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Ozadja (/ozadja)
Kje je danes Tone Turnšek?
(/ozadja/kje-je-danes-tone-turnsekupokojeni-predsednik-uprave-pivovarnelasko.html)
(/ozadja/kjejedanestoneturnsekupokojenipredsednik
upravepivovarnelasko.html#comments) Novica Mihajlović
ob 15:00

Tradicija nekoč čvrstih blagovnih znamk se izgublja v labirintih privatizacije in izčrpavanj.
Judita Treppo predstavlja Titu in Jovanki izdelke Rašice. Foto: Joco Žnidaršič/Dokumentacija
Dela

Priljubljeni šport...

Upokojeni predsednik uprava Pivovarne Laško, ki je odgnal
multinacionalko Interbrew.

(/ozadja/kje-je-danes-tone-turnsek-upokojenipredsednik-uprave-pivovarne-lasko.html)

V prejšnjih Ozadjih smo razkrili lastnika Rašice, ki
je v njegovem portfelju pristala na nenavaden
način. Pri tem smo trčili ob široko mrežo oseb in
družb, ki se ukvarjajo z ugonabljanjem podjetij.
Podjetje Rašica Invest, ki ga je ustanovila Rašica
Point – v lasti Mateja Raščana, ki je lani že uničil
Delo Revije –, je namreč prevzel Perperum, in sicer
s konverzijo za slab milijon evrov terjatev po
posojilni pogodbi, ki je bila z Rašico Invest
sklenjena sedem mesecev pred njeno
ustanovitvijo.
Perperum je v stoodstotni lasti londonske družbe
European Property, katere lastniki so nas privedli
do drugoobtoženega v aferi Orion, Aleša Alojzija
Rusa. In ne samo do njega. Prav tako se je pred
nami razprla mreža podjetij in oseb, praviloma
hrvaških državljanov, ki so v zadnjih letih »potopili«
nemalo gospodarskih družb. Glede na zbrane
podatke sklepamo, da jih pri tem ni vodila
podjetniška žilica, temveč potreba izvirnih
lastnikov, da se podjetij čim lažje in čim hitreje
znebijo. Kolikšno korist, v evrskih zneskih, so imeli
od tega slamnati prevzemniki, lahko za zdaj le
ugibamo.

(/ozadja/kje-je-danes-tone-turnsek-upokojenipredsednik-uprave-pivovarne-lasko.html)

Top in Flop tedna
(/ozadja/top-in-flop-tedna_7.html)
(/ozadja/topinfloptedna_7.html#comments) Ozadja ob
14:00
Vrhunci in porazi
preteklega tedna.

(/ozadja/top-in-ﬂop-tedna_7.html)

Forenzični računovodje
Ko smo iskali strokovnega sogovornika, smo se
obrnili na zvezo računovodij, ﬁnančnikov in
revizorjev Slovenije, pri kateri je bila nedavno
ustanovljena sekcija forenzičnih računovodij: ti
se ukvarjajo z zaznavanjem, preprečevanjem in
odkrivanjem poslovnih dejanj, ki lahko povzročijo
neupravičeno škodo ali korist oseb ali skupin na
račun drugih. Toda pojasnili so nam, da
uradnega forenzičnega računovodje pri nas še
nimamo, ker izobraževalni program za pridobitev
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Dvorezen meč
(/ozadja/dvojno.html)
(/ozadja/dvojno.html#comments) Boris Jukić ob 14:00
Karikatura.
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strokovnega naziva veščaka za forenzično
računovodstvo »preizkušeni forenzični
računovodja« še teče. V zadnjih treh letih so
povezane osebe pomagale pri izbrisu najmanj
25 podjetij, dinamika izbrisov pa je bila največja
predlanskim in lani. Slamnati prevzemniki,
največkrat tuji državljani, postajajo priljubljen
šport.

V zadnjem času so povezane osebe pomagale pri
izbrisu najmanj 25 podjetij, ki med seboj praviloma
niso bila povezana. Dinamika izbrisov je bila
največja predlanskim in lani, družbe pa so izginjale
s pripojitvijo drugim podjetjem. Postopek je zato
videti povsem legitimen in zakonit, saj je pripojitev
enega podjetja k drugemu po zakonu lahko razlog
za prenehanje gospodarske družbe, ki je
posledično izbrisana iz registra. Tak način izbrisa je
hitrejši kot zaprtje podjetja, razlogi zanj so lahko raznovrstni, a tudi skrivaški (prikritje lastništva
nepremičnin, pranje denarja in drugo).

