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TIRALICA 

Loxley alias Gradišnik  na Interpolovi 
tiralici 
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Ključne besede:  Interpol  Alek Gradišnik  Danijel Kociper  iskanje  podjetje  Daniel Cool 
Star  Roberto Bulmaro Alvarez  Alex Loxley 

Tudi njegov pajdaš Kociper je na seznamu iskanih. 

 
 Odpri galerijo 
Tudi Alex Loxley se je znašel na Interpolovi tiralici. Foto: S. N. 
LJUBLJANA – Moškega, starega 38 let, iščejo zaradi bega pred zakonom, prevar in goljufivih 
posojil. Tako lahko na kratko opišemo vsebino Interpolovega obvestila, ki išče Ljubljančana Alexa 
Loxleyja, prej znanega kot Alek Gradišnik. 
 
Kot kažejo podatki, naj bi imel slovensko državljanstvo, a govori angleško, tiralica pa je nekako 
sklenila delovanje glavnih igralcev zgodbe, ki se je začela v Klubu celjskih študentov. Na seznamu 
iskanih je že nekaj časa Loxleyjev dolgoletni pajdaš, Mariborčan Danijel Kociper oziroma Daniel 
Cool Star, in kot je znano, pravnomočne obsodbe v odmevnem primeru še ni bilo, tako da lahko 
govorimo le o aferi, znani kot pranje študentskega denarja, sedemdeset milijonov takratnih 
tolarjev. Milijoni so izginili, prikazal pa se je razkošen BMW in vzniknile so finančne prevare ter 
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goljufivi krediti, sprva na Hrvaškem, potem pa zunaj prostora nekdanje Jugoslavije, od Kalifornije 
in Mehike do Dominikanske republike. Razvpiti par Loxley-Cool Star je upravljal lovke hobotnice in 
jih razširil čez lužo, prevaranta pa sta se v medijih usidrala kot ljubitelja hedonizma in razkošja. 
Po obtožbah v Sloveniji sta dvomljive posle prenesla na Hrvaško, kjer naj bi njunim obljubam 
nasedlo okoli 40.000 strank, v vrhu piramide pa naj bi bil še en Slovenec Marko Romanić, ki naj bi 
po zadnji obtožbi na Hrvaškem 2012., po kateri so njemu in dekletu, Zagrebčanki Andreji Škalić, 
zamrznili premoženje in blokirali bančne račune, pobegnil v Mehiko. 
 
Dvomljivi posli na Hrvaškem 
 
Prevare naj bi na Hrvaškem delovale prek več deset podjetij, večino pa so po izbruhu afere 
fiktivno prevzeli novi poslovneži in druga podjetja iz Kalifornije ali Srednje oziroma Južne Amerike 
z eksotičnimi in zvenečimi imeni. Slovenske posle je vodil Roberto Bulmaro Alvarez iz Kalifornije, 
in sicer prek podjetja Peresnik v Ljubljani, pooblaščenca pa sta bila Bojan Selič in Tomaž 
Potočnik, zastopnik t. i. dobrodelne ustanove Wish and Have. Alvarez je v Ljubljani ustanovil tudi 
Slončka, od novembra 2006 do marca 2009 pa je v Zagrebu odprl več družb. O poslovanju so 
pričali številni nesrečniki, ki so si izposodili nekaj deset tisoč evrov, dolg pa se je v rekordnem 
času povečal na več sto tisoč, zaradi česar so se morali posloviti od svojih nepremičnin. Loxley in 
Star sta v Kaliforniji že zaživela na veliki nogi, sprva v najetem stanovanju v elitnem kompleksu 
The Piero Condo, Star pa je junija 2007 za 714.000 dolarjev kupil vilo, večjo od 200 kvadratnih 
metrov, v Los Angelesu. Po podatkih iz zemljiške knjige naj bi bila kupca tako Star kot Loxley, a je 
drugi to pozneje zanikal. Družbe, ki sta jih ustanovila v Kaliforniji, so kaj hitro prišle na slab glas, in 
sicer zaradi nezakonitih kreditov in posredovanja poslov, že 2006. se je Loxley & Star znašel na 
udaru oblasti, odločitev o prepovedi delovanja pa je postala pravnomočna marca 2007. V 
dokumentaciji je omenjen tako dvojec kot Alvarez in še Alejandro Gallegos, ob seznamu kaznivih 
dejanj pa so navedene tudi lokacije številnih pisarn, kar pomeni, da so hoteli prevaranti v ZDA 
opehariti naivne in prikriti nezakonito delovanje tako kot na Hrvaškem. Loxley in Star, kot je še 
razvidno, naj bi poskušala lansirati tudi delnice podjetja v vrednosti kar milijon dolarjev že julija 
2004, aprila istega leta pa naj bi Alex Loxley iz Zagreba poslal pismo, v katerem je pojasnil, da je 
sicer lastnik in zastopnik podjetja, a da je trenutno odsoten, sicer pa da se je rodil v Evropi, a se je 
poročil z Američanko, ki dela pri agenciji za zaposlovanje v Los Angelesu. Laure Janine naj bi 
kupila Advance Paycheck Now iz Huntington Beacha, Loxleyja pa da bo v podjetju zastopal Daniel 
Star. 
 
