V BANČNIŠTVU STABILNO KRADEMO
Marko Kranjec,
Guverner Banke Slovenije:

„Bančni sistem je stabilen.“
Vir RTVS Odmevi 23.2.2016
Kot doktor ekonomije je delal v Svetovni banki v
Washingtonu. V letih 1990/91 je bil prvi minister za
finance RS. Med letoma 1991 in 1997 je bil
viceguverner Banke Slovenije in član sveta iste
ustanove. Med leti popolne ukinitve finančne
samostojnosti Slovenije 2007 – 2013 je bil guverner
Banke Slovenije. Vir
„V Banki Slovenije ne razkrivajo niti plače guvernerja,
je pa ta 2012 po neuradnih informacijah brez
upoštevanja dodatkov za delovno dobo, regresa in
jubilejnih nagrad znašala nekaj manj kot 12.000 evrov
bruto, kar je za okoli 4.000 evrov več, kot je znašala
bruto plača njegovega predhodnika Mitje Gasparija.
Tudi guvernerjevo plačo, ki je več kot dvakrat višja od
plače predsednika državnega zbora, predsednice vlade,
predsednika republike, določa njegovo ožje vodstvo…
Guverner in člani sveta so lani Banko Slovenije skupaj
sicer stali 700.000 evrov, ki je za 415 zaposlenih skupaj
porabila 18,2 milijona evrov. Vir

KAJ BANKIRJI
POČNEJO DANES
februar 2016
Marko Jazbec
je bil kot član uprave NLB
soodgovoren za nastanek
BANČNE LUKNJE
(beri za ROPANJE BELIH
OVRATNKOV).
Danes kot predsednik
Slovenskega državnega
holdinga upravlja s
celotnim DRŽAVNIM
PREMOŽENJEM
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Rosvita Pesek RTVS: „Dobra
dva meseca od tega so vsi mediji
v en glas vključno z nekaterimi
ljudmi iz stroke opozarjali.

Nikar imenovati za varuha vsega državnega premoženja
gospoda Jazbeca, ki je bil nekoč v NLBju. In prav tako
soodgovoren za bančno luknjo… Predsednik vlade Cerar je
takrat povedal: „Presoja o tem ali je gospod Jazbec, gospod
Narat ali kdor koli ETIČNA oseba ali je deloval etično v
preteklosti in podobno je nekaj česar ne morem storiti, kajti z
njim nisem sodeloval in nimam ustreznih podatkov.“
Bojan Dobovšek: Vsak pomemben funkcionar mora vedeti,
saj zato je bil IZVOLJEN. Mora vedeti kaj se v državi DOGAJA.

Odmevi 23.2.2016, RTVS

KRIMINALISTIČNA POLICIJA je do konca
januarja 2016 zaznala 228 bančnih kaznivih dejanj
v višini skupne škode 779 milijonov eur. Doslej so
podali 96 kazenskih ovadb zaradi… zlorabe
položaja, poslovne goljufije, pranja denarja,
preslepitve pri dodelitvi ali pridobitvi posojila,
UNIČENJA DOKUMENTACIJE, NOTRANJI BANČNI
KRIMINAL… Od 138 zaključenih kaznivih dejanj, se jih
je 42 končalo le z poročili zaradi pomanjkanja dokaznih
informacij, verjetno tudi zaradi uničevanja le te.

DIREKTOR
NACIONALNEGA
PREISKOVALNEGA
URADA
DARKO MAJHENIČ

MENEDŽERSKO KREDITIRANJE posameznih
PREVZEMOV PODJETIJ se je izvajalo tudi s posojili
preko dobaviteljev, PRIJATELJSKIH DRUŽB…
Zato se je povečala izpostavljenost bank v
neodplačevanju posameznih posojil (beri NASTANEK DODATNE BANČNE LUKNJE).
Začetne težave bančne tajnosti so odpravljene.
Tovrstna kazniva dejanja zastarajo v 20 letih.

Pri odobravanjih kreditov smo ugotovili
OSEBNE, TUDI POLITIČNE POVEZAVE.