Toda krizna leta so nekatere podjetnike navdihnila s precejšnjo kreativnostjo pri potapljanju podjetij; po
naših informacijah so slamnati prevzemniki, največkrat tuji državljani, v takih primerih najbolj priljubljen
šport. Vendar mreža, ki smo jo odkrili, deluje drugače. Po dostopnih podatkih namreč ne gre za
podjetniško kolobarjenje lastnikov z dvema ali več povezanimi podjetji, ampak za nekakšen servis za
izbris gospodarskih družb, katerega poti se znatno širijo čez državne meje. Vsi so tako ali drugače
povezani s podjetji, v katerih so bili ali so še – poleg omenjenega Rusa – udeleženi tudi nekateri drugi
akterji afere Orion. Vsi, ki so se v prevzetih družbah pojavili kot direktorji do izbrisa podjetja, pa so
osebe s hrvaškimi naslovi, najverjetneje torej hrvaški državljani. Prav tako večino pripojenih in nato
izbrisanih podjetij druži ista lastnost: zadolženost.
Prvi slamnati mož
Med vsemi člani neformalnega servisa za izbris podjetij je bil najbolj produktiven Jozo Mršić, ki se v
registru praviloma pojavlja z istim naslovom v Zagrebu kot še dva druga vpletena. Od lanskega do
letošnjega aprila je sodeloval pri pripojitvi in izbrisu kar devetih podjetij, pri čemer mu je pomagala še
ena povezana oseba, Slobodan Erbežnik, prav tako z zagrebškim naslovom. Pripojena so bila trem
družbam: S-kvadrat, KTT Raka in Novi dom nepremičnine. Večinoma se je to zgodilo sočasno z
njihovim prevzemom, v enem primeru pa čez nekaj mesecev.
Dvojec Erbežnik-Mršić je med drugim iz registra spravil podjetje Piket Milutina Dobrilovića, katerega
srbska družba Capital Market Invest je Mateju Raščanu prodala Monero, ta pa je pozneje postala
stoodstotna lastnica Rašice in Dela Revij. Direktorica Monere je bila v času, ko jo je obvladovala srbska
družba, Raščanova zaročenka Marija Pandrc. Piket je januarja lani prevzel S-kvadrat, direktor je postal
Mršić, ko ga je na položaju zamenjal Erbežnik, pa je bil pripojen S-kvadratu in pozneje izbrisan.
Prav tako je Mršić – prek podjetja Novi dom nepremičnine – s sveta spravil Raros, družbo, povezano z
Andrejem Jeršičem, skrivnostnežem, ki je po poročanju Slovenskih novic za dobra dva milijona dolarjev
kupil stanovanje ameriškega mogotca Donalda Trumpa. Na pomoč je priskočil še družbi mariborske
mestne svetnice Brigite Brumen (SDS), saj je njeno Almaroso sredi letošnjega februarja prevzel KTT
Raka, Mršić pa je postal novi direktor. Brumnova na naša vprašanja o tem in še enem njenem podjetju
ni odgovorila.
Še bolj bode v oči primer družbe ABC Kepic, ki je bila v lasti člana upniškega odbora Vegrada Milana
Kepica. Ustanovljena je bila namreč sredi lanskega decembra, in sicer po podatkih Ajpesa »zaradi
izvedbe prenosa podjetja podjetnika, ki je bil vpisan v poslovni register s podatki Izolacija Kepic, Milan
Kepic, s. p., na novo družbo«. Toda že pet dni pozneje jo je prevzel KTT Raka, direktor je postal Mršić,
isti dan pa je bila pripojena KTT. Imela je 13,7 milijona evrov vseh obveznosti. Kepica smo klicali na
javno dostopno telefonsko številko, a brez uspeha.
In še: družba S-kvadrat je bila izbrisana iz registra zaradi pripojitve h KTT Raka.
Prva slamnata ženska
Kot zapisano, se tako Mršić kot še en slamnati mož v registru pojavljata z naslovom v Zagrebu, kjer ima
po dostopnih podatkih stomatološko ordinacijo Nada Pinezić, slamnata prevzemnica. Na javno
objavljeni telefonski številki je telefon v petek dopoldne zvonil v prazno. Pinezićeva sicer ni tako
plodovita kot nekateri drugi, saj je v letih 2010 in 2011 k izginotju pomagala samo (in najmanj) štirim
podjetjem. Med temi posebno pozornost vzbujata dve.
Podjetje Caupona je bilo od 2006. do 2010. v lasti Ivana Vinka in Koste Turnerja, ki se tačas na
mariborskem okrožnem sodišču zagovarjata zaradi domnevnega protizakonitega organiziranja denarnih
verig in nedovoljenih iger na srečo ter sodelovanja v hudodelski združbi v tako imenovanem
nogometnem sodnem procesu, ki zadeva nezakonite športne stavnice. Trdita, da nista kriva. Njuno
podjetje je sicer za kratek čas prešlo v last Mariborčana Jerneja Seljaka, nato pa je vanj vstopila družba
Novi dom nepremičnine z direktorico Pinezićevo, ki je Caupono še isti dan pripojila prevzemni družbi.
Na podoben način, a brez vmesnega lastnika, je potonilo podjetje Bem gradnje, katerega delna lastnika
Emirja Misimovića in Samida Osmanovića povezuje še podjetje Oil Metal Company, ki je leta 2007 po
poročanju Financ za okoli 21 milijonov evrov kupilo vse nepremičnine na območju izolske ladjedelnice.
Kmalu zatem sta jih kupila Konstruktor Invest in Kraški zidar. Podjetje Bem gradnje je družba Novi dom
nepremičnine prevzela na začetku lanskega januarja in Pinezićeva je postala direktorica, toda to je bilo,
drugače kot pri drugih analiziranih prevzemih, konec istega leta izbrisano brez likvidacije, in sicer zaradi
neznanega poslovnega naslova.
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Marko Pogorevc: Vpliv je lahko
navidezen. Poznanstva in vpliv niso isto
(/ozadja/marko-pogorevc-vpliv-je-lahkonavidezen-poznanstva-in-vpliv-nisoisto.html)
(/ozadja/markopogorevcvplivjelahkonavidezen
poznanstvainvplivnisoisto.html#comments) Mateja Babič
Stermecki ob 10:00

