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Nova KBM še tretjič pogorela
na sodišču
je pravnomočno izgubila
tudi tretji, zadnji delovnopravni spor
zoper nekdanje zaposlene, člane kreditnega odbora banke. Višje delovno
in socialno sodišče je namreč zavrnilo
pritožbo NKBM na sodbo prvostopenjskega sodišča, zato je ta postala pravnomočna. V tem postopku je NKBM
od pripravljavcev kreditnega predloga Irene Podletnik, Daniela Atelška
in Anite Okretič ter od članov kreditnega odbora Alojza Jarca, Simona
Hvalca, Ksenije Mrevlje, Petra Budina
in Irene Žnidaršič zahtevala 7,725.400
evrov plus zamudne obresti zaradi
domnevne škode, ki so jo povzročili
banki z odobritvijo kredita oziroma
njegovim podaljšanjem podjetjema
Gradiš Celje in Stavbar gradnje. "Tudi
v teh dveh primerih je drugostopno
sodišče ugotovilo, da člani kreditnega
odbora in pripravljavci kreditnih predlogov niso kršili internih predpisov
banke ter niso kršili zakonskih določb;
sodišče je zaključilo, da so ravnali v
dobri veri, da gre za najboljšo rešitev
in v skladu z interesi banke, zato jim
ni mogoče očitati niti protipravnosti
niti neskrbnosti, zato je odločitev prvostopnega sodišča o glavni stvari potrdilo," je sporočila odvetnica Simona
Preininger. Ta sicer na sodišču zasto-

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Nova KBM

Foto: Sašo BIZJAK

nekdanjega predsednika uprave
Matjaža Kovačiča, ki ga banka v ločenem postopku toži skupaj z nekdanjo
članico uprave Manjo Skernišak. A ker
gre za iste posle oziroma kredite, Kovačič in Skernišakova preko svojih odvetnikov sodelujeta tudi v postopkih
zoper navedene nekdanje zaposlene
na NKBM kot stranska udeleženca.
"Po preučitvi sodbe bomo sprejeli nadaljnje odločitve," je sodbo včeraj
komentirala Nova KBM in dodala, da je
njen "cilj zaščititi interese, premoženje
in ugled banke. Banka ima za te vrste
stroškov vnaprej oblikovane rezervacije za pravna tveganja oziroma tožbe,
kot narekuje zakonodaja". Koliko stroškov je NKBM do zdaj imela z odškodninskimi postopki zoper nekdanje
uslužbence, pa niso odgovorili, (uč)
pa