Tudi v ZDA in Dominikanski republiki 
 
Gradišnikova žena je po poroki registrirala tudi niz podjetij na Hrvaškem, kot so Poslovne staze, 
Sto zlatnika, Vesta Velvet in Pogled gore, ki ga zdaj vodi Žarko Ašković iz Srbije. V losangeleških 
zemljiških knjigah je bil 2009. vnesen zaznamek na podjetje Loxley & Star zaradi dolga dobrih 
2200 dolarjev, dvojec pa je potem vzniknil še v Dominikanski republiki. Alex Loxley, Marko 
Romanić in Simon Gradišnik ter njihovi hrvaški partnerji so tam ustanovili vrsto podjetij, nekdo iz 
te države pa je potem prevzel njihova hrvaška podjetja. Gre za Miguela Angela Garcio 
Rodrigueza, rojenega 1977., ki je ustanovil družbe v Varaždinu, zaradi neučinkovitosti hrvaških 
oblasti, ki so nekatere člane zloglasne druščine oprostile po hitrem procesu na Reki leta 2011, se 
je goljufivo poslovanje znova zagnalo prek vrste hrvaških podjetij. 
 
Gradišnik se je v hrvaški trgovski register prvič vpisal oktobra 2004, ko je ustanovil podjetje Tigris 
v središču prestolnice in pri tem prijavil naslov v Vojniku. Marca 2006 se je namesto Aleka 
Gradišnika vpisal Alex Loxley iz Ljubljane, ki je ustanovil tudi Crveno planeto. Konec januarja 2008 
je podjetje prepustil Dušanu Romaniću iz Knina, Loxley pa je v Los Angelesu že novembra 2005 
ustanovil LWA Solutions na naslovu kompleksa The Piero. Stanovanje je zdaj mogoče najeti za 
3000 dolarjev na mesec, stanovalcem pa so na voljo še zunanji bazeni, telovadnica, elitni klub, 
konferenčna in poslovna dvorana ter spa. Januarja 2008 se je Loxley prvič pojavil v registru 
Dominikanske republike; podjetje je poimenoval A.L. Gaming World, v Los Angelesu pa je za njim 
ostala varčevalna vloga v vrednosti nekaj več kot tisoč dolarjev pri Wescom Credit Union. 



 
Člani celjske družine Gradišnik v dvomljivih poslih 
 
V dvomljive posle pa so se podali še nekateri člani družine Gradišnik, denimo Metka Gradišnik iz 
Celja. Januarja 2004 je ustanovila Pollux promet na zagrebškem naslovu hrvaškega 
partnerja Darka Brundića, leto pozneje je ustanovila Sudor in MB usluge, ravno tako v prestolnici. 
Maja 2005 je registrirala Luxor promet, novembra 2006 pa je Apex Albo prevzela od Urbana 
Majcna iz Celja, ki je družbo ustanovil januarja 2005 na domačem naslovu omenjenega Brundića. 
Januarja 2008 je bratranec Marka Romanića, Dušan Romanič, od Metke prevzel Pollux promet in 
Luxor promet, Gradišnikova pa je marca istega leta ustanovila podjetje Usavršavanje v Veliki 
Gorici blizu Zagreba in družbo Linija razvoj v središču Zagreba. 
 
Da bi zakril sledi dvomljivih poslov, je Cristian Ivan Rodriguez marca 2009 registriral še eno 
podjetje, Cir-1, v središču hrvaške prestolnice, Simon Gradišnik iz Celja pa je decembra 2006 v 
Veliki Gorici ustanovil Instanter i Agmen pa še Aristotel v Varaždinu, a je prijavil nov naslov, Križni 
Vrh v Slovenski Bistrici. Pravzaprav isti naslov, ki ga je Alex Loxley navedel v tožbi proti avtorici 
tega prispevka prek odvetnika Boštjana Penka na sodišču v Ljubljani. Simon je bil kakor Alex 
2011. udeleženec uličnega maratona v Los Angelesu, ob njunih imenih pa je bilo zapisano, da 
živita v elitni Santa Monici. Člani mednarodne ekipe Loxley-Star so sicer še Marjan 
Koštomaj, Iztok Jovan, Peter Kociper, Bojan Plevčak, Tomaž Potočnik pa še kdo, tako da bi se na 
Interpolovi tiralici lahko znašlo še katero ime. No, zanimivo bo spremljati lov na Loxleyja, ki ga je 
kljub številnim naslovom in podjetjem očitno nemogoče izslediti. 
 
  

 