(/ozadja/marko-pogorevc-vpliv-je-lahkonavidezen-poznanstva-in-vpliv-niso-isto.html)
To je njegov zadnji intervju. 53-letni osamosvojitelj in
nekdanji generalni direktor Policije se dokončno umika iz
javnosti.
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Mnenja in blogi
(/mnenja/komentarji/dan-potem_1.html)
Dan potem
(/mnenja/komentarji/danpotem_1.html)
Naivno bi bilo pričakovati, da bodo
naše stranke sposobne tako
globokega poenotenja glede
nacionalnih interesov kot hrvaške.

(/mnenja/komentarji/danpotem_1.html)
(/mnenja/komentarji/danpotem_1.html#comments) Mario
Belovič
(/mnenja/komentarji/kardinal-nahladnem_1.html)
Kardinal na hladnem
(/mnenja/komentarji/kardinal-nahladnem_1.html)
Prvič bo šel nekam daleč na sodni
proces eden izmed najbližjih
papeževih sodelavcev.

(/mnenja/komentarji/kardinal-nahladnem_1.html)
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Tone Hočevar
(/mnenja/blogi/dopisnik-na-kolesusanski-most-29-junij-2017.html)
Dopisnik na kolesu: Inženirski
dosežek pod Plješivico
(/mnenja/blogi/dopisnik-nakolesu-sanski-most-29-junij2017.html)
Letošnje potovanje se je začelo tako,
kot sem si lahko le želel.