ROTIRAJO S POLOŽAJA NA POLOŽAJ
ALI PA UŽIVAJO PENZIJO Z MILIJONSKIMI ZASLUŽKI

ROTIRAJO S POLOŽAJA NA POLOŽAJ
ALI PA UŽIVAJO PENZIJO Z MILIJONSKIMI ZASLUŽKI

RTVS KONČNO ZASTAVLJA PRAVA VPRAŠANJA

Specializirano Državno tožilstvo proti večini bankirjev ni vložilo niti obtožnice, kaj šele da bi
jim sodili ali da bi bili OBSOJENI. RAZLOG - SKLICEVANJE BANK NA bančno tajnost.

Za to pravico do prekrivanja in zavajanja so se GUVERNERJI BS borili po LEVJE.

POPOLNA NEMOČ TOŽILSTVA
ZARADI PRITISKOV POLITIKE IN BANČNIH LOBIJEV
(KI SO POSKRBELI ZA BANČNO TAJNOST)

Guverner BS:
Marko Kranjec

Janez Janša

Milan Kučan

SLOVENSKI VEČNI POLITIKI IN MEŠALCI MEGLE.

Harij Furan Vodja tožilstva RS 2013:
Nova Ljubljanska banka je na SDT dala 8 naznanil kaznivih

Harij Furan in Jože Kozina

dejanj, ne da bi napisala kdo so osumljene osebe, čeprav
jim je to znano, niti niso priložili nobene dokumentacije.
Jože Kozina: „Znotraj BANČNE TRDNJAVE so še vedno
ljudje, ki jim je interes, da se čim manj razišče.“

Miran Železnik, tožilec,
ki je uspel da je zastaralo
več sto kazenskih zadev
na področja tajkunizacije
družbenega premoženja

SODIŠČE ga je oprostilo
obtožb o ponareditvi
uradne knjige in
nevestnem delu v službi,
saj v njegovem ravnanju
ni našlo znamenj
kaznivega dejanja.

3. Milan Kučan, KAJ VSE STE STORILI DA SE JE SPODAJ OPISANA ZAROTA PROTI PRAVNI
DRŽAVI ZGODILA OZ. KAJ, DA SE NE BI ZGODILA?
Kot PREDSEDNIK DRŽAVE RS ste v tretjem (zadnjem) mandatu za državno tožilko DZ RS
predlagali ZDENKO CERAR. DZ RS jo je nato 12. marca 1999 izvolil za 6 letni mandat. „Delo“ je
opravljala samo do 19. aprila 2004. Šele po njeni predčasni razrešitvi marca 2004 so v omarah
pred tem njej podrejenega - tožilca Železnika našli kar 377 nedotaknjenih spisov. Miran
Železnik je prejeta dokazna gradiva in ovadbe v posebno omaro samo zlagal na kup, nobeno
od teh pa ni poslal kot ovadbo na sodišče. ZARADI TEGA protidržavnega delovanja SMO v RS
takrat doživeli ZLOM PRAVNE DRŽAVE NA PODROČJU PREGANJANJA TAJKUNIZACIJ.
GENERALNA DRŽAVNA TOŽILKA ZDENKA CERAR je za zastoj pri pregonu tajkunov NATANČNO
VEDELA tudi zaradi NADZORSTVENIH PRITOŽB NEOBRAVNAVANJA SPISOV.
Za nagrado je postala ministrica za pravosodje. O problemu so nekaj časa obveščali celo
nekateri premalo pohlevni Slovenski mediji. Problem ste pometli pod rdečo preprogo. Vir 2.
Vprašanje je zastavil RTV blogist meteor – Vladislav Stres

