
Kot KIZO piše: Boris Meglič dandanes bivši urednik Portal PLUS   

 

Saibaba Cerar, Kizo ti obljublja: jebal te bom do zadnje 

kaplje politične krvi! 
Še preden začnem: v primeru, da vas je izbira besed v naslovu šokirala, potem vedite, da tudi mene 

vedno znova šokira absurdna abotnost in mentalna distorzija sodržavljanov, pa moram vedno znova vse 

skupaj požirati takoj, ko prestopim prag doma. 
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Perovičev favorit, Delov in Dnevnikov heroj, RTV-jevsko božanstvo - Miro Cerar. Vir: www.mediaspeed.net 

Ampak nič ne skrbite, Felipe Scolari slovenske desnice ima še vedno dovolj 

časa, da dokaže, da je vse, kar ni z njim romalo v jebeno Jajce, udbovska 

golazen. 

  

Torej, "cut the crap" ali pa odpeketajte na kak drug medij brat sranja, ki vas ne 

bodo šokirala ali pa vas soočila z realnostjo. 

  

Čestitke pa gredo tudi večnemu pretendentu za drugo mesto, ki mu je spet 

uspelo, da ni zmagal.  
Torej, "cut the crap" ali pa odpeketajte na kak drug medij brat sranja, ki vas ne bodo šokirala ali pa vas soočila z realnostjo. 

  

Če ste pred mesecem dni vsi tako pametno benteli čez nepremičninski davek, danes pa je na volitvah premočno zmagal 

človek, ki ta davek obljublja, kako naj vas označim drugače, kot za retardirance? Toda kolumna ni posvečena 

diagnosticiranju duševnih bolezni, ki obvladujejo slovensko volilno telo, ampak brutalni zaobljubi, ki jo dajem Saibabi 

Cerarju.  

  

  

Programsko prazen, svetovnonazorsko izčrpan in odličen ulov za predatorje 
  

http://www.portalplus.si/240/saibaba-cerar-kizo-ti-obljublja-jebal-te-bom-do-zadnje-kaplje-politicne-krvi/


Saibabina masivna zmaga na parlamentarnih volitvah se bo prelila v koalicijo, v kateri pa bo po naravi stvari njegova moč 

prerasla težo, s katero je obtežil parlamentarne sedeže. Če hočete še bolj natančno, Saibaba in njegovi bodo zasedli vse, kar 

je v tej državi zasesti mogoče. To pa v okoliščinah, ko so državo ugrabile interesne skupine in ko je zmagala programsko in 

svetovnonazorsko izpraznjena stranka, lahko pomeni samo enostavno in popolno zavojevanje celotne družbe s strani 

rentnikov. Ne verjamete? 

  

Tega še niste zaznali v zadnjih dveh tednih? Potem počakajte do trenutka, ko se bo delala koalicija in preverite, kako bodo 

predatorji razpostrli svoje lovke po Saibabini stranki. Takrat boste dojeli, da ste izglasovali delitve infrastrukture, energetike, 

Telekoma, Petrola ter ostalih paradržavnih podjetij in poslov. In ja, ni lažjega načina za zagotovitev svojih rent, kot preko 

stranke, ki je vsebinsko izpraznjena, oziroma stranke, kjer njen vodja ne more izdaviti niti enega konkretnega stavka, pa 

čeprav ga je cel mesec dni polno po vseh medijih. 

  

Ne vem za vas, ampak jaz imam dovolj prakse, da po vsakih volitvah vedno znova preživijo predatorji in korumperji. In ker 

mi predatorski in roparski kapitalizem svetovnonazorsko, za razliko od večine mojih sodržavljanov, ni blizu, bom Saibabo 

brutalno rezal vsakič, ko bo pripustil predatorje k plenu.  

  

  

Perovičev favorit, Delov in Dnevnikov heroj, RTV-jevsko božanstvo 
  

Upoštevajoč medijski inženiring in celotno medijsko farso okrog Saibabe Cerarja, ki je bila ekstremno žaljiva do racionalnih 

in skeptičnih volivcev, je jasno kaj nas čaka v naslednjih letih: medijski filter, ki bo tako tesen, da niti objavljenih fuzbal 

rezultatov ne boste več mogli sprejeti brez skepse. Očitno je, da je oglaševalski denar paradržavnih podjetij veliko preveč 

pomemben, da bi mediji začeli poročati objektivno in očitno je, da bolj kot bodo politično stabilne vlade, tem bolj bo stabilen 

oglaševalski kolač, ki ga Petrol, Zavarovalnica Triglav, Telekom Slovenije namenjajo za denimo POP TV. Ali je to tudi 

sicer poslovna politika lastnika te komercialne televizije, pa jih bomo vsekakor morali še povprašati. 

  

Podobno tesen medijski filter si lahko obetamo na RTV, ki že tradicionalno ni nič drugega, kot pomanjšana replika 

predatorskih koalicij, ustvarjena s pomočjo političnih intervencij, da o Delu in Petanovem tajkunskem Dnevniku niti ne 

govorimo. Na tem mestu seveda izpuščam Mladino, za katero je znano, da ji že dolgo ni treba dokazovati, da je neodvisen 

medij, ker se ga bere izključno zaradi absolviranja navodila; izpuščam pa tudi Reporter, ki bo, tako sklepam glede na 

dogajanja zadnjih nekaj mesecev, Saibabo sicer nabijal, ampak v glavnem bo pozornost namenil uničevanju NSi in SLS. 

