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Lanaka Media, družba za založništvo in marketing d.o.o. 

Hacquetova 1A 

1000 Ljubljana 

Direktor: Bojan Požar 

 

Ljubljana, 25.05.2020 

 

 

ZADEVA:  GoOpti – Zahteva za objavo popravka ter prikaza nasprotnih dejstev  

 

Spoštovani gospod Požar, 

Vsebina članka oz. objave z naslovom »GOOPTI, PISMO ZAPOSLENIH: PIRAMIDNA 

SHEMA, ODPUŠČANJA, DOLGOVI, PORABLJENA PREDPLAČILA STRANK IN NAPOVED 

PREVARE?!«, ki je bil dne 25.05.2020 objavljen na portalu https://pozareport.si/, ki ga izdaja 

družba Lanaka Media, družba za založništvo in marketing d.o.o., v javnosti ustvarja 

napačno in izkrivljeno predstavo o poslovanju družbe GoOpti ter o nadaljnjemu razvoju družbe 

ter s tem škoduje dobremu imenu družbe ter njenim zaposlenim. 

Zaradi objektivne in pravilne informiranosti GoOpti d.o.o. skladno z Zakonom o medijih 

zahteva objavo naslednjega odgovora v celoti: 

»Odgovor – prikaz nasprotnih dejstev na objave o poslovanju družbe GoOpti 

Vsebina prispevka dne 25.05.2020 o poslovanju družbe GoOpti ter vsebujoče pismo bivših 

zaposlenih zavajajoče ter nepopolne navaja domnevna dejstva, ki pa so v nasprotju z realnostjo 

stanja v družbi kakor tudi v nasprotju z načrti družbe GoOpti.  

Navedeno pismo nekaterih zaposlenih in bivših zaposlenih predstavlja pisanje manjšega števila 

tistih, ki so bili iz družbe odpuščeni zaradi trenutne ekonomske situacije. Vodstvo družbe 

povsem razume, da je izguba službe stresna situacija za vsakega posameznika, vendar pa so 

reakcije na takšen izzive pri posameznikih zelo različne. Vsi zaposleni v družbi kakor tudi 

velika večina oseb, ki so bile zaradi izbruha pandemije odpuščeni, še vedno verjamejo v uspeh 

ter nadaljnji razvoj družbe, ki je tudi pri potnikih prepoznan kot zanesljiv partner ter kvalitetna 

izbira za prevoz. 

Družba je, glede na trenutne omejitve pri opravljanju dejavnosti, seveda primorana prilagajati 

poslovanje ter iskati nova področja delovanja, s tem namenom tudi razvijati nove aplikacije za 

znanje, ki ga družba premore ravno zaradi zaposlenih v katere se vlaga vsa skrb ter napori, da 

bi se talentirani posamezniki v družbi zadržali oz. ponovno zaposliti, ko bi to ekonomske 

razmere objektivno dopuščale. Istočasno je tako vodstvu kot starim in potencialnemu novemu 
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lastniku interes, da se glavna turistična dejavnost nadaljuje. Prve skupinske OPTI relacije 

načrtujemo ponovno vzpostaviti že od Julija 2020 naprej. 

Družba ugotavlja, da, žal,  v času take izjemne krize za naše in vsa druga podjetja prihaja še do 

zavajanja javnosti. Nekaj dejstev: 

Družba je leta  2015 pridobila tvegani kapital z namenom hitre rasti na tuje trge. Leta 2017 je 

bilo jasno, da poslovni model, kot ga ima Uber, ni pravi za družbo, zato se je reorganizirala in 

vzpostavila franšizni model. Nikoli ni bilo nobenega piramidnega sistema. 

Leta 2019 je bilo jasno, da franšizni model dobro deluje, saj so poleg zadovoljnih potnikov bile 

zadovoljne tudi skoraj vse franšize v vseh treh državah, kjer družba posluje. Leta 2019 je bilo 

naše najbolj uspešno leto in o insolventnosti ni možno govoriti ter so posledično vse 

navedbe v zvezi s tem neresnične. 

Jeseni 2019 se je družba odločila zaradi velikega zanimanja novih franšiz, da se okrepi ekipa 

za širitev. Do februarja 2020 smo imeli podpisanih 8 novih franšiz, dve bi podpisali v marcu in 

še tri do poletja. Skupaj torej 13 novih franšiz poleg 16 obstoječih, kar predstavlja skoraj 

podvojitev. Posledično je družba pozimi investirala v krepitev podporne ekipe, saj je bila 

vzporedno tudi načrtovana rast obstoječih franšiz.  

Leto 2020 je družba načrtovala skoraj 15 mio EUR prihodkov, kar bi nam omogočalo, da bi 

začeli poslovati pozitivno. Do sedaj smo, kot je povsem normalno v startu-up podjetju, za 

preživetje potrebovali investitorje. Do druge polovice Februarja je vse kazalo, da gremo po 

planu oziroma nad njim. 

