
Tožilstvo spremenilo obtožnico proti nekdanji direktorici Peciva Silvestri Bizjak

Z nezakonito prodajo delnic in previsoko izplačanimi trinajstimi
plačami naj bi nekdanja direktorica oškodovala Pecivo za 143.000 evrov.
Ker je tožilstvo včeraj spremenilo obtožnico, bodo novogoriški sodniki z
ugotavljanjem krivde nadaljevali po sodnih počitnicah.

NOVA GORICA ► Tik pred
sodnimi počitnicami je na
zatožno klop novogoriškega
Dkrožnega sodišča znova se-
dla nekdanja direktorica go-
riškega pekovskega velikana
Silvestra Bizjak. Afera o so-
vražnem prevzemu Peciva s
strani Mlinotesta, ki naj bi
ga pred petimi leti pripra-
vljala prav Bizjakova, bo
navsezadnje le dobila sodni
epilog. Med sojenjem priha-
jajo na dan nove podrob-
nosti, ki so bile javnosti do
začetka procesa skrite.

Brez sklepa
nadzornega sveta

Državno tožilstvo je
včeraj nekoliko spremenilo
obtožnico, očitki pa so v bis-
tvu ostali enaki. Bizjakov!
očitajo, da je junija 2006 kot
direktorica Peciva brez skle-
pa nadzornega sveta por-
toroškemu podjetju Port
prodala 2185 delnic ABKN
po 15 evrov. Port naj bi jih
prodal naprej po 62 evrov.
Škoda, ki naj bi jo Bizjakova
s tem povzročila Pecivu, naj
bi znašala 105.000 evrov.
Brez potrditve nadzornikov
naj bi po 15 evrov na delnico
prodala tudi delnice hčerin-
skega podjetja Fino. Port je
tudi te delnice prodal naprej
po 62 evrov. Škoda po oceni
tožilstva v tem primeru
znaša 33.112 evrov.

Sporne naj bi bile tudi tri
trinajste plače, ki si jih je
Bizjakova izplačala v letih
2002, 2003 in 2004. Neza-

konito naj bi v žep pos-
pravila 5087 evrov, s tem
zlorabila vodilni položaj in
oškodovala Pecivo.

Vse je bilo idealno,
dokler ...

Sodišče je na glavni
obravnavi zaslišalo vse člane
nadzornega sveta. Da je bilo
podjetje Fino ustanovljeno

za lastninjenje Peciva, je
prepričan njegov direktor v
devetdesetih Valter Škola-
ris, pri katerem je Bizjakova
uživala zaupanje in jo je tudi
podprl pri imenovanjuza di-
rektorico. "Upokojeni delav-
ci so lahko prodali delnice
Finu ali Pecivu. To je bilo
idealno urejeno, dokler ni
začelo vodstvo odkupovati
delnic za lastne račune ozi-
roma, da bi počasi začeli las-
tniniti družbo," je pred so-
dnim senatom povedal Ško-
laris, ki je včeraj stopil na
prostor za priče.

Dneva, ko so Bizjakovo
razrešili z mesta direktorice,
se je pred sodnim senatom
spomnila članica nadzorne-
ga sveta Alojzija Jarc. Kot je
dejala, so jo zjutraj poklicali
na srečanje k odvetniku v
Solkan. Poklicala naj bi jo
žena takratnega glavnega
računovodje v Pecivu in čla-
na nadzornega sveta
Dušana Vugrinčiča. Prav

Vugrinčič je bil tisti, ki je
Bizjakovo tudi kazensko
ovadil. Njegova žena naj bi
larčevi ponudila prevoz.

"Pri odvetniku sta že bila.
Vogrinčič in Školaris. Šlo je

za to, da se Silvestro razreši iz
Fina. Školaris je nekaj pod-
pisal. Meni je šele nato, ko
sem že šla od tam, vklopilo,
da je bila to verjetno seja
nadzornega sveta. Bila je
brez vabila in brez dnevnega
reda,"]e na prostoru za priče
povedala Alojzija jarc.

Bizjakovo so z delovnega
mesta direktorice iz krivd-

nih razlogov razrešili okto-
bra 2006. Na njeno delovno
mesto je sedel Stojan Križaj.
V času njegovega direkto-
rovanja so ustanovili pod-
jetje Kadulja, kateremu so
prodali delež hčerinskega
podjetja Fino, 831 delnic Pe-
civa so prodali skupini de-
lavcev. Mlinotest je skupaj z
družbo Vipa z nakupom Po-
tezine družbe Finholding v
začetku leta 2008 postal
dvotretjinski lastnik Peciva.
Na koncu je odkupil še del-
nice malih delničarjevin Pe-
civo prevzel v celoti.

Bizjakova ni vrgla puške v
koruzo, ampak se je zaradi
razrešitve pritožila na de-
lovno sodišče in tudi uspela.
Sodniki niso našli krivdnih
razlogov za njeno razrešitev,
ki je zato postala nezako-
nita.

Na staro delovno mesto se
ni vrnila. Pecivo se je z njo
pogodilo in umaknilo vse
odškodninske zahtevke.
Zdaj je zaposlena kot vodja
prodaje v Mlinotestu.

Sojenje se bo nadaljevalo
v začetku septembra.

TINA KODRE



Tožilstvo je spremenilo obtožbo proti Silvestri Bizjak, nekdanji direktorici Peciva (na fotografiji

z odvetnikom)


