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Dva tedna po stečaju
Dela Revij je Roman
Rep, (zdaj že nekdanji)
svetovalec direktorja
založniške družbe Mateja
Raščana, dobil funkcijo
v Mercatorju, čisto blizu
uprave. Koliko plače
bo dobil, v največjem
trgovcu nočejo povedati.

Repove reference so v
Mercatorju, tako pravi še-
finja piarja Mojca Briščik,
»spoznali med poslovnim
sodelovanjem v preteklo-
sti«. Kaj konkretno to po-
meni in kdo iz Mercatorja
je te reference spoznal?
»Mercator je veliko podjetje,
v katerem potekajo različni
poslovni stiki. Sodeloval je
tudi s podjetjem Delo Revi-
je, v katerem je bil gospod
Rep namestnik direktorja.
Ob nekaterih poslovnih
priložnostih sta se srečala
tudi s predsednikom Merca-
torjeve uprave,« odgovarja
Rrišniknva

Rep je nekdanji policist in
veteran vojne za Slovenijo,
magister prava in nekdanji
vodja kabineta MNZ v času
ministrovanja Petra Jam-
breka, namestnik general-
nega direktorja policije in
državni sekretar na ministr-
stvu za javno upravo v času
ministrovanja Gregorja Vi-
ranta. Služba v Mercatorju je
po propadlem Delu Revijah
druga v gospodarstvu. Rep
včeraj ni želel komentirati.

Kako transparenten je
Mercator?

Briščikova »zaradi varo-
vanjapodatkov« ni odgovo-
rila, kolikšna je Rep ova pla-
ča. Zakaj kot transparentna
javna družba - kar v Merca-
torju nenehno poudarjajo,
da so - ne razkrijejo plače
pomembnega vodstvene-
ga delavca? »Mercator kot
transparentno podjetje ob-
javlja vse finančne podatke,
ki so relevantni za javnost,
po zakonu o gospodarskih
družbah tudi o podatke
plačah uprave, nadzornega
sveta in revizijske komisije,«
pove Briščikova.

In kakšne so Repove
pristojnosti? Briščikova

odgovarja: »Gospod Rep bo
svetoval upravi na podro-
čju korporativnih pravnih
in drugih povezanih zadev
na ravni skupine. Svetova-
lec ni v funkciji odločanja,
ampak svetovanja, in bo
sodeloval kot strokovnjak
na področju korporativnega
prava na vseh trgih delova-
nja skupine.«

Zavrlu vzeli prodajo na

drobno
Član uprave Peter Zavrl

že dlje časa ni več pristo-
jen za prodajo na drobno
v Sloveniji. To funkcijo
je prevzel Jože Sadar. Na
spletni strani Mercatorja
podatek o Sadarjevi funk-
ciji najdemo že v poročilu z
začetka aprila. Mercatorju
tržni delež na domačem tr-
gu upada.

Zdaj pojasnjujejo: »Kot
smo sporočili že ob polle-
tnem poročilu, smo v Mer-
catorju začeli izvajati stra-
teška projekta 'Osvežitev
ponudbe market programa
v Sloveniji' in 'Oblikovanje
tehnične verige', da bi po-
nudbo še bolj prilagodili
našim kupcem.« Briščikova
razlaga, da gre za pomemben
strateški projekt, ki ga vodi
Zavrl. Temu so dodelili še
manjše programe tekstila
(Modiana) in Intersporta,
prehrane (Mercator Emba)
in invalidsko podjetje. Viri
iz Mercatorja pa zamenjavo
področij povezujejo s slab-
šim poslovanjem market
programov.

Briščikova je sicer še po-
jasnila, daje Sadar pomoč-
nik uprave, izvršno podro-
čje prodaje na drobno pa je
prevzel dosedanji izvršni
direktor Aleš Šabeder.

So pa v Mercatorju za-
nikali, da naj bi o odstopu
razmišljala članica uprave
za trženje Mateja Jesenek.
Čeprav se o glasnih razha-
janjih z Debeljakom govori
že dlje časa, so dodali tudi,
da Debeljak kot mandatar
ne razmišlja o spremembah
v upravi. •



Bi Debeljak delničarjem moral
povedati za Zavrla?
� »Sprememba področja pristojnosti člana uprave je za delni-
čarje pomembna informacija in lahko vpliva tudi na trg oziroma
gibanje delnic družbe. Če ne drugo, ker so pooblastila članov
uprave vezana na poslovno sposobnost družbe. In tudi zato, ker
so delničarji ob imenovanju seznanjeni s tem, kdo pokriva ka-
kšno področje, in vedo, kdo je odgovoren za kaj. In pomemben
je tudi za dobavitelje, ti morajo vedeti, da Zavrl ni več pristojen
za to področje, gre tudi vprašanje veljavnosti pravnih poslov
- ne vem, kakšen sistem imajo v Mercatorju. Ne nazadnje,
uprava je zastopnik družbe navzven,« pravi docent na maribor-
ski ekonomsko-poslovni fakulteti in predsednik programskega
sveta Združenja nadzornikov Slovenije Dušan Jovanovič. Kot
predsednik nadzornikov NKBM dodaja, bi delničarje v takih pri-
merih absolutno obvestil o spremembah.

Za stečaj Dela Revij do konca
leta 467 tisoč evrov
� Medtem je znana ocena stroškov stečaja Dela Revij, ki jim je
svetoval Rep. Stečajni upravitelj Radovan Triplat sodišču pre-
dlaga delni predračun stroškov stečajnega postopka od konca
avgusta do konca leta, ki znaša 467.200 evrov, je razvidno
s spletne strani AJPES. Največje predvideno za plače in pri-
spevke 64 zaposlenih do konca septembra za končanje nujnih
poslov (220 tisoč evrov), za elektriko, telefon, računalniške
storitve, varovanje in druge stroške uporabe objekta (101 tisoč
evrov), za računovodske in druge stroške stečajnega postopka
(102 tisoč) ter stroške odvetniških storitev (20 tisoč).