(/mnenja/blogi/dopisnik-nakolesu-sanski-most-29-junij2017.html)

Drugi slamnati mož
Frano Bubalo z naslovom na hrvaškem otoku Lopudu je lani in letos sodeloval pri pripojitvi in izbrisu
petih podjetij, enkrat pa že leta 2009. Med temi velja izpostaviti tri: dve, ki sta bili v lasti prokuristke
Rašice Marije Pandrc, in eno, ki je bilo v lasti znanega ljubljanskega podjetnika Roka Furlana.
Podjetji Pandrčeve, Ploton in Nevtrum, sta na pot brez vrnitve šli istega dne lanskega septembra, in
sicer s pomočjo družbe L2A in kratkotrajnega direktorja Bubala. Naj dodamo, da se Ploton v poslih
Raščana ali Pandrčeve ni veliko pojavljal, a je imel predlanskim za 1,5 milijona evrov kratkoročnih
obveznosti (in pičlih 13 tisočakov prihodkov). Nevtrum je bil pomembnejši, saj je bil Raščan prek njega
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lastnik tako propadlega Casinoja Maribor kot tudi pomurske televizije TV ideja. Pandrčeva na vprašanja,
poslana na e-naslov Rašice, ni odgovorila.
Medtem je Bubalo do izbrisa pomagal Furlanovemu podjetju že veliko prej, leta 2009. Najprej je postal
direktor Sector trada, nato je vanj čez tri mesece vstopilo podjetje ST-inženiring. Temu je bil Sector
trade pripojen konec istega leta, izbrisan pa šele dve leti pozneje, in sicer zaradi neznanega poslovnega
naslova. Istega dne je bila iz istega razloga iz registra izbrisana tudi družba ST-inženiring, ki je predtem
prešla v last povezane britanske družbe. Vprašanja Furlanu, poslana na njegovo družbo Sector beton,
so ostala neodgovorjena.
Tretji slamnati mož...
... je Branko Bradvica, ki se v registru pojavlja z dvema zagrebškima naslovoma, toda z enim le v
»izbrisnem poslu« iz leta 2005, v vseh novejših pa s tistim, ki ga deli s stomatologinjo Pinezićevo.
Predlanskim je potopil le štiri podjetja, še vedno pa je direktor dveh družb, od katerih je ena v lasti Irene
in Matjaža Ivartnika, ki ju javnost pozna iz preiskave koroških policistov zaradi suma gospodarskega
kriminala, v katerega se je ujel tudi prevaljski župan Matic Tasič.
Sicer pa je Bradvica poleti 2010 priskočil na pomoč mariborski mestni svetnici Brigiti Brumen, o kateri
smo pisali že zgoraj. Njeno podjetje Dominga je prevzela družba Comodo, direktor je postal Bradvica,
pripojitev pa se je zgodila teden dni pozneje. Bilanca podjetja sicer kaže nekaj obveznosti, ki pa ne
gredo v milijone. Zakaj Brumnova podjetja ni preprosto zaprla, ne vemo, ker na naša vprašanja ni
odgovorila.
Nenazadnje sta podjetje Comodo in zanj Bradvica na temno stran pomagala še družbi lastnika modne
agencije Bronz in drugih sorodnih podjetij, Josephu Freshnerju Rainu. Aprila 2010 je Bradvica h
Comoduo pripojil Rainovo podjetje Asanti, le nekaj dni prej pa je v Comodo vstopila slovaška družba, ki
jo obvladujejo Bradvica, Bubalo in Rus. Comodo je bil leta 2011 izbrisan brez likvidacije: zaradi
neznanega poslovnega naslova.

Kosec (?iskalnik=Jure Kosec)
EU je lahko pri implementaciji sodbe malo
kreativna
(/svet/sosescina/eu-je-lahko-pri-implementacijisodbe-malo-kreativna.html)
Sporazum je po besedah Hannesa Swobode temelj, da
državi skupaj dosežeta dogovor, in tu lahko EU ...
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Kaj o arbitraži menijo naši facebook privrženci
(/mnenja/komentarji/kaj-o-arbitrazi-menijo-nasifacebook-privrzenci.html)
Objavljamo odgovore na vprašanje, ki smo ga postavili
takoj, ko je bila znana ...
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Poredni princ Harry
(/mnenja/blogi/poredni-princ-harry.html)
Dejstvo, da lahko bogataši »prirejajo« gene svojih
potomcev, kaže, kakšen prepad zija med njimi in
srednjim ...