  

Torej, če bo celoten degeneriran medijski prostor tiho in če bomo morali spremljati novo burlesko v stilu "Miro Cerar v 

podobi Alenke Bratušek je umirjen in racionalen predsednik vlade", potem vedite, da bo na tem portalu zapisana brutalna 

resnica, brez milosti in tako neposredno, da bo špricala politična kri. Naj vam povem še bolj divje, kaj mi gre na živce: 

proces medijskega poliranja tem, informacij in vprašanj, ki se bo spet zgodil na relaciji kabinet predsednika vlade – slovenski 

mediji; medijski uboji, ki bodo preko predatorjev zamaskirani v barve vladne koalicije in bodo služili za diskvalifikacijo 

predatorske konkurence ali pa naivnih budal. 

  

In vedno znova ista jebena šarada, ko kaka piarovska agencija prinese uredniku v roke vprašanja in odgovore za predsednika 

vlade ali kateregakoli drugega političnega pesjana. Če je Peroviču, Vukovičevi, Deličevi in Zavrlu, Filiju in ostalim to kul, 

potem okej, ampak meni ni, zato, Saibaba, si zapomni: scal boš politično kri, ker ni teh sevškov in ni tega oglaševalskega 

denarja, ki bi mi zaprl gobec. 

  

  

Saibaba Cerar, goni se nekam s tretjerazrednimi "strokovnjaki" 
  

Vedite, da nimam nobene plemenite izobrazbe ala Mencinger ali JPD in da sem v slovenskem kastnem sistemu obsojen na 

ulico, ampak ne sprejmem, da delovanje slovenskih institucij definirajo petoligaški tipi kot je Milojka Kolar, ki je spisala 

del Saibabinega programa, v katerem je govora o javnih financah, zavarovalništvu in bančništvu. Ja, prav ste slišali, ta 

Mramorjeva birokratka je možganski trust na področjih, ki so ključni ne na dolgi, temveč na zelo kratek rok. 

  

Ne pristajam na tako nesmiselne kadrovske rešitve, za katere, bodimo pošteni, je Franci Križanič Thomas Sargent, 

Mencinger Robert Lucas in JPD Paul Krugman. Ne pristajam na to, da se Saibaba Cerar oglašuje s tem, da bo angažiral 

največje potenciale slovenske družbe, potem pa kot ključne odločevalce nominira sam rob slovenske ekonomije. Je 

Kolarjeva mogoče Zakrajšek? Je Mrak? Je morda Akrapovič? Ne, nisem nor, zato mi ne prodajajte Kolarjeve za "top shit" 

slovenske ekonomije! Še nekaj: glede na to, kako zelo so se razpasli predatorji v tej ekonomiji, bodo Cerarjevi kadri, ki 

predstavljajo birokratsko brezbarvnost, ali pa so celo sami pomaknjeni v sivino, garant za zagotavljanje rent. In ker skuša 

prodati in zapakirati Kolarjevo v genija in ker bodo slovenski mediji takšne kadrovske rešitve veselo pozdravljali ali pa vsaj 

ob njih molčali, mora Saibaba Cerar scati politično kri! 

  

  

Degenerirano volilno telo je garant za razpad države 



  

In še zadnji razlog, zaradi katerega bom Saibabi pral možgane: degeneriran narod. Problematiko degeneriranega volilnega 

telesa sem opisal v kolumni Bežite, opravka imate z norci, toda problem volilnih bebcev je širši, če ga vstavimo v celoten 

portfelj sestavljen iz odsotnosti racionalnosti in skepticizma, zmešan s predatorskimi lovkami, vsebinsko izpraznjenimi in 

"ad hoc" poskusi reševanja strukturnih problemov ter servilnimi mediji, saj s tem dobimo eksplozivno mešanico, ki bo 

morala masivno počiti. In če se del volilnega telesa obnaša racionalno, to še ne pomeni, da mora medijski prostor temu 

slediti (se opravičujem, ker kontriram tezam Peroviča, Filija in Vukovičeve).  

  

  

Janša ne da rezultata, zakaj potem desničarji z njim vztrajate? 
  

Čestitke pa gredo tudi večnemu pretendentu za drugo mesto, ki mu je spet uspelo, da ni zmagal. Na žalost njegovo 

zmagoslavje ni popolno, ker na desni strani parlamenta ni ostal sam, tako kot si je iskreno želel. Ampak nič ne skrbite, Felipe 

Scolari slovenske desnice ima še vedno dovolj časa, da dokaže, da je vse, kar ni z njim romalo v jebeno Jajce, udbovska 

golazen. Ali s prevodom, če je glavna strategija SDS kanibalizacija desnice, potem vedite, da ste pristali na koncu poti. 

Povedano drugače: dovolj mi je desničarskih luzerjev, ki nimajo jajc postati murgelska alternativa, ob tem pa se že 25 let 

cmerajo, kako hudo da jim je in kaj vse da jih ovira. Spokajte desnjaki, s svojo nesposobnostjo in odsotnostjo od realnosti 

ste nam namreč skuhali nenormalno visoko in "untergang" stil zmago Saibabe Cerarja! In tudi zaradi tega bom skakal v 

Cerarja- če opozicije ni, je pač ni in tudi s tem se bomo morali naučiti živeti. 

