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Končni izkupiček na veliki zvon obešenih tožb NKBM zoper nekdanje zaposlene
so zgolj visoki stroški za banko in lepi zaslužki odvetnikov
URBAN ČERVEK
MATIJA STEPIŠNIK
Poleg visokih stroškov so posledica
tožb tudi uničene kariere toženih, ki
so morali po prihodu Aleša Hauca na
čelo NKBM leta 2012 banko zapustiti.
"Vesel sem, da se je na sodišču pokazalo, da smo delali v najboljši veri in
v korist banke. Po treh letih postopkov je sedaj mogoče že napočil čas,
ko lahko na zadeve pogledamo bolj
realno, kar takrat ni bilo mogoče,"
je povedal eden od toženih Simon
Hvaleč, nekdanji izvršni direktor
uprave NKBM. Kariere in ugleda mu
sicer tudi sodna potrditev, da niso naredili ničesar narobe, ne bo povrnila,
je dodal Hvaleč.
Člani kreditnega odbora banke so
"ravnali v dobri veri, da gre za najboljšo rešitev, toženim strankam pa tožeča
stranka tudi ne očita, da bi pri tem zasledovali lastne interese. Ob takšnih
dejanskih ugotovitvah toženim strankam ni mogoče očitati neskrbnosti
(protipravnosti)," je v sodbi v postopku zoper Alojza Jarca, Simona Hvalca,
Ksenjo Mrevlje, Petra Budina, Danielo Atelšek in Anito Okretič ugotovilo višje delovno in socialno sodišče. V
tem postopku je NKBM od naštetih s
tožbo zahtevala skupaj 11,5 milijona
evrov odškodnine.
"Vse pravnomočne sodbe so potrdile, da so vsi uslužbenci banke v
konkretnih primerih ravnali pravno
dopustno (ni bilo protipravnosti) in
skrbno (ni bilo hude malomarnosti), da so bila vsa gradiva, analize in
ocene tveganj opravljeni pravočasno
in v zadostni meri. Kot tudi, da so bile
vse kreditne odločitve sprejete v dobri

najboljše rešitve za banko v dani
situaciji (business judgement rule).
Prav tako so pravnomočne sodbe po-

napačno v nobeni predpostavki odškodninske odgovornosti, zato bi bilo lo-

trdile, da so enako skrbno, pravno
dopustno in poslovno upravičeno pri-

proti upravi, saj gre za iste kredite."

veri

pravile ustrezna gradiva osebe, odgovorne za pripravo materialov, ki so
podlaga za odločanje na kreditnih odborih," je sporočil nekdanji predsednik
uprave NKBM Matjaž Kovačič.
Najvišjo odškodninsko tožbo je
banka vložila zoper Kovačiča in članico njegove uprave Manjo Skernišak,
težka je 23 milijonov evrov. A tudi v
tem primeru je višje sodišče marca
razveljavilo vmesno sodbo Okrožnega
sodišča v Mariboru, da je tožba zoper
njiju po temelju utemeljena. Višje sodišče je zadevo vrnilo na okrožno sodišče. Banka v tožbi utemeljuje, da je
šlo v primeru kreditov za Stavbar Gradnje, Gradiš Celje, Pom Invest, Celjsko
borzno hišo in Center Naložbe za opustitev dolžnega ravnanja.
In v primeru vseh teh kreditov je
delovno sodišče pri bankirjih, ki so sodelovali v poslu, že ugotovilo, da niso
kršili bančnih pravil in delovnih obveznosti. Je pa bila zoper Kovačiča in
njegov ožji bančni krog (poleg Skernišakove) pravnomočno uvedena sodna
preiskava zaradi hrvaških poslov. Pod
črto: banka naj bi bila pri poslih prek
hrvaškega podjetja Multiconsult (kasneje KBM Projekt) oškodovana za 28
milijonov evrov.
Glede tožbe zoper njega in nekdanjo članico uprave Manjo Skernišak Kovačič pojasnjuje: "Očitek v tožbi
proti upravi banke je, da sva dopuščala sistemsko napačno delovanje kreditnega odbora. Sedaj pa je pravnomočno

