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Ljubljana - Če so v Casinoju Riviera
še pred dnevi zatrdili, da so edini, ki
so še sposobni rešiti insolventni Ca-
sino Portorož, in bi ga Kapitalska
družba (Kad) in Slovenska odškod-
ninska družba (Sod) z izpodbijanjem
sredine »stopniščne skupščine« pos-
lali naravnost v stečaj, so se včeraj
odzvali slednji. Ponudbo, ki ob naku-
pu deleža paradržavnih skladov
predvideva tudi vlaganja sredstev za
sanacijo Casinoja Portorož, je oddal
le Casino Bled, so sporočili.

Hkrati so poudarili, da bodo z
vsemi pravnimi sredstvi izpodbijali
sklepe skupščine, ki so jo mimo
uprave Casinoja Portorož izvedli za-
sebni lastniki s Casinojem Riviero na
čelu. V četrtek so sodišču priglasili

udeležbo v registrskem postopku in
vložili predlog za njegovo prekinitev
oziroma zavrnitev. Kot je znano, je bil
na skupščini zamenjan nadzorni
svet, tudi predsednik Simon Černe-
tič, kije zastopal interese Kada. Spre-
jeta je bila tudi sprememba sklepa o
dokapitalizaciji, ki bi omogočila, da
še kdo, brez omejitev, ki izhajajo iz
zakona o igrah na srečo, vplača sveža
sredstva.

Iz zapisnika skupščine, objavlje-
nega včeraj, je razvidno, da je navzo-
če delničarje tudi notar Milan Dol-
gan opozoril, da skupščina ni univer-
zalna, tako da obstaja nevarnost iz-
podbijanja njenih sklepov. Na njej
namreč ni bilo predstavnikov Kada
in Soda, saj jima je okrožno sodišče v
Kopru odvzelo glasovalne pravice.
Notar jim je povedal tudi, da so bile
»pri sklicu skupščine kršene kogen-
tne zakonske določbe glede sklica-

telja in sklicnega roka«, vendar je bila
skupščina kljub temu izvedena. Na
njej sta bila sicer prisotna tudi Mir-
jan Ražman in Branko Rautovič, ki v
nadzornem svetu Casinoja Portorož
predstavljata zaposlene.

Koliko je bilo vseh ponudb, para-
državna sklada nista hotela razkriti,
le pa Casino Bled, vključno z novo-
goriškim Hitom, edina gospodarska
družba, ki izpolnjuje pogoje zakona
in lahko postane delničar koncesio-
narja, kot je Casino Portorož. Deset
milijonov evrov za prevzem državne-
ga deleža in kasnejšo dokapitalizaci-
jo bi v Casinoju Bled dobili od družb
iz skupine Gold Club Lorisa Požar ja.
Vendarle je bila ponudba pod vpra-
šajem, saj se s sindikati Casinoja
Portorož niso mogli dogovoriti, da bi
se odpovedali izplačilu spornih ter-
jatev za nazaj.
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