 

 

Tranzicijski poslovni imperij na Balkanu, 1. del: 

Đukanovićev šverc cigaret in Slovenci 
Objavljamo novo tranzicijsko trilogijo, in sicer doslej zamolčane poslovne povezave nekaterih znanih 

slovenskih podjetij in tranzicijskih tajkunov na Balkanu. V prvem delu govorimo o črnogorskih poslih, v 

katerih so bili aktivno udeleženi Slovenci, Slovenija pa je bila zaradi tihotapljenja cigaret del 

mednarodne mreže organiziranega kriminala. 
http://www.portalplus.si/1040/tranzicijski-dosje-1-del-slovenski-poslovni-imperij-na-balkanu/  
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Ključne besede:   črna gora   đukanović   slovenija   organizirani kriminal   bojan petan   dzs   koper   

bogdan pušnik   veskobar  
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Bojan Petan je s svojo delniško družbo DZS v črnogorskem državnem podjetju 

partner človeku, ki je obtožen za soorganizacijo in vodenje največje kriminalne 

združbe v Evropi v zadnjih nekaj desetletjih. Če hočete še bolj groteskno: Petan 

in DZS sta poslovna partnerja človeka, ki ne samo da legalizira mafijski denar, 
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ampak je tudi sodeč po novicah iz medijev tudi tesen prijatelj vrhuške 

črnogorske in srbske mafije. 
Ena izmed značilnosti slovenske tranzicije je zagotovo izgradnja izjemno kompleksnih poslovnih imperijev, ki so tako silno 

prepleteni, da je potrebno neskončno potrpljenja in forenzičnega sledenja, da iz njih izluščimo lastniško strukturo. Nekateri 

imperiji so to počeli zaradi potrebe po izogibanju regulatorjem in zakonodajnemu okvirju, drugi zato, ker so želeli 

zamaskirati svoja politična, bančna in poslovna zavežništva, tretjim pa je imperij enostavno atrofiral. 

  

Druga značilnost slovenskih tranzicijskih parapodjetjih je bil pohod v države bivše Jugoslavije. Doslej je prevladovalo 

mnenje, da so slovenska podjetja tam bodisi prosperirala bodisi izvajala poslovne goljufile (tj. prenesla domače vzorce 

poslovanja v bistveno slabše regulirana poslovna okolja), ali pa so bila izigrana v državah, kjer zakoni in regulative pomenijo 

še manj kot v Sloveniji. 

  

Kot je za skupino piscev pod psevdonimom Kizo običajno, bomo pokazali povsem drugačno sliko in s tem večinoma zavrgli 

teze, ki spremljajo »slovenski pohod po Balkanu«. 

  

V prvem tranzicijskem dosjeju vam bomo pokazali dvoje: 

1. kako so se slovenska podjetja in banke poklonila kriminalni združbi Mila Djukanovića in kako so sodelovali pri 

legalizaciji denarja iz tihotapljenja cigaret in 

2. kako so slovenska podjetja postala kapitalski partnerji Đukanovićevih satelitskih podjetij in skladov potem, ko se je 

zaključila primarna akumulacija kapitala in njegova legalizacija. 

  

Že v prvem dosjeju vas bo pričakalo nekaj notoričnih imen slovenskega podjetništva in bančništva. 

  

V drugem dosjeju vas čaka zgodovinski lok, ki se začne v zgodbah, ki jih je nekoč Ljerki Bizilj na nacionalni televiziji 

razložil Niko Kavčič in se konča v sedanjosti v Bosni in Hercegovini, ko so se vse mogoče naveze, ki jih glede na 

javnomnenjske fantazme sploh ne bi smelo biti, brez sramu razkrijejo. 

  

V tretjem dosjeju pa vas čaka zgodba o tem, kako so Slovenci postali ključen del Đukanovićevega poslovno-finančnega 

imperija, ki je nastal na kapitalu iz naslova državnega kriminala, ki ga je izvajala Črna gora med letoma 1994 in 2001. 

  

  

Slovenski krak Đukanovićeve kriminalne združbe 
  

V Sloveniji ni neznano, da je bil Đukanović, ki je danes predsednik črnogorske vlade, del kriminalne združbe, ki je tihotapila 

cigarete v Črno goro, kar je služilo kot primarna akumulacija kapitala za njegov poslovni in interesni krog. Malo manj znano 

je, kdo vse je bil del kriminalne združbe, ki je imela lovke razpredene med ZDA, Nizozemsko, Švico, Slovenijo, Hrvaško, 

Črno Goro in Italijo. Še več, prevladuje mnenje, da je Đukanovićeva združba v Sloveniji za namene transporta 

instrumentalizirala slovenski oddelek črnogorske mafije. To je drži samo v manjšem delu, kajti ta združba je bila 

nepomembna, sestavljena iz navadnih vojakov, ki so bili potrošna roba. Pomembna je bila veliko bolj resna ekipa. Slovenija 

je bila pomembna iz treh razlogov: 

  

- tranzit: nekdo je moral sodelovati v uradnem tranzitu, cigaret je bilo preveč, da bi jih v audijih vozili prek meje, 

- finance: nekam se je moralo nakazati plačilo in 

- nekdo je moral gotovino spravljati v legalen obtok in jo vgnezditi v slamnate posle. 