Dober posel za odvetnike
Višje delovno sodišče je za nekajkrat znižalo sprva priznane stroške odvetnikom toženih strank. V zgolj eni od treh tožb so se z več kot 160.000 evrov
znižali na približno 32.000 evrov. "Sedaj je pač prišlo do situacije, da bodo
odvetniki banke, ki so spore izgubili, zaslužili neprimerno več kot odvetniki,
ki smo spore dobili," je sporočila odvetnica Matjaža Kovačiča Simona Preininger. NKBM je pred sodiščem zastopala odvetniška pisarna Rojs, Peljhan,
Prelesnik & partnerji iz Ljubljane. Na vprašanje o stroških iz odvetniške pisarne in NKBM niso odgovorili, po naših neuradnih informacijah pa bodo
tožbe NKBM stale skupaj približno dva milijona evrov.

dokazano, da kreditni odbor

ni

ravnal

gično, da je enak zaključek tudi v tožbi
Povsem drugače je ob prihodu v
NKBM trdil Aleš Hauc. "Forenzična

revizija poslov od leta 2007 do marca
2012 je pokazala določene nepravilnosti v preteklem poslovanju banke,
odškodninske tožbe zoper nekatere nekdanje odgovorne smo že vložili, in to v zelo visokih zneskih, nekaj
jih bomo vložili še ta mesec, preostale
sledijo jeseni. Verjemite, da bomo izpolnili zavezo, dano na lanski skupščini delničarjev, in bomo stvari prišli
do dna," je tedanji predsednik uprave
rekel 4. junija 2013. Tri leta kasneje je
izplen sodnega razčiščevanja poslov v
času uprave Matjaža Kovačiča za mariborsko banko, ki je zdaj v lasti ameriškega Apolla in EBRD, bolj ali manj
porazen. Tožbe proti nekdanjim zaposlenim, kreditnim referentom, ki so se
podpisali pod predloge spornih kreditov, in člane kreditnega odbora, ki je
kredit odobril, so na delovnem sodišču padle druga za drugo, zadnja ta
teden, o čemer smo pisali včeraj.
Kaj danes pravi Aleš Hauc, ki je nedavno skupino NKBM zapustil in je
po novem samostojni podjetnik? Da
zadev ne komentira, odvrne, za to je
po njegovem pristojna zdajšnja uprava
banke.

Neuradno bodo
tožbe NKBM stale
2 milijona evrov
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Tožba 1

Tožba

� Posel: Kredit podjetjema Pom
In vest m Celjska borzna hiša

�

�

�

Alojz .are, Simon Hvale,
Ksenja Mravlje, Peter Budin,

Toženi:

�

11,5 milijona

evrov

]unija2016
pravnomočno zavrnjena.

Status:

Tožba

�

Toženi: Alojz _arc, Simon Hvaleč,
Ksenja Mravlje, Peter Budin,
Mlhela Plošnjak, Anita Okretič
Znesek: 3,9 milijona evrov

�

Status:

Avgusta 2016
pravnomočno zavrnjena.
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Tožba

Irena Podletnik, Daniela
Atelšek, Anita Okretič. Alojz Jarc,
Hvaleč, Peter Budin, Ksenija

Posel: Krediti podjetjem Pom Invest,
Celjska borzna hiša, Center naiožbe,
Gradiš Celje, Stavbar gradnje

�

Toženi:

mStavbar grad

�

Toženi:
Simon

Mrevlje, Irena

� Znesek:

7,7

Zmdaršič

milijona evrov

� Status: Septembra 2016

in

Manja

Matjaž

Kovačič

�

na Hrvaškem
Ovadeni: Matjaž Kovačič
� in enajst oseb v Sloveniji
in

Skernišak

Znesek: 23,1 milijona evrov
višje sodišče
; tožbo vrne v ponovno odločanje
na prvo stopnjo.
Status:

postopek
Posel: Nakup zemljišč
Kazenski

�

nje

pravnomočno zavrnjena.
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� Posel: Kredit podjetjema Gradiš Celje

naložbe

Daniela Atelšek, Anita Okretič

� Znesek:

2

Posel: Kredit podjetju Center
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Hrvaškem

Znesek: 24 milijonov evrov

� Status: .unija 2016 uvedena
preiskava zoper Kovačiča,
Manjo Skernišak, Igorja Šujico in
Borisa Cekova.
sodna
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Matjaž Kovačič,
nekdanji
predsednik
uprave NKBM

