
Rado Pezdir: Nenavadne in površne odločitve uprave Casinoja Portorož.

» SUZANA KOS

Portorož, Nova Gorica. Do
drugega tedna naj bi se v Hitu
odločili, ali bodo sprejeli pre-
dlog Kapitalske družbe (Kad),
ki želi Casino Portorož poslati
v stečaj. Po predlogu Kada bi
Hit prevzel v upravljanje pre-
moženje Casinoja, kar naj-
verjetneje pomeni, da bi na-
daljevali dejavnost v njegovih
igralnicah, Kad pa bi dokapi-
taliziral Hit. "Pričakujemo, da
bomo nanj odgovorili priho-
dnji teden," nam je povedala
Katja Kogej iz kabineta upra-
ve te novogoriške igralniške
družbe.

Predlog Kada je bil obliko-
van pred za avgusta sklicano
skupščino Casinoja Portorož,
ki je bila nato prestavljena na

prihodnjo sredo. "Stečaju ab-
solutno nasprotujemo, saj ta-
kšen predlog ne more biti v
interesu lastnikov! Zaskrbljen
sem zaradi razmer," je ko-
mentiral Mitja Peternel, sola-
stnik in direktor Casinoja Ri-
viera (32-odstotni lastnik Ca-
sinoja Portorož). Predlagal je
tudi, naj na skupščini priho-
dnji teden zaradi slabega dela
zamenjajo predsednika nad-
zornega sveta Casinoja Por-
torož in hkrati imenujejo dva
nova člana.

Angažirali še Pezdirja
Peternel je pred skupščino

naročil tudi študijo o raz-
merah v portoroškem igral-
niškem podjetju. "Odločitev
za razglasitev insolventnosti
(ki je bila razglašena v za-
četku poletja, op. p.) je izje-
mno nenavadna in analitič-
no nep odprta, in tako deluje
zgolj kot želja, da gre podje-
tje iz nekega motiva v prisil-
no poravnavo ali stečaj," v
njej ocenjuje ekonomist Ra-
do Pezdir. Analiziral je tudi
načrt finančne sanacije Ca-
sinoja Portorož, ki ga je pri-
pravila uprava; meni, da je
narejen preveč površno.
_______suzana. kosa zuina!24.si

Stečaju abso-
lutno naspro-
tujemo; pa saj
takšen pre-
dlog ne more
biti v interesu
lastnikov!

Mitja Peternel

Uprava Casi-
noja Portorož
včeraj "za-
radi obiska v
Ljubljani" ni
komentira-
la očitkov iz
študije eko-
nomista Rada
Pezdirja.
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Dodatne obveznosti?
Ni podlage. Mitja Peternel še opozarja: "Upra-
va Casinoja Portorož želi brez verodostojnih
listin, ki bi sploh omogočale knjiženje obve-
znosti, priznati dodatni poldrugi milijon evrov
terjatev zaposlenih." Nekdanji član uprave Du-
šan Mes, ki je bil pristojen za finance, prav tako
meni, da so te terjatve brezpredmetne, saj ne
obstaja ustrezno pravno mnenje ali odločitev
sodišča, da zares obstajajo.


