
Bivši računovodja ovadil bivšo direktorico Peciva Silvestro Bizjak
zaradi zlorabe položaja - Sporna trinajsta plača in prodaja delnic

Zaradi zlorabe položaja oziroma sporne
prodaje delnic in previsokih trinajstih plač je
morala na zatožno klop novogoriškega sodišča
sesti nekdanja direktorica Peciva Silvestra
Bizjak. Kazensko jo je ovadil njen nekdanji
glavni računovodja. Pred petimi leti so ji očitali,
da pripravlja menedžerski prevzem Peciva, ki
ga je dve leti po njeni razrešitvi kupil Mlinotest.

TINA KODRE

NOVA GORICA ► "Pre-
pričani smo, da gre za kon-
strukt. Postopek bo pokazal,
da so tisti, ki so odstavili
obtoženo in nadaljevaliz vo-
denjem, dejansko oškodova-
li podjetje in delničarje," je
prepričan zagovornik ob-
tožene Silvestre Bizjak Dra-
go Duragič.

Delnice in trinajsta
plača

Nekdanji direktorici Peci-
va tožilstvo v obtožnici
očita, da je brez soglasja na-
dzornega sveta prodala del-
nice Abanke v lasti Peciva in
hčerinskega podjetja Fino.
Poleg tega jo obtožnica bre-
meni, da si je od leta 2002 do
leta 2004 izplačevala višjo
trinajsto plačo, kot ji je de-
jansko pripadala.

Šlo naj bi za paket 2185
delnic ABKN, ki jih je julija

2006 Bizjakova prodala por-
toroškemu podjetju Port. To
je za Pecivo opravljalo
računovodske storitve. "Del-
nice so kotirale po bistveno
višji ceni, kot so bile prodane
brez vednosti nadzornega
sveta. Port je bil kupec del-
nic. Ne vem, kdo je bil njihov
končni lastnik, ampak mis-
lim, da ni bil Port," je pred
sodnim senatom povedal
Stojan Križaj, ki je stopil na
prostor za priče.

Konec oktobra 2006 so iz
krivdnih razlogov Bizjakovo
razrešili z delovnega mesta
direktorice, ki ga je zasedel
Križaj. Po mnenju nekda-

njega člana nadzornega sve-
ta in glavnega računovodje
Dušana Vogrinčiča, ki je
Bizjakovo kazensko ovadil,
se je nekdanja direktorica s
skupino somišljenikov do-
kopala do večinskega las-
tništva.

Bizjakova se je zaradi ra-

zrešitve pritožila na delovno
sodišče. Sodniki so ugoto-
vili, da krivdnih razlogov za
razrešitev ni bilo. Na staro
delovno mesto se ni vrnila.
Podjetje se je z njo pogodilo
in umaknilo vse odškodnin-
ske zahtevke. Zdaj je zapo-
slena v Mlinotestu kot vodja
prodaje.
Pecivu ni grozil
sovražni prevzem

Križaj je povedal, da po
odhodu Bizjakove Pecivu ni
grozil sovražni prevzem s
strani Mlinotesta. "Bili pa so
indici. Želja je bila izkazana.
Kasneje je do tega proti moji
volji in proti volji celega na-
dzornega sveta tudi prišlo,"
je pred sodnim senatom de-
jal Križaj. Po njegovem
mnenju so se nadaljevalalo-
biranja s posameznimi člani
kolektiva, ki so jih Mlino-
testovi ljudje poskušali do-
biti na svojo stran.

V času Križajevega direk-
torovanja so ustanovili pod-
jetje Kadulja, kateremu so
prodali delež hčerinskega
podjetja Fino. Kot je takrat
pojasnil Križaj, so Kaduljo
ustanovili z namenom, da bi
Pecivo ubranili pred more-
bitnimi prevzemniki. 831
delnic Peciva pa so prodali
skupini delavcev. "Na po-
dlagi odločitve s potrdilom
nadzornega sveta smo del-
nice prodali tistim, ki so bili
že dolgo v podjetju in so bili
upravičeni do tega, da po-
stanejo solastniki," je ra-
zložil Križaj. Mlinotest je
skupaj z družbo Vipa z na-
kupom Potezine družbe Fi-
nholding v začetku leta 2008
postal dvotretjinski lastnik
Peciva. Na koncu je odkupil
še delnice malih delničarjev
in popolnoma prevzel ne-
koč velikega novogoriškega
pekarja.



Nekdanjo direktorico Peciva Silvestra Bizjak (na fotografiji desno) pred sodiščem zagovarja
odvetnik Drago Buragič (na fotografiji levo)


