
Nekdanji prvi mož
Merkurja Bine Kordež
s sodelavci v kriminalistični
preiskavi. Kriminalisti
včeraj v Naklem, Celju
in v Dravogradu

DAMIJANA ŽIŠT
Kar 95 kriminalistov in policistov ter
kriminalistov Nacionalnega preisko-
valnega urada (NPU) je včeraj na petih
policijskih upravah (Ljubljana, Kranj,
Celje, Koper in Slovenj Gradec) opravi-
lo 28 hišnih preiskav, od tega 15 v raz-
ličnih podjetjih in pri sedmih fizičnih
osebah.

Prvoosumljeni naj bi bil nekdanji
član uprave Merkurja Bine Kordež,
med osumljenimi naj bi bili tudi nje-
govi tedanji tesni sodelavci, nekdanja
prva finančnica Merkurja Marta Ber-
toncelj in Janja Kraševec, prav tako iz
finančne službe Merkurja. Prav tako pa
naj bi zaslišali Milana Jelovčana, člana
uprave v času, ko je bil na čelu Merkur-
ja Kordež, vendar Jelovčan naj ne bi bil
med osumljenimi. Četrti osumljeni naj
bi bil Oto Brglez iz podjetja SGP Ko-
grad Igem, ki so ga včeraj zvečer okoli
19. ure izpustili.Kriminalisti jih sumi-
jo kaznivih dejanj zlorabe položaja ali

pravic med opravljanjem gospodarske
dejavnosti in kaznivega dejanja pranja
denarja. Grozi jim do osem let zapora.

Z domnevnimi kaznivimi dejanji
naj bi bili Merkurju povzročili za več
kot deset milijonov evrov škode. Kri-
minalisti so opravili preiskave v fi-
nančnem delu Merkurja in pri vodjih
komerciale v Naklem in Celju. Hišne
preiskave so bile tudi na domu Bineta
Kordeža na Lancovem in na domovih
njegovih najtesnejših sodelavcev, Ber-
toncljeve, Kraševčeve in Jelovčana. Vse
omenjene so pridržali več ur, dokler so
trajale hišne preiskave,prvega pa so v
prostore za pridržanje na Policijsko po-
stajo Moste pripeljali prav Kordeža.

Sporni posli prejšnje
uprave Merkurja
Po neuradnih podatkih naj bi bili krimi-
nalisti preiskovali domnevno sporne
posle, ki so jih člani nove uprave Mer-
kurja izpostavili že v letnem poročilu
Merkurja za leto 2009. Šlo naj bi za pre-
nos nekaterih nepremičnin na družbo
HTC Dva, prodajo trgovskega centra na
Primskovem, posojilaMerkurja mened-
žerski družbi Merfin, Merkurjeva jam-
stva za posojila, ki so jih Merfinu dajale
druge družbe, med njimi Alpos, Via-
tor & Vektor, GBD Skupina in Cimos,
in nakupe lastnih delnic v letih 2008
in 2009 (te niso bile nikoli ponujene v
odkup zaposlenim, kot nalaga zakon o
gospodarskih družbah). Po prvem delu
poročila, ki so ga septembra za upravo,
ki jo je takrat vodilBojan Knuplež, pri-
pravili pravniki, naj bi bilo Kordeževo
vodstvo družbi povzročilo za približno
180 milijonov evrov škode.

Kriminalisti so včeraj opravili še

hišne preiskave na sedežu Merfina
v Ljubljani in ugotovili, da podjetja
sploh ni tam, in v prostorih podjetja
Taxgroup, kjer je računovodstvo druž-
be Merfin.
Zasegli veliko dokumentov
Kot je včeraj povedal Robert Črepin-
ko, namestnik direktorja NPU, so kri-
minalisti zoper za zdaj štiri osumljene
preiskavo pričeli že januarja, kmalu
po ustanovitvi NPU 1. januarja letos.
Zoper njih so uporabljali tudi prikrite
policijske ukrepe, kot sta tajno prisluš-
kovanje telefonov in tajno sledenje. Vse
štiri osebe so bile policijsko pridržane v
času hišnih preiskav. Zasegli so veliko
dokumentov, predkazenski postopek
pa usmerjajo tožilci iz skupine tožil-
cev za pregon organiziranegakrimina-
la na vrhovnem državnem tožilstvu.
Rok Istenič iz Merkurja je sporočil,
da so kriminalist včeraj zjutraj obiska-
li poslovni stavbi Merkurja v Naklem
in Celju. Kot so jim povedali,krimina-
listi preiskujejo poslovanje v času nek-
danjega vodstva družbe Merkur, d.d. V
Celju se je preiskava hitro končala, v
Naklem je trajala še dolgo v noč.

Nova uprava Merkurja se je s pred-
stavniki NPU včeraj zjutraj sestala na
triurnem uvodnem sestanku in jim
zagotovilapopolno sodelovanje.Kri-
minalisti, ki so bili pred stavbo že
ob šestih, so dve uri čakali na sreča-
nje s člani uprave Blažem Pesjakom,
Rokom Ponikvarjem in Urošem Zaj-
cem, ki so kriminalistom dali vse po-
trebne podatke o poslovanju družbe v
času, ko je Merkur vodila uprava pod
vodstvom Bineta Kordeža, in so s kri-
minalisti dobro sodelovali.



Kriminalisti tudi v celjskem Merkurju
Delavce v celjskem Merkurju, zaposlenev komercialnemdelu, so včeraj zju-
traj ob prihodu v službo presenetilikriminalisti. Po neuradnih podatkih naj
bi jih bilo pet. Kriminalistiso Mi do opoldnevapredvsem v prostorih finanč-
ne službe, pregledovaliso papirje in računalnike. Zaposlene naj bi bili tudi
spraševali, ah so zaposleni v Merkurju ali Merfinu. V prostorih komerciale tr-
govskega podjetja imata namreč svoje pisarneMerkur in tudi Merfin. Sicer pa
je delo zaposlenih v ostalih oddelkih v celjskem Merkurju potekalo nemote-
no, le kupci so v dopoldanskihurah z začudenjemopazovalipolicijski kombi
pred vhodom v trgovski center na Mariborski cesti, (gp)

j Na Koroškem preiskava v Kogradu Igem
Na območju slovenjgraške policijske uprave je preiskava neuradno potekala v
dravograjskemgradbenem podjetju SGP Kograd Igem v lasti velenjskega pod-
jetnika Tomaža Ročnika, lastnika številnih družb na Celjskem in Koroškem
in brata predsednice uprave Probanke Romane Pajenk. Kakšno dokumenta-
cijo naj bi bili iskali v tem podjetju oziroma pri direktorju iz Velenja Otu Br-
glezu v povezavi z Merkurjem oziroma Merfinom, smo skušali preveriti pri
Brglezu, a je bil včeraj za naše klice ves dan nedosegljiv. Zoran Pratnekar, di-
rektor SGP Kograd ZOD, nam je dopoldne dejal, da ne ve ničesar, pozneje pa
se na klice niti ni več odzival, (pit)

Kriminalisti včeraj v Merkurju v Naklem (Tit Košir)