(/mnenja/blogi/poredni-princ-harry.html)

Sicer pa je z ustanoviteljem slovaške družbe povezan tudi Rain, in sicer med drugim prek direktorice
ene od njegovih družb, toda Rain se je, tako kot drugi, od katerih smo hoteli dobiti pojasnila, zavil v
molk. Zgovorni molk?
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Povezane novice

(/zgodbe/ozadja/v-ozvezdju-rasice-tudi-afera-orion.html)
V ozvezdju Rašice tudi afera Orion
(/zgodbe/ozadja/v-ozvezdju-rasice-tudi-afera-orion.html)
14. maj ob 06:00
Razkrivanje lastništva Rašice Invest nas je privedlo marsikam - najbolj
presenetljivo do drugoobtoženega v aferi Orion Aleša Alojzija Rusa.
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trgovine
14. maj ob 21:00
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4. maj ob 21:00

Preberite še
S črnilom in zlatom srednjeveško knjižno
slikarstvo iz
slovenskih zbirk
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Herbalife nutrition
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JOHNaja | ponedeljek, 15. april 2013, ob 12:45:16
Novodobni maﬁjci ...v bistvu na zakonit način kradejo poštenim podjetnikom in ljudem... Država
s svojo zakonodajo in okornostjo to omogoča...Bljak..
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vest | torek, 22. maj 2012, ob 14:36:09
wladymyr
Dej pejd brat demokracijo in požar report pa nehej smetit tle na delu

wladymyr | ponedeljek, 21. maj 2012, ob 13:38:18
Tradicija zla in Delo v modi
Neki Jože, imenovan srbohrvaško »Joco« kot Žnidaršič in ne Žnidaršić - iz dokumentacije
dnevnika Delo/Arbeit objavlja jugoﬁrerja in njegovo polpismeno partnerko, nekaj dlje posedata
Sergej Kraigher – Serž in njegova partnerka Lidija Šentjurc, tudi še Andrej Marinc in drugi, vsi
ob ocvetličenih barsko klubskih mizicah, medtem ko se sprehodi neka ženska, kot kaže fotka,
po lepem perzijanarju kakor na manekenski pisti, če pogled ne vara – kako da dnevnik Delo
objavlja to črno belo fotko jugoﬁrerja in kompartijske vrhuške v ponedeljek, 21. maja 2012, s
kakšnim zavajajočim jugoboljševiškim naklepom v samostojni Republiki Sloveniji? Bo mar
dnevnik Delo/Arbeit pokazal še modne lepe fotke iz časov ljubljansko občudovanega
socialnega fašista Benita Mussolinija ali tudi iz dobe narodno socialističnega delavsko
partijskega tovariša Adolfa Hitlerja – z ustreznimi podobicami tedanje mode? Če je mogoče
omeniti v tem kontekstu tudi magnata, ljubljanskega župana Zorana Jankovića, češ, »tradicija
nekoč čvrstih blagovnih znamk se izgublja v labirintih privatizacije in izčrpavanj«, je treba v
uredništvu dnevnika Delo/Arbeit še razmisliti, kot nagovarja kot zahrbtna Ozadja Anuška Delić,
ki ji uredništvo tokrat objavlja o analni karakterni fazi neoliberalizma.
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ups | ponedeljek, 21. maj 2012, ob 12:06:27
S Titom je marsikaj odšlo, dobrega in slabega!

Neznan | ponedeljek, 21. maj 2012, ob 10:58:52
In to je hvale vredna Demosova vlada, ki pri osamosvajanju ni računala, da so tudi "pošteni"
ljudje med nami. Za te proslave pa res ne bi bilo potrebno plačevati umetnikov. Tudi prevozov bi
se lahko odrekli in se samoﬁnancirali tako kot pri zdravilih. V tednu dni bi vse nadoknadili tudi
preko SAZASa, ki tako povdarja intelektualno lastnino s Predinom na čelu.
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zmajček49 | ponedeljek, 21. maj 2012, ob 10:42:29
Glavno, da se goljufa. Upam, da bomo dobili na trgu kumaro brez vsebine.
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