  

Da zgodba o kriminalni združbi Mila Djukanovića v slovenski javnosti ni bolj odmevala, bolj odmevna, se morate seveda 

zahvaliti slovenskim medijem in njihovim lastnikom. O tem, da je to, kar sledi v našem dosjeju, resnično, pa lahko preverite 

tudi sami v obtožnici, ki jo je sestavilo italijansko pravosodje (vmes so seveda Đukanovića iz obtožnice izpustili, saj naj 

bi imel "politično imuniteto"). Obtožnico najdete tukaj. 

  

https://s3.amazonaws.com/s3.documentcloud.org/documents/412025/dia-report.pdf


 
Osumljeni kriminalec je bil pogost gost slovenske politike. 
  

Za nelegalni transport cigaret (kasneje tudi droge, orožja in ljudi) prek evropskih držav je v Črni Gori skrbelo transportno 

podjetje Zetatrans a.d. (a.d. je okrajšava akcionarsko društvo, kar je ekvivalent slovenski delniški družbi, op. pis.), vendar 

ni bilo ekskluzivno v transportnih poslih, saj je po ugotovitvah italijanske policije in tožilstva del transporta do Italije šel 

prek Kopra in sicer tako, da je transport prevzelo transportno podjetje Danzas, ki je tedaj delovalo v Kopru. Kako je bilo 

to mogoče, je ravno tako smiselno kot vprašanje, kako je bilo mogoče, da se je pred leti odkrilo, da se vodilni italijanski 

mafijci dolga leta brez težav skrivali pred italijansko policijo na slovenskem Krasu in Obali. Boli to državo ku***, če v njej 

poslujejo mafijci. 

  

Torej imamo prvo novo dejstvo: v Kopru je bilo mogoče leta natovarjati in v Italijo transportirati pretihotapljene cigarete. 

To seveda nekako spominja na Kavčičeve zgodbe, ampak verjemite, da to ni še nič. Če ste kliknili na povezavo do italijanske 

obtožnice in se lotili natančnega branja, potem ste zagotovo opazili, da je med finančnimi institucijami in podjetji, ki so 

služile za gnezdenje, pranje in legalizacijo s kriminalom pridobljenega denarja, tudi sledeča banka: 

  

  

 
  

Račun podjetja Zetatrans, ki je opravljalo dejavnost tihotapljenja cigaret, je bil odprt tudi pri LHB a.g., podružnici NLB v 

Frankfurtu. In ne, ne govorimo o obdobju, ko je bila Slovenija del SFRJ, ampak o obdobju, ko je bila že samostojna država 

in pod Drnovškovo vlado (1994–2001) na poti v EU. Ste morda prebrali v slovenskih medijih, da je NLB-jeva LHB a.g. 

del obtožnice proti črnogorski tihotapski združbi? Mar menite, da LHB in NLB od 1994 do 2001 nista vedela, čigav denar 

prihaja na račun podjetja Zetatrans? Koprskega partnerja podjetja Danzas? 

  

Veste, kako je po trditvah italijanske policije in tožilstva vse skupaj potekalo? Zetatrans je dostavil dostavil pretihotapljene 

cigarete (tudi prek Kopra in Danzasa) potem, ko sta na račun (tudi) franfurtske podružnice NLB nakazali denar Camorra 

in Sacra Corona Unita. Kdo sta ti dve »organizaciji«, vam bo najhitreje razložila Wikipedia. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Camorra
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacra_Corona_Unita


 
  

Torej? V času Drnovškovega raja je državna banka NLB v svoji podružnici opravljala plačilni promet med italijanskimi in 

črnogorskimi kriminalci. In seveda, mi smo bili medtem tranzicijska zgodba o uspehu. Vam postaja morda bolj jasno, zakaj 

se nekaterih podjetij, v prvi vrsti državne NLB, ni moglo privatizirati? 

  

Tisto, kar je pri vsem tem najbolj zanimivo, je to, da je LHB začela delovati kot banka, ki procesira mafijske transakcije. 

Marsikdo bi namreč pričakoval, da bo namesto računa pri LHB odprt račun pri Tržaški kreditni banki, ki jo je 

obvladoval Safti. Morda je bil pri tej tržaški banki račun celo odprt, ampak ta banka je dočakala svoj konec še predno je 

Đukanović končal s svojim poslovanjem. In ker se je Safti selil v goriško KB1909, NLB pa je to banko lastniško 

konsolidirala, je bila logična izbira, da se bo račun odprl na LHB. 

  

Koliko je bilo vplačano pri LHB na račun Zetatransa? Kot sledi iz obtožnice, samo med letoma 1999 in 2000 preko milijon 

ameriških dolarjev. Torej, "niso vedeli" je pravljica, medijska tišina pa jasen znak mafijske narave te države. Nasprotno pa 

o tem niso imeli težav poročati črnogorski mediji, denimo podgoriški Monitor. Zanimivo, kajne? 