KAJ PA DELAJO SODIŠČA?
GLEDE BANČNIH KAZNIVIH DEJANJ OBSOJENA SAMO ENA OSEBA

RTVS: „SMO TOREJ PRI REZULTATU NIČ?“
Bojan Dobovšek: Več bi morali narediti
FURS, Računsko sodišče… v finančnih
postopkih na podlagi OBRNJENEGA
DOKAZNEGA BREMENA, kajti ti ljudje so
zaslužili dodaten denar in to se nekje na
premoženju pozna.
Odvzeti jim je treba to premoženje in
pa tretji nivo – licenciranje, ČRNE LISTE
in preiskovalno novinarstvo, ki
vzpodbudi ljudi da takšne napake
kaznujejo na volitvah.
»To je negiranje vsega, kar smo v Sloveniji delali zadnja leta in kar se je obljubljalo:
transparentnost in karierni sistem ljudi, ki bodo dosegali najvišje položaje, in to, da bodo dobro
plačani tisti, ki so dobro delali do zdaj. Danes je to ravno obratno.
Če namreč pogledamo kariero teh ljudi, lahko vidimo, da so v kazenskih postopkih, nimajo licenc
in so izpostavljeni v teh neformalnih mrežah, ki obvladujejo celotni finančni sektor«. Vir

Bojan Dobovšek: „Ampak VEŠ da imaš tudi za seboj ljudi, ki te bodo vedno
podprli in te bodo ZAROTIRALI na drug ustrezen položaj ali še boljši, zato da boš
tiho in da ne boš povedal kaj je šlo narobe, kam je zginil denar in podobno.
Slediti moramo TOKOVOM DENARJA in pa uvesti odgovornost tistih, ki so te ljudi
postavili na to odgovorno mesto. Jaz sem opozarjal na to ko se je imenoval
nadzorni svet SDH, da je to začetek kariernega cunamija po celotnem spektru,
tako SDH, kot vsi nadzorni mehanizmi naprej. Ključ pa je Nova ljubljanska banka,
kjer je potrebno skriti vse podatke, ki so še ostali in prikriti tiste kredite, DA SE
Rosvita Pesek:
NE BI PREISKOVALI… VEDNO PRIDEMO DO MREŽE LJUDI IN SEDAJ TE MREŽE
»Če veš, da imaš na
DOBIVAJO IMENA. POSTAVILA JIH JE VLADA…“.
POSLANCI NE NADZORUJEJO VLADE TAKO PRI NASTAJANJU ZAKONOV, KI BANČNE
MAHINACIJE OMOGOČAJO, KOT PRI KADROVANJU... Parlamentarni glasovalni stroj je
preglasoval opozorila… Vlada nas vodi v BREZNO LOBIJEV, ki vodi cel sektor, ki je še ostal
državi v upravljanju. To je teh 14-15 milijard SDH, DUBTB, Modra zavarovalnica, KAD.

svojem HRBTU tako
debel nahrbtnik,
potem se ne rineš v
OSPREDJE?“ Vir

? KAJ POLITIČNO NASTAVLJANO VODSTVO RTVS ?
? NAREDI Z LASTNO DOBRO ODDAJO ?
- ne naredi članka o oddaji,
- okrni dostop do oddaje
- in je ne oglašuje,
- objavi samo logotip
posnetka ter tako zabriše
vsako prepoznavnost.

OPIS DELOVANJA
SPROGRAMIRANEGA
GENERALNEGA
DIREKTORJA RTVS
V SLIKI IN OSTALE
KAMARILE.

? IN KDO BO V SLOVENIJI TOKRAT ZMAGAL ?
? STROKA
ALI ZOPET POLITIKA ?

Bojan Dobovšek,
poslanec
„Vlada je večinski lastnik tega kar nam je še
ostalo…
Pripis VS: Posredno tudi medijev seveda
POSTAVLJANJE LJUDI NA TA MESTA
OMOGOČA, TEM LJUDEM DA KROŽIJO NA
POLOŽAJIH IN OBVLADUJEJO CELOTEN
SEKTOR IN CELOTNO DRŽAVO .“

Miro Cerar na predstavitvi tez o ETIKI in MORALI
preden je postal predsednik Vlade RS.
Krogle so računalniško dodane.

KOMEDIANT?
Miro Cerar večkrat izjavlja:
PREPRIČAN SEM, DA MOJA VLADA
DELA DOBRO, MORALNO IN ETIČNO.
??????????????????????????????????????
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