
Miro Petek, zdaj poslanec SDS,
pred tem pa znani novinar, ki je
svoja razkrivanja skoraj plačal
z življenjem, je v preteklih dneh
na Aleša Zalarja, ministra za pra-
vosodje, naslovil več vprašanj,
ki se nanašajo na institut stečaja
s poudarkom na dogajanju pri
stečaju v Preventu Globalu iz
Slovenj Gradca in z njim poveza-
nih podjetjih. Petek tako Zalarja
sprašuje, kaj namerava narediti,
da ne bo prihajalo do zlorab, pa
tudi, ali je seznanjen, da stečajni
upravitelj Preventa Globala Boris
Kastivnik vodi kar 46 stečajev in
da se nekateri vlečejo že od leta
1995. Miro Petek ob tem spra-
šuje, kako lahko nekdo uspešno
razrešuje toliko stečajev, saj za
en stečaj ne more porabiti niti
pol delovnega dne, pa tudi, ali
in kdaj je slovenjgraško sodišče
preverilo uspešnost dela tega
stečajnega upravitelja. Nadalje je
navedel, da je drugi stečajni upra-
vitelj Preventa Globala Grega
Erman hkrati sodelavec in sveto-
valec družbe BDO, ki je opravila
cenitev podjetja Prevent Brazilija
v stečaju. Poslanec je zato Zalarja
vprašal, ali je tovrstno sodelova-
nje BDO s Preventom v stečaju
združljivo s funkcijo stečajnega
upravitelja. Ob tem je spomnil,
da seje stečajni postopek Preven-
ta Globala začel pred enim letom.
Zdaj pa se podobna zgodba kot v času, ko je sistem nastal,
to je ob skrajno sumljivem lastninjenju in koncentraciji

kapitala v rokah peščice posameznikov, tudi nekdanjega
šoferja tovornjaka, ki s premoženjem niso znali gospo-
dariti, očitno nadaljuje tudi v stečaju. Dodal je še, da sta
Darja Radič, nekdanja ministrica za gospodarstvo, in Bo-
rut Pahor, predsednik vlade, takoj ob stečaju in odpustitvi
1.260 delavcev v Slovenj Gradcu v značilni retoriki oblju-
bljala nova delovna mesta, kar se seveda ni zgodilo. »Bati
pa se je, da bi ob netransparentni prodaji tega premoženja
izgubili delo še novi delavci. Po mnogih informacijah, ki
so prisotne v javnosti, namreč prodaja Lesne TIP, Tovarne
ivernih plošč v Otiškem Vrhu, poteka v zelo nenavadnih
okoliščinah. Dogajajo se čudne stvari: lastnik Lesne TIP
je Prevent Les, ta pa je v lasti Preventa Globala. Prevent
Global je v stečaju, ne pa tudi Prevent Les in Tovarna
ivernih plošč, toda Tovarno ivernih plošč prodaja stečajni
upravitelj Preventa Globala Boris Kastivnik, in sicer brez
javnega razpisa. Med kupci se pojavlja neko turško pod-
jetje, ki si proizvodnje v Otiškem Vrhu ni niti ogledalo,
to podjetje pa ima že nekaj let izgubo,« je zapisal Petek in
dodal, da je očitno, da je potencialni turški kupec le fasada
za kakega drugega kupca, morebiti za skupino Krona, ki
zaradi evropskega omejevanja koncentracije ne more biti
neposredni kupec, ali pa še za kakšne bolj ne-
čedne posle, ki so bili v družini Prevent vedno
navzoči. »Jelovica, ki se je javno .razkrila in
dala javno ponudbo za nakup Tovarne iver-
nih plošč, pa na svojo ponudbo ni dobila niti
odgovora. Stečajni upravitelj Kastivnik kupca
noče razkriti, tudi v svojem izrednem poroči-
lu slovenjgraškemu okrožnem sodišču ga ni
navedel. Netransparentna prodaja kupcem
sumljivega izvora lahko neposredno ogrozi
300 delovnih mest, posredno pa še dodatnih
tisoč. Mali delničarji Lesne so glede dogaja-
nja pri prodaji Tovarne ivernih plošč že vložili
kazensko ovadbo,« je še zapisal Petek. Po pri-
čakovanju naj bi minister Zalar na vprašanja
odgovoril kmalu. V. K.

Miro Petek, opozarja na dogajanje okrog stečaja Preventa Globala.