  

Mimogrede, ali veste, kaj se je zgodilo z Zetatransom potem, ko so se posli končali? Kupila ga je Intereuropa. Kdo je bil 

takrat njen predsednik uprave? Andrej Lovšin. Bi vi kupili Zetatrans? 

  

V spodnji infografiki vam prikazujemo prvi del slovenske zgodbe v Đukanovićevi akciji: 

  

  

 
  

http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=938:vajcarska-na-balkanu&catid=538:broj-981&Itemid=1594


  

V zgornji infografiki se je pojavilo še nekaj, kar doslej nismo omenili in menimo, da ni ravno nepomembno. V obdobju, ko 

je potekalo tihotapljenje cigaret in je tekel denarni tok iz teh poslov tudi na LHB, se je, kot je omenjeno zgoraj, zgodila 

transformacija tržaškega Saftija v KB1909. Ključni mož te operacije je bil Jurij Detiček, ki je s svojim vplivom dosegel, 

da je NLB lastniško vstopila v KB1909, kar je tej banki omogočilo, da je začela normalno funkcionirati. V interregnumu je 

bil očitno dober LHB. 

  

Jurij Detiček ni pomemben samo zato, ker je bil v nadzornem svetu KB1909, kasneje pa tudi v nadzornem svetu NLB in 

predsednik uprave dunajske podružnice NLB, ampak tudi iz dveh razlogov. Prvič zato, ker je bil Detiček tudi v nadzornem 

svetu Petanovega DZS d.d. (izstopil je leta 2006), in to za nadaljevanje zgodbe sploh ni nepomemben podatek, in, drugič, 

če se spomnite dokumentarca s Kavčičem, potem se boste spomnili, da je za njim posnet kup zajetnih fasciklov, na enem je 

pisalo Milan Kučan, na drugem pa – Jurij Detiček. 

  

Dobro, Đukanovićev šverc se zaključi, z njim pa se konča tudi zgodba iz Kopra, tranzit pretihotapljene robe preko Slovenije 

in uporabe LHB za sklepanje transakcij med Zetatransom ter Camorro in Sacro Corono Unito. In ves ta čas, sedem let naj 

ne bi noben regulator v Slovenji videl, kdo posluje z našimi podjetji in bankami?! 

  

Sledi nova faza: legalizacija denarja. In tu spet nastopijo Slovenci. 

  

  

Pušnik in Petan ali vama ni konca ne kraja? 
  

Na Portalu PLUS smo vam pred meseci že predstavili zgodbo o podjetju GP Bosna, ki sta ga Bogdan Pušnik in Bojan 

Petan obkolila s svojimi in satelitskimi (beri: luksemburškimi) podjetji in ki se je končala z obtožnim predlogom na 

bosanskem tožilstvu. Vendar takrat nismo zgodbe razširili in kontekstualizirali v smeri, kot jo peljemo danes. 

  

Bojan Petan in Bogdan Pušnik 

  

Eden izmed ključnih elementov prevzema GP Bosna je bil privatizacijski sklad ZIF MI Group. V članku, ki ga najdete na 

zgornji povezavi, smo na Portalu PLUS pokazali, da je lastniška struktura precej slovensko usmerjena (več o tem v 

prihajajočem tranzicijskem dosjeju) oziroma blizu Pušniku in Petanu. V temu skladu pa kot lastnik sedi tudi podjetje 

Kvantum d.o.o. Sarajevo. Resnici na ljubo je te dni to podjetje v zadnjih vzdihljajih, ampak v času, ko se odvija naša 

zgodba, vseeno ni bilo nepomembno. 

  

Kvantum d.o.o. je bil pri spočetju (in še nekaj let kasneje) v lasti Pušnika, vodil pa ga je Petanov someščan, brežičan Ramo 

Hadžajlić. O tem podjetju ni bilo kaj dosti slišati – razen tega, da so bosanski regulatorji Kvantumu, Hadžajliću in Pušniku 

kar dvakrat prepovedali trgovanje na sarajevski borzi zaradi suma manipulacije s cenami delnic. Kako točno so to počeli, 

seveda ne boste mogli prebrati v slovenskih medijih, zato vas usmerjamo na tole povezavo, kjer je objavljena lanskoletna 

odločitev bosanske komisije za trgovanje z vrednostnimi papirji. Ker namen tega dosjeja ni do potankosti opisati zgodbo o 

Pušniku (ki je vmes prenesel lastništvo Kvantuma na Hadžajlića), Petanu in Hadžajliću, bomo nadaljevali z Đukanovićevo 

kriminalno združbo. 

  

http://www.portalplus.si/747
http://www.komvp.gov.ba/site/images/Rje%C5%A1enje_Bosinvest_po_presudi_Vrhovnog_suda_FBiH.pdf


Po poročanju bosanskega federalna.ba je leta 2002 (torej leto dni po obdobju, ki ga zajema italijanska obtožnica) na račun 

podjetja Kvantum prišlo 250.000 evrov. Denar je nakazalo podjetje Ikos Finance Company. Ponovni vpogled v že prej 

omenjeno italijansko obtožnico, natančneje v del, kjer je opisana finančna hobotnica kriminalne združbe, nam da sledeče: 

Torej? Leta 2002 je Kvantum Pušnikov in leta 2002 je to podjetje 

prejelo denar, ki ima mafijske korenine. Ali zdaj razumete, da je 

slovenski del zgodba o Đukanovićevem poslovanju nekoliko 

globji in bistveno bolj depresiven, kot so vas prepričevali 

slovenski mediji? 