Nato je promet padel že konec februarja zaradi situacije v Italiji, nato pa za 85% v marcu in 

99,5% v aprilu, kar še vedno traja. Takoj je bilo jasno, da, ker družba ne more črpati iz preteklih 

dobičkov, potrebuje dodatna sredstva. Žal so nam obstoječi investitorji, vključno z EBRD, 

sporočili, da so trajanje pandemije Covid-19 in njene posledice nejasne, in se odločili da raje 

prodajo z izgubo, kot dodatno investirajo sveža sredstva. 

Ko je bilo jasno, da družba nima več likvidnih sredstev, saj jih je porabila za plačila prispevkov 

za mesec februar za zaposlene, za ter delnega plačila neto plač zaposlenim in za plačilo  

februarskih računov prevoznikom, je bila družba,  preden je država oznanila kakršnokoli 

pomoč, primorana dobiti nekoga, ki bo za neznano dolgo zalagal denar, dokler se ne bo ponovno 

vzpostavilo stanje, ko bo 8 potnikov sedlo v kombi (ter bodo vsa vozila polna), kot je to bilo 

pred izbruhom korone.  

Po nekaj mesecih iskanja kupca je družba prejela ponudbo irskega državljana, ki je dolgo časa 

živel v Sloveniji, in ima res podjetje v solastništvu v Omanu. Njegov interes je razvijati tudi 

prevoz blaga, vendar nikakor prenehati do sedaj dobro dejavnost občasnih prevozov na 

letališča.  

Ko je družba dobila ponudbo, ki jo omenjajo zaposleni in bivši zaposleni, je prav tako odprla 

možnost notranjim in nekaterim njihovim zunanjim partnerjem, da pod enakimi pogoji kupijo 

družbo. Najprej je dal ponudbo eden izmed slovenskih solastnikov, na to pa še nekateri imetniki 

franšiz, vsi pod enakimi pogoji. Ta je bila obakrat  ustno sprejeta s strani Marka Gučka in 

Tomaža Lorenzettija z željo, da se postopek nadaljuje.  To pomeni, da sta dva od primarnih 

lastnikov GoOpti in kreatorja ideje ter izvedbe, in lastnika vsak po 23 % družbe , pripravljena 
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za preživetje družbe  dati svoje deleže. Omenjeno ponudbo notranjih in partnerjev so ponudniki 

v roku enega tedna pisno umaknili. 

Družba je imela konec februarja zaposlenih 45 ljudi, ni odpustila večine ljudi, ampak jih je 

odpustila v mesecu marcu, aprilu in maju 13. Dve osebi sta odšli sporazumno, dvema pa ni bila 

podaljšana pogodba za določen čas. 

Mira Puc je bila imenovana za predsednico nadzornega sveta v GoOpti holding na pobudo in 

predlog vseh lastnikov družbe, vključno z EBRD in vsemi slovenskimi lastniki ter uradno 

potrjena soglasno na skupščini holdinga.  

Podatki o ne solventnosti, izstavljenih računih, selektivno izplačanih plačah, oškodovanju  

potnikov, višini neplačanih franšiz, opuščaju prevoza ljudi, dejanskemu dolgu družbe  ter 

načrtovanju stečaja so  neresnični, zlonamerni in direktno škodljivi. 

Družba je stornirala skupinske prevoze do konca leta, ker enostavno ni dovolj povpraševanja in 

dokler ga ne bo, ne bo mogoče izvajati takega tipa prevozov po takih cenah, ali pa bi delovali 

v nasprotju z ekonomskimi načeli in resnično tvegali stečaj nas in tudi naših franšizojemalcev. 

Ob stornaciji prevozov je družba izdala promocijske kode, ki so veljavne do konca leta 2022. 

Tudi vse naše stranke, ki so same stornirale prevoz, oziroma je družba  stornirala prevoz zaradi 

epidemije, bodo tudi dobile podaljšane promocijske kode do konca leta 2022.  

Takojšnje vračilo denarja vsem strankam bi res pomenil stečaj za GoOpti.  

Zavajajoča dejstva poskušajo prikazati delovanje družbe ter vodstva kot poskus oškodovanja 

delavcev oz. lastnikov, kar je seveda povsem neosnovana teza. Lastniki družbe so v pogovoru 

z novim investitorjem zaradi potrebe družbe po dodatnem kapitalu, ki bo omogočal nadaljnji 

razvoj ter ohranitev delovnih mest ter razvoj potencialov družbe, ki so izjemni. Ravno akcije 

nezadovoljnih posameznikov pa ogrožajo takšne namene ter s tem ogrožajo obstoječa ter 

prihodnja delovna mesta. Žalostno je, da te posamezniki, vede ali nevede, najbolj škodujejo 

svojim bivšim sodelavcem, ki so z njimi ustvarjali zgodbo o uspehu. 

GoOpti sporoča vsem potnikom, da bo tudi v nadalje zagotavljal izjemne storitve na področju 

prevoza oseb, nemudoma ter brez prekinitve, ko bodo razmere to objektivno dopuščale ter se 

zaposlenim, ki niso prejeli celotnih februarskih in dela marčevskih plač kot tudi vsem potnikom, 

ki želijo potovati pa ne morejo, pa so to že plačali, javno opravičuje, čeprav brez svoje krivde. 

 

S spoštovanjem, 

 

GoOpti d.o.o. 

Direktor Marko Guček  
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