Pod pokrovom NKBM vre
Republiški sindikat
bančništva in sindikat
Nove KBM opozarjata
na kršenje pravic, posege
v osebno integriteto
in dostojanstvo delavcev
v mariborski banki
IRENA FERLUGA
"V zadnjem času smo v NKBM priča
turbulentnemu dogajanju na področju
kadrovanja, reorganizacije poslovanja,
kršenju pravic zaposlenih, obveščeni
smo bili celo o domnevnih primerih
posegov v osebno integriteto in dostojanstvo delavcev z zasliševanji, prisluškovanji, sledenjem," v odprtem pismu
predsedniku vlade Miru Cerar ju pišeta
Sindikat bančništva Slovenije in Koordinacija sindikatov NKBM s predsednico Mirico Štiher. "Sindikat se v
bančništvu redko javno oglaša, a zdaj
se moramo," je povedal Tomaž Boltin,
predsednik Sindikata bančništva Slovenije. Sindikata se na predsednika
vlade obračata z upanjem, da bo kot
predstavnik lastnika banke ukrepal.
Eni sami zapuščajo banko,

drugi so "okuženi"

Sindikata opozarjata na "skrb vzbujajoče stanje v NKBM, ki se od prihoda
nove uprave leta 2012 le še poslabšuje in čedalje bolj negativno vpliva na
delovno klimo in socialno-ekonomski
položaj zaposlenih v banki. Sprašujemo se, ali smo priča tako imenovani
krizi korporativnega upravljanja. V
NKBM je bilo v zadnjih dveh letih odpuščenih okoli 200 delavcev, na novo
zaposlenih pa 65, večinoma na vodil-

nih delovnih mestih, čeprav naj ne
bi imeli zadostnega znanja oziroma
ustreznih delovnih izkušenj na področju bančništva. Nove zaposlitve vodstvo banke utemeljuje z besedami, da
v banki ni dovolj sposobnega kadra,
z okuženimi' delavci pa da ne more
delati. Po drugi strani pa izkušeni delavci banke sami zapuščajo NKBM, saj
v takih razmerah na morejo več opravljati svojega dela," je med drugim zapisano v pismu.
Reorganizacija, ki se je je lotila aktualna uprava banke (do novembra
2014 je bil član uprave Igor Žibrik, zdaj
Alešu Haucu pomagata Robert Senica
kot njegov namestnik in Sabina Župec
Kranjc), naj bi banko z optimizacijo
poslovnih procesov preoblikovala v
vitko organizacijo. "Leta 2013 izvedena reorganizacija je v banki povzročila podvajanje določenih del. Tako
je po dobrem letu dni na vidiku nova
reorganizacija oddelkov in sektorjev,
ki so bili ustanovljeni konec leta 2013.
/.../ Postavlja se vprašanje, kakšni so
resnični razlogi za reorganizacijo teh
služb. Tako bodo spet delavci nosili
posledice nove reorganizacije, ker jim
grozi odpoved delovnega razmerja
iz poslovnih razlogov," je zapisano v
pismu.

Velik upad komitentov
Sindikata opozarjata, da vse več komitentov zapušča banko. "Predvsem
je velik upad komitentov pri malih
podjetjih in zasebnikih, saj so z novim
načinom organizacije v banki upravičeno nezadovoljni. V preteklosti so v
izbrani poslovalnici urejali celotno
poslovanje (depoziti, krediti in ostali
posli), danes pa lahko v poslovalnici

opravijo le dvig oziroma polog gotovine, vse druge storitve pa morajo ure-

jati pri različnih referentih," pišeta v
pismu, ki sta ga poslala tudi guvernerju Banke Slovenije Boštjanu Jazbecu,
direktorju Združenja bank Slovenije
Francetu Arharju, ministru za finance Dušanu Mramorju in predsedniku
uprave Slovenskega državnega holdinga Mateju Pircu.
Glede prodaje banke sindikata
skrbi zahteva potencialnega kupca,
ameriškega sklada Apollo, ki ob ponujeni kupnini dobrih 200 milijonov evrov zahteva jamstvo države
za izbrisane delničarje in podrejene
bančne obveznice, kar je pri NKBM 65
milijonov evrov, in jamstvo države za
primer ugotovljene negospodarnosti
pri oblikovanju oslabitev v preteklih
letih. Po podatkih sindikatov namerava FURS izvesti v vseh državnih
bankah davčni pregled za preteklih
pet let, kar lahko potencialno pomeni
najmanj dodatnih 20 milijonov evrov
jamstva, da o znižanju davčnega ščita,
ki pri NKBM znaša čez 700 milijonov
evrov, niti ne govorimo. Kupec si bo
v prihodnje vsaj 50 odstotkov dobička lahko izplačeval neobdavčeno in
zaradi milijarde evrov državnih obveznic, za katere dobiva banka po 30
milijonov evrov letnih obresti, in na
račun zelo visoke kapitalske ustreznosti (več kot 23 odstotkov) lahko kmalu
povrnil celotno kupnino.
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milijonov evrov naj
bi znašalo jamstvo
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delničarje in podrejene
bančne obveznice

Uprava NKBM zavrača očitke

E

"Odločno zanikamo navedbe o domnevnem šikaniranju
in nadzorovanju zaposlenih. V Novi KBM področje prijavljanja in obravnavanja sumov nedovoljenih ravnanj
zaposlenih banke na podlagi interne politike zagotavljanja integritete od leta 2012 ureja Pravilnik o prijavi in
obravnavi sumov nedovoljenih ravnanj. S tem pravilnikom se določa način prijave suma nedovoljenih ravnanj
in način izvajanja preiskav o prijavljenih sumih nedovoljenih ravnanj v Novi KBM," je včeraj v pisnem odgovoru na vprašanje, kako
komentira navedbe sindikatov, zapisal Robert Senica, namestnik predsednika uprave NKBM. Senica je še poudaril, da je zmanjševanje števila zaposlenih
del procesa prestrukturiranja v obdobju 2014 do 2017 in v skladu z zavezami,
danimi EK. "S sindikati se je uprava Nove KBM na to temo večkrat sestala. V
preteklih dveh letih si je uprava banke prizadevala, da bi bile organizacijske
spremembe kljub strogim zavezam čim manj neprijetne za zaposlene in karseda nemoteče za stranke, pri zmanjševanju števila zaposlenih pa so imele
doslej prednost predvsem tako imenovane mehke metode, nižanje števila
zaposlenih pa je načrtovano tudi za letos," je še zapisal Senica.

Medtem ko

je predsednik uprave

Aleš Hauc na bolniški, se

napetosti

v Novi KBM stopnjujejo.