  

Kot izhaja iz poročanja federalna.ba, je Hadžajlić zanikal vedenje 

o tem, kaj stoji za nakazilom, zato domnevamo, da tega ne ve niti 

Pušnik, kaj šele Petan, poslovni partner Kvantuma. Kdo bi sploh 

vedel, zakaj se zgodi četrtmilijonsko nakazilo, tak denar je 

drobiž, miloščina, zakaj bi se sploh pozanimali, kdo in zakaj ga 

je nakazal? Kdo bi si mislil, vsi trije so nehote poslovno 

sodelovali s kriminalno finančno hobotnico Mila Đukanovića. 

  

In zdaj je slika takšna: 

  

 

  

  

In ja, res je to je že druga infografika s Slovenci v Đukanovićevih 

poslih. Vendar pazite, v teh poslih ni nekih anonimnih 

pripadnikov črnogorske mafije v Sloveniji. Zaenkrat so tu prvoligaši: 

nekoč sodno, policijsko in politično rdeča slovenska prestolnica 

Koper, Intereuropa, NLB, LHB ter Pušnik, ki je bil v devetdesetih 

sinonim poslov z vrednostnimi papirji in nasplošno car careva, kot bi 

dejal Miro Senica. 

  

Ste mislili, da je zgodbe konec? Še zdaleč ne, nismo niti blizu konca. 

Zdaj mora namreč nastopiti obdobje, ko se legaliziran denar pretopi v 

Đukanovićev poslovno–finančni imperij. In ta zgodba postaja vse bolj 

slovenska. 

  

Za zaključek celotne zgodbe boste morali počakati, do tretjega dela 

tranzicijskega dosjeja. Tokrat sledi samo najbolj očitno. 

  

  

Oj svijetla majska zoro, majko naša Crno Goro! 
  

Iz italijanske obtožnice: 

  

 
  

Po koncu tihotapljenja je bila Črna Gora pred dvema ekonomskima izzivoma: prvič, kako legalizirati malo morje denarja iz 

nelegalne trgovine s cigareti, drogo, orožjem in tihotapljenjem ljudi, in drugič, kako izvesti privatizacijo državnega 

premoženja, ne da bi Đukanovićeva klika izgubila ekonomsko moč. 

  

Kot ste verjetno uganili sami, se je rešitev ponujala sama od sebe: organizirati slovensko različico PID-ov, DZU-jev in ID-

ov ter z manipulacijami napolniti te tranzicijske spačke z denarjem iz kriminalne dejavnosti. Spet kot v času tihotapljenja se 

zdaj reinkarniran v poslovneža pojavi Veselin Barović, po domače Veskobar, ki ustanovi največji črnogorski privatizacijski 

sklad, imenovan FZU Eurofond. Sklad, ki ga, kako smešno, reklamira sam Đukanović z javnim vlaganjem svojega 

certifikata v to Barovićevo pošast. 

  

http://www.federalna.ba/bhs/wap/vijest/115242)


 
Veselin Barović aka Veskobar in Milo Đukanović (Foto: www.kurir.rs) 
  

Kdo je Veskobar? Lansko leto so pokopali v atentatu ubitega Radeta Rakonjca, nekdanjega telesnega stražarja Petanovega 

someščana, brežičana Željka Ražnatovića – Arkana, ki je bil znan tudi kot polkovnik Arkanove Srpske Dobrovoljačke 

garde. Pogreba se je udeležil "cvet srbstva in crnogostva", Arkanova sestra, stric zloglasnega Luke Bojovića, Arkanova 

desna roka iz časov jugoslovanskih vojn Borislav Pelević itd. Za nepoučene: zelo nevarna konstelacija na pogrebu zelo 

nevarnga lika. In na tem pogrebu je bil prisoten tudi Veselin Barović, Djukanovićev boter in ključni človek operacije 

tihotapljenje, danes pa prvi kapitalist in lastnik črnogorskega gospodarstva. 

  

Če se vam to ne zdi nič posebnega, potem pomislite, ali je morda normalno, da bi leta 1962 na pogreb Charlesa »Luckyja« 

Luciana prisel tedanji direktor IBM Albert Lynn Williams?! 

  

Torej? Imamo opravka z nekom, ki je osumljen mafijske ugrabitve države, vodenja ene največjih kriminalnih združb v 

zgodovini sodobne Evrope in ugrabitve večine črnogorskega gospodarstva, vse to z blagoslovom vrha države in ob asistenci 

sosednjih držav. Bi vi z njim poslovno sodelovali? Ne, če ste normalni. In da, če ste slovenski poslovneži. Naj vam razložimo 

prvi del slovenske povezave z Barovićem (drugi del prihaja). 

  

Veselin Barović obvladuje Eurofond, največji privatizacijski sklad v Črni Gori, posledično pa obvladuje največji del 

ekonomije. Barović je Đukanovićeva zgodba o uspehu, saj je uspel pretopiti denar iz kriminalnih v legalne posle. In zdaj v 

igro vstopijo Slovenci. 

