
NOVA GORICA ► Zoper Primorje holding kazenska preiskava na sodišču

Gradbeniška afera "čista lopata", v katero je domnevno vpleten tudi
prvi mož ajdovskega Primorja Dušan Črnigoj, je glasno odmevala po
vsej državi. Z veliko manj hrupa in za žarometi javnosti pa se nadaljuje
še ena obsežna kazenska zadeva zoper družbo Primorje holding, v
kateri teče sodna preiskava. Dušanu Črnigoju In drugim očitajo
nadaljevanokaznivo dejanje zlorabe položaja. Po neuradnih podatkih
naj bi s pogodbami v svojo korist v holdingu pridobivali sredstva za
prevzem Primorja.

Kriminalisti so v ajdovsko Pri-
morje prišli v nerodnem trenutku, v
letu 2006, ko je ravno tekel me-
nedžerski prevzem. Prevzem, ki naj
bi bil po takratnih navedbah med
najbolj "čistimi" in preglednimi v
državi. Vpleteni so takrat povezavo
med menedžerskim odkupom in
prisotnostjo kriminalistov v družbi
zanikali, v prvi fazi so celo zanikali
kakršnokoli vedenje o kazenskem
postopku. "Zatrjujemo, da zoper

V družbi Primorje zadeve ne
želijo komentirati, ker pos-
topek še poteka. Navedbe o
tem, da naj bila kazniva de-
janja posredno povezana z
menedžerskim odkupom, pa
zavračajo kot neutemeljene.

nikogar od vodilnih delavcev Pri-
morja ne teče noben kazenski po-
stopek," so trdili junija leta 2006,
nekaj dni za tem, ko so v javnost
pricurljali neuradni podatki o
preiskavi. » <

Dolga in zapletena
preiskava

A očitno ni bilo tako. Okrožno
državno tožilstvo je ovadbo dobilo
že v začetku januarja tisto leto.
Postopki so bili dolgotrajni in zah-
tevni, saj je sum gospodarskega
kriminala zaradi kompleksnosti in
specifičnosti podatkov za tožilce
običajno precej trd oreh. A na-
zadnje so sum utemeljili s podatki
in vložili zahtevo za preiskavo, ki še

poteka, so nam pojasnili na no-
vogoriškem tožilstvu.

Med osumljenimi naj bi bil neu-
radno tudi Dušan Črnigoj.

Nadaljevana zloraba
Na novogoriškem tožilstvu so za

PN pojasnili, da so pravna in od-
govorne osebe osumljene nadalje-
vanega kaznivega dejanja zlorabe
položaja ali pravic s predpostavko,
da naj bi pri tem pridobile veliko
premoženjsko korist ali povzročile

veliko škodo: "Preiskava še poteka,
saj niso še izvedena vsa zahtevana
preiskovalna dejanja."

Zato tudi še ne razkrivajo po-
drobnosti o tem, katera dejanja naj
bi bila podlaga za sum kaznivih
dejanj. Na prvi pogled pa se zdi, da
je preiskava posredno povezana z
menedžerskim odkupom.

Pogodbe in delnice
Vpletenim tožilstvo očita sporne

odločitve pri sklepanju številnih
pogodb, denimo posojilnih in po-
godb o finančnem lizingu pre-
mičnin. Prav tako so zaznali ne-
pravilnosti, povezane s prodajo
delnic družbe Gip Stavbenik.

Po neuradnih podatkih naj bi
kriminalisti in kasneje tožilci ter
sodišče pod drobnogled vzeli več
deset različnih pogodb o najemu
stavb, poslovnih prostorov, avto-
mobilov, gradbene mehanizacije.
Pogodbe naj bi bile za delniško
družbo Primorje škodljive, koristne
pa bodisi za Primorje holding bo-
disi za druge družbe.

Neuradno se domneva, da bi lah-
ko holding, ki je skupaj z Vipo
holding ravno v tem času zaokrožal
menedžerski odkup podjetja, s te-
mi posli pridobival sredstva za na-
kup deležev.

Na novogoriškem okrožnem so-
dišču so pojasnili, da je sodna
preiskava v zaključni fazi. Priče in
obdolžene so že zaslišali, čakajo le
še na mnenje izvedenca.

VESNA HUMAR
So si "sposojali" za
prevzem?
Družbo Primorje holding je
ustanovilo 35 vodilnih v aj-
dovskem gradbenem podjet-
ju, med njimi tudi prvi mož
Dušan Črnigoj. Maja 2006 so
skupaj z družbo Vipa holding
objavili prevzemno ponudbo
in nato uspeli s prevzemom
večinskega lastništva. Dva
meseca kasneje sta svoj delež
holdingu prodala še Kad in
Sod. Samo za Sodov deve-
todstotni delež so menedžerji
plačali 935 milijonov tolarjev,
nekaj manj kot štiri milijone
evrov. Za delež kapitalske
družbe še enkrat toliko. Ob
zaključku lastninjenja je hol-
ding iztisnil še male delničar-
je in postal edini lastnik
družbe in skupine Primorje.
Odkup so takrat slavili pred-
vsem kot zmago slovenskega
kapitala in uspešno obrambo
pred tujimi investitorji. So si
denar za nakup svojega de-
leža direktorji "sposodili" pri
matični družbi?



Policijski kombi so pred Primorjem vsi opazili ob aferi "čista lopata", a
policisti so bili v podjetju že dolgo prej


