guzej pa na Pošto

Matjaž Kovačič bo kmalu odšel s položaja predsednika uprave
NKBM, je zaokrožilo zadnje dni. Po scenariju, ki ga del trga
povezuje z AUKN, del pa z zmago SDS na volitvah, naj bi Kovačičev
fotelj zasedel prvi človek Pošte Aleš Hauc. Tega bi na Pošti nado-
mestil njegov zdajšnji svetovalec in nekdanji šef RTV Anton Guzej.

»Tudi sam slišim marsikaj.
Resje, da sembil skoraj 12let
bančnik na vodilnih položajih
v dveh bankah, ampak zdaj
ostajam generalni direktor
Pošte Slovenije. Imam še
marsikaj narediti,« nam je
včeraj neuradne informacije
komentiral Hauc.

Prav zaradi svojih izkušenj
v Krekovi banki (danes Raif-
feisen) in Banki Kopertežavz
licenco centralne banke ne bi
imel, menijo poznavalci.

Hauc dodaja še: »Dokler
kolegu Kovačiču ne dokaže-
jo domnevnih hudih kršitev
po ZGD, menim, daje prav,
da nadaljuje opravljanje
svoje funkcije. Poskrbi naj
le, kolikor je v njegovi moči,
da bo tržna vrednost del-
nice NKBM vsaj tolikšna,
kot je bila pred letošnjo
do kapitalizacijo.«

Včeraj smo pisali, da je
Pošta, ki je zaradi »ukaza«
AUKN spomladi letos kupila
za skoraj 21 milijonov evrov
dokapitalizacijskih delnic
NKBM po osem evrov, »izgu-
bila« - upostevajoctrzno vre-
dnost NKBM (3,51 evra) - že
večkot pol vrednosti, slabitve
pa ji bodo močno poslabšale
letošnji rezultat.

Kovačiča rušili, odstavili
nikoli

Kovačič je drugi petletni
mandat predsednika upra-
ve NKBM dobil lani maja, v
upravi banke, ki jo zdaj vodi
z Manjo Skernišak in Andre-
jem Plosem, pa je sicer od leta
1997. Kovačič ima sloves dr-
žavnega bančnika, čigar od-
strel je bil zadnja leta skoraj
stalnica na dnevnih redih
nadzornikov, in to ne glede
na barvo vlade, a se je vedno
obdržal - ali zaradi »prilago-
dljivosti« ali zaradi dejstva, da
nadzorniki nikoli niso imeli
resne alternative zanj na vrhu
NKBM. A poznavalci tokrat
ne izključujejo, da bo Kovačič
pred razrešitvijo odšel sam,
kariero naj bi nadaljevalvtu-
jini. Kovačiča nam včeraj, bil
je na službeni poti, ni uspelo
priklicati.
Očitki

In kaj naj bi pokopalo Ko-
vačiča? Nadzorniki NKBM
imajo sejo jutri, na njej pa
bodo, kot je pisal že Dnevnik,
»odprli« posle Kovačiča in
NKBM s propadlim maribor-
skim gradbincem Konstruk-
torjem VGR. Kovačič mora
nadzornikom pojasnjevati
precej več, odkar seje spre-
menila sestava nadzornega
sveta letos poleti, pravijo
viri. Takrat so namesto Da-
nila Topleka, Ivana Vizjaka,

Alenke Bratušek, Andreja
Svetine in že omenjenega
Antona Guzeja v nadzorni
svet prišli Darjan Petrič, Vi-
da Lebar, Duško Kos, Peter
Premk in nekdanji prvi dav-
kar Ivan Simič. Po nekaterih
informacijah bodo nadzorni-
ki izglasovali revizijo poslov
z gradbincem.

Pravzaradi »idej« o revizi-
ji viri blizu NKBM namero za
odstrel Kovačiča povezujejo z
AUKN. Državni AUKNje na-
mreč pred letošnjo skupščino
delničarjevpredlagal, da De-
lo itte v NKBM izvede revizijo
vrste poslov zadnjih pet let
- med drugim nepremičnin-
ske posle, vredne nad milijon
evrov, in vse posle banke z
nadzorniki. A je nato AUKN
revizijski predlog umaknil po
»svarilu« Banke Slovenije, da
bi taka revizija škodila ban-
ki in tečaju delnice (že dan
po objavi zahteve AUKNje
tečaj delnice upadel s 6,9 na
6,4 evra) ter daje treba posle
prevetriti tako, da bo manj
škodilo. Že takrat seje špeku-
liralo, da bo Kovačičev odhod
»cena« za umik revizijskega
predloga.

Razlog, da ob morebitni
zmagi SDS zahteva Kovači-
čevo odstavitev, pa je kre-
ditiranje Stožic. NKBM je
v Stožicah izpostavljena za
devet milijonov evrov.

Kaj pravi AUKN
»Nadzorni sveti vsehdružb

v delni ali večinski lasti drža-
ve so pri svojih odločitvah po-
polnoma neodvisni in AUKN
niso dolžni obveščati o svojih
načrtovanih ali izvedenih
ukrepih. Vsi člani nadzornega
sveta so v zvezi s sprejetimi
kadrovskimi in preostalimi
odločitvami neodvisni in mo-
rajo ravnati skrajno odgovor-
no ter izključno vdolgo ročno
korist družbe, ki jo nadzirajo.
AUKNdelo nadzornih svetov,
tudi delo nadzornega sveta
NKBM, skrbno spremlja in
ocenjuje na podlagi dose-
ženih rezultatov. Stališče
AUKNje, da morajo vsi or-
gani upravljanja družb v dr-
žavni lasti, tako člani uprave
kot člani nadzornih svetov,
slediti najvišjim standardom
etičnega poslovanja. Najvišji
predstavniki banke morajo
sami pri tem imeti interes in
iniciativo, da nemudoma od-
pravijo vse dvome o morebi-
tnih nepravilnostih, zato AU-
KN pri razčiščevanju more-
bitnih nepravilnosti podpira
vse nadzorne svete državnih
družb, tudi NS NKBM, saj te
aktivnosti izvirajo iz njihovih
pristojnosti.« •
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