  

Vzemimo primer strogo državnega črnogorskega podjetja Elektroprivreda Crne Gore a.d. Lastniki tega podjetja so 

črnogorska država in izbranci. Kdo so ti izbranci? FZU Moneta, FZU Mig, Zveza Bank in Barovićev FZU Eurofond. Zveza 

Bank iz Celovca?! Ali čutite kam pes taco moli? Saj veste, kaj je Zveza Bank iz Celovca, kajne? Nekoč finančna institucija 

Službe državne varnosti (SDV) v Avstriji, podobno kot Safti in KB1909 v Italiji in LHB v Nemčiji. Se še spomnite, kdo 

je pomagal kanalizirati denar med italijanskimi in Đukanovićevimi mafijci? LHB. Razlika je samo v tem, da je v času 

tihotapljenja obstajala povezava LHB – Barović, danes pa obstaja lastniška povezava izbrancev, imenovana Zveza Bank – 

Barović. 

  

Okej, kaj pa FZU Mig in FZU Moneta? V FZU Mig vas pričaka Matjaž Gantar s KD d.d. in množico ciprskih in ostalih 

offshore satelitov. Za nameček je eden od solastnikov FZU Mig še Zveza bank iz Celovca. Lepo, kajne? Spomnite se še 

enkrat Kavčičevega intervjuja in si oglejte tisti del, v katerem govori, kako je UDBA/SDV idilično sodelovala s slovensko 

desnico v Italiji in Avstriji. Ta črnogorska relacija ni unikum, ampak zato je potrebno sestaviti še kak dosje. 

  

Potem je tu še FZU Moneta z relativno skrivnostno lastniško strukturo, za katero vedo črnogorski mediji povedati zgolj to, 

da jo obvladujejo Slovenci. In seveda je skrivnostna, če tam gnezdi popolnoma neznano podjetje Sivent d.d. ter neznana 

fizična oseba Bojana Vinković. 

  

Ampak korak dalje izvemo, da je solastnik podjetja Sivnet d.d. podjetje Intara d.d. Ta ima dva lastnika: spet neznano in 

obskurno podjetje M1 d.d. in  – pa saj ne moreš verjeti!?! – DZS d.d. Po bosanskem Kvantumu še enkrat Petan v navezi s 

črnogorsko kriminalno združbo? Neverjetno, kajne? 

  



Da bo vsem jasno in nedvoumno, o čem govorimo: tole je prospekt družbe Sivent d.d. za leto 2008 objavljen na spletni strani 

ATVP, v njem pa poiščite lastniško strukturo. Tole pa je poslovno poročilo podjetja Elektroprivreda Crne Gore a.d., v 

katerem si lahko še enkrat poiščete strukturo lastništva. Saj razumete, kajne? Obe poročili sta iz leta 2008. 

  

Kar boste videli, je sledeče: Bojan Petan je z DZS v črnogorskem državnem podjetju partner človeku, ki je obtožen za 

soorganizacijo in vodenje največje kriminalne združbe v Evropi v zadnjih nekaj desetletjih. Če hočete še bolj groteskno: 

Petan in DZS sta poslovna partnerja človeka, ki ne samo da legalizira mafijski denar, ampak je tudi sodeč po novicah iz 

medijev tudi tesen prijatelj vrhuške črnogorske in srbske mafije. In ne, nista se po naključju srečala v nekem tretjerazrednem 

črnogorskem podjetju, ampak v podjetju, v katerega smrtniki lastniško ne morejo vstopiti. 

  

  

  

  

  

Mogoče mislite, da imamo shizofrenijo in vidimo stvari, ki jih ni?  A kaj porečete, če vam povemo, da se celotna skupina iz 

Elektroprivrede Crne Gore sreča še v enem masivnem paradržavnem črnogorskem podjetju? V podjetju Željeznice Crne 

Gore a.d. Je to zdaj spet serija čudnih naključij, ali pa gre kar za vzorec? Kaj mislite? 

  

Dodamo naj samo tole: kaj mislite, kako dobro morate biti kapitalsko in politično povezani z elitami, da bi lastniško vstopili 

v Slovenske železnice? Torej? Če je Petan posredno v črnogorskem analogu, kaj mislite, kako zelo je povezan z Barovićem 

in Đukanovićem, in zakaj je tako zelo povezan? 

  

Mogoče pa se v vsem motimo in je bil nesrečni Petan prisiljen svojo DZS spečati s črnogorskimi kriminalci samo zato, da 

je kupil tisto svojo komercialno televizijo. Mimogrede, v Đukanovićevi Črni Gori lahko kar tako, brez težav kupiš svoj čas 

drugo najbolj gledano televizijsko postaj. Malo morgen, bi rekli v tistih krajih. 

  

Vsekakor pa velja dodati, da če je nedavno padla obtožnica proti Petanu v zvezi z Marino Portorož, potem so njegovi 

novinarski tlačani na Dnevniku čisto prezgodaj odpirali šampanjec. In v Črni Gori to vedo zelo dobro. 

  

http://www.a-tvp.si/Documents/Dodatek_k_prospektu_za_uvrstitev_delnic_druzbe_Sivent_dd_v_trgovanje_na_organiziranem_trgu.pdf
http://www.montenegroberza.com/upload/documents/issuer/EPCG/Izvjestaj%20revizora%20-%202008.pdf


  

  

Ni še konec! 
  

