
Vlada ni dala potrebnega soglasja za pričetek stečajnega postopka nad Tekstiko

Prvi mož Tekstine, Simeon Špruk, naj bi s prodajo premoženja in preprodajo
vrednostnih papirjev uničil Tekstinino hčerinsko invalidsko podjetje Tekstika.
Tako trdijo mali delničarji, ki bodo Špruka in nadzorni svet družbe kazensko
ovadili in prijavili NPU.

AJDOVŠČINA � Domnevne
nepravilnosti pri poslovanju
Tekstike preiskujejo tudi kri-
minalisti. Simeon Špruk je
aprila letos za Tekstiko sicer
predlagal likvidacijo, 1. julija
pa si je premislil in predlagal
stečaj.

Minister je Tekstiki
odvzel status

Komisija za nadzor invalid-
skih podjetij naj bi v Tekstiki v
preteklih letih opravila več
strokovnih nadzorov. "Direk-
torat za invalide je sume
kršitev zakonodaje ter prija-
vljene kršitve odstopal v
reševanje pristojnim organom
- davčni upravi in inšpektoratu
zadelo. Ta je zoper delodajalca
tudi ukrepal v primeru neiz-
plačevanja nadomestila plače
zaradi dela s skrajšanim de-
lovnim časom, ki ga je ZPIZ
nakazal delodajalcu," pojas-
njujejo na ministrstvu za delo.
Minister je zato Tekstiki odvzel
status invalidskega podjetja.
Takoj, ko je ministrstvo, izdalo
odločbo, je prejelo tudi
prošnjo za soglasje vlade, da se
za Tekstiko lahko prične
stečajni postopek.

Vendar je ministrstvo vlogo
zavrnilo, ker je že pred tem
Tekstiki odvzelo status.

Ličen: nelegalni vsi
nakupi delnic

Razmere skrbijo tudi male
delničarje. "Mali delničarji bo-
mo dobro pregledali revizor-

jevo poročilo, direktorja in na-
dzorni svet pa prijavili policiji
oziroma nacionalnemu preis-
kovalnemu uradu. Posvetovali
se bomo, katera pot je najbolj
primerna," pravi Nikolaj
Ličen, mali delničar Tekstine,
ki je bil v tej družbi zaposlen 28
let.

Leta 2005, ko je nadzorni
svet nenadoma razrešil dote-
danjega direktorja Vasjo
Mihlja in namesto njega ime-

noval sedanjega direktorja
Špruka, je Ličen eno leto vodil
hčerinsko invalidsko podjetje
Tekstika. "Podjetje Tekstika je
bilo ustanovljeno izključno za
opravljanje določene dejavno-
sti, ker so bili v njem zaposleni
invalidi. Mislimo, da so bili vsi
nakupi delnic nezakoniti," pra-
vi Ličen.

Preprodaje zemljišč
in delnic

Na zadnji skupščini del-
ničarjev, kjer so se seznanili s
poročilom posebnega revizor-
ja, zadovoljivih odgovorov od
Špruka niso dobili, je za PN
zatrdil Ličen. Špruk je tudi za
nas nedosegljiv.

A prav iz revizije naj bi bilo
razvidno, da je družba že leta
2006 prodala za 1,4 milijona
evrov opreme. Leta 2007 je za
1,7 milijona evrov Tekstiki pro-
dala predilnico, katere nabav-
na vrednost je bila 4,5 milijona
evrov. Naslednje leto jo je Tek-
stika skupaj z nekaj tisoč metri
zemljišč prodala Julonu, ki je
odštel skupaj 3,4 milijona

evrov. Revizor naj bi izpostavil
tudi preprodajo podjetja
FNPV, ki ga je julija 2009 us-
tanovilo podjetje BK Projekti.
FNPV je imel 25.000 evrov os-
novnega kapitala in dvakrat
več sredstev. Tekstika je mesec
dni po ustanovitvi zanj odštela
1,2 milijona evrov. Decembra
2009 je FNPV kupilo velenjsko
podjetje Opi Plus za 196.000
evrov. Dva dni zatem je Tek-
stina brez vednosti delničarjev
Tekstiko za 76.000 evrov pro-
dala družbi BPD Fida. In to le
nekaj dni zatem, ko je Tekstina
vanjo vložila 880.000 evrov. Že
julija 2009 pa jo je dokapi-
talizirala s pol milijona evrov.

Špruk naj bi revizorju sicer
pojasnil, da cenitev FNPV ni
bila opravljena. Znano pa naj
bi bilo, da je FNPV lastnik ze-
mljišč v Karlovškem naselju v
Ljubljani, vrednih 1,6 milijona

evrov. Omenjena zemljišča naj
bi bila pred tem v lasti gro-
supeljskega gradbenega pod-
jetja (GPG). Aprila lani je Tek-
stika za paket delnic FNPV
odštela 197.960 evrov. Kupnina
naj bi bila plačana prek verižne
kompenzacije. Vmes naj bi bi-
la zemljišča prenesena na
družbo T-PTSN, ki je tudi za-
menjala nekaj lastnikov. Sedež
je imela na istem naslovu kot
Tekstina, na Tovarniški cesti 15
v Ajdovščini. Do konca julija
letos jo je vodil komercialni
direktor Tekstine Uroš Fer-
jančič, nato ga je za nekaj dni
zamenjal Špruk. V začetku ju-
lija letos pa je družba T-PTSN
nehala obstajati.



Sumljiv naj bi bil tudi posel s
stavbnim zemljiščem GPG na
Viču pri Ljubljani, ki ga je ku-
pila Tekstika in ga šest me-
secev kasneje prodala Tekstini.

Julija 2009 naj bi Tekstina ze-
mljišče prodala družbi A-Nep,
članici skupine GPG.

Dvome vzbuja tudi posel z
delnicami Elektra Maribor. Le-
ta 2008 je Tekstika kupila
75.000 njihovih delnic po ceni
15 evrov, čeprav se je tržna
cena gibala okrog sedem evrov.
Kupila jih je od Naložbe Plus,
po treh mesecih pa jih je pro-
dala Tekstini, ki je za vsako

delnico plačala deset evrov.
Vendar so delnice kmalu spet
zamenjale lastnika. Tekstina
jih je po ceni 3,77 evra za
delnico prodala prvotni las-
tnici Naložbe Plus.

TINA KODRE

Tekstinin klopčič bodo razpletali tudi kriminalisti