  

Če so omenjena slovenska podjetja in podjetniki prisiljeni pobirati drobtinice z Đukanovićeve mize, to še ne pomeni, da je 

slovenska povezava končana. Še več, v tretjem delu tranzicijskega dosjeja vam bomo predstavili ožjo Veskobarjevo ekipo 

in njegove Slovence. Tiste, o katerih slovenski mediji (še) niso poročali. 

  

Kar ste doslej izvedeli, je to, da zgodba o črnogorskemu tihotapljenju cigaret ni ravno takšna, kakršna se je izoblikovala v 

slovenskem javnem mnenju. Ta zgodba namreč ni ekskluzivni problem Italije in Črne Gore, ampak je tudi problem 

Slovenije. In sodeč po italijanski obtožnici ter kapitalskih in poslovnih povezavah bi nas vse skupaj moralo močno skrbeti. 

Naj vam pojasnimo zakaj.  

  

Prvič, regulatorji so gladko spregledali mafijska nakazila na LHB/NLB in kriminalni tranzit v Kopru. 

  

Drugič, bosanske zgodbe, kjer slovenski podjetniki poslujejo brez zadržka in kjer so vse podjetniške povezave transparentne, 

očitno za Slovenijo ne pomenijo ničesar. Nikogar v tej državi ne zanima, da je samo v Bosni in Hercegovini možna natančna 

identifikacija mrež, ki so v Sloveniji ekstremno zakrite in nikogar ne zanima, da so posli Slovencev v Bosni na meji 

legalnega. 

  

Tretjič, nikogar očitno ne zanima dejstvo, da Slovenci nemoteno sodelujejo pri vseh fazah bizarnega poslovanja: od 

kriminalne aktivnosti, prek legalizacije umazanega denarja do ugrabljanja podjetij z umazanim denarjem. 

  

Četrtič, vas skrbi, ker se je med 1994 in 2001 dokazano zgodilo tisto, kar je opisoval Niko Kavčič, da se je dogajalo od leta 

1946 do 1954? Torej šverc cigaret in kanaliziranje denarja prek bank, dokler se ta denar ne pretopi v tajkunsko dominacijo 

nad podjetij. 

  

Petič, ali se vam vsaj malce ne začenja dozdevati, da denar za  izgradnjo tajkunskih imperijev v Sloveniji morda niti ni prišel 

toliko iz paradržavnih bank, kolikor so te samo kanalizirale denar iz kriminalne dejavnosti v prevzemanje slovenskih 

podjetij. 

  

Šestič, ali se vam ne dozdeva, da je zgodba Tošić – Šarić samo ponovitev Đukanovićeve operacije tihotapljenja cigaret? 

Ampak na čisto preveliki ravni, da bi jo lahko izpeljali amaterji iz sveta balkanske politike in gospodarstva. Če je temu tako, 

kaj mislite, kam se je vsedel denar? 

  

S tem se zaključuje prvi del tranzicijskega dosjeja o slovenskih parapodjetjih na Balkanu. V drugem delu, ki sledi, bomo 

identificirali mreže, ki so v Sloveniji zakrite, v BiH in Črni Gori pa delujejo neovirano. 

  

Za konec pa vam v razmislek ponujamo sledečo infografiko: 

  



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tranzicijski dosje Balkan, 2. del: Šarićev narkoimperij, 

Đukanovićeve cigarete in Slovenci 
Danes objavljamo nadaljevanje Tranzicijskega dosjeja o slovenskem poslovnem imperiju na Balkanu. Na 

Portalu PLUS so Kizo in njegova ekipa tudi tokrat zakopali globoko. Zelo zelo globoko. Tako globoko, da 

so izkopali tudi tisto, kar bi moralo za vedno ostati zakopano. Na površje prihajajo prva imena... 
http://www.portalplus.si/1055/tranzicijski-dosje-balkan-2-del-saric/  

Piše: Kizo 30.08.2015 13:42  
Ključne besede:   balkan   tranzicija   milo đukanović   darko šaric   kazimir živko pregl   slovenija  

 
Foto: B92 

Ni res, da je Šarić posloval z majhnimi ribami. Posloval je z velikimi, tako 
posredno kot neposredno. To na Slovenijo meče precej nenavadno luč, 
na slovenske medije pa sploh. Mimogrede, heroj tega dosjeja Kazimir 
Živko Pregl je že nekaj časa mrtev, njegovih online medijskih nekrologov 

http://www.portalplus.si/1055/tranzicijski-dosje-balkan-2-del-saric/
http://www.portalplus.si/tag/balkan
http://www.portalplus.si/tag/tranzicija
http://www.portalplus.si/tag/milo%20đukanović
http://www.portalplus.si/tag/darko%20šaric
http://www.portalplus.si/tag/kazimir%20živko%20pregl
http://www.portalplus.si/tag/slovenija


pa je še vedno polno. Če jih berete, boste v njih zaman iskali del kariere, 
ki jo je preživel v Črni Gori. Ker ga ne boste našli, se vprašajte, ali so 
mediji nenadoma postali polni pietete ali pa so nekaj načrtno zamolčali. 
Tudi zato smo bolj kot kadarkoli pripravljeni trditi, da so se slovenski 
tajkunski imperiji vsi po vrsti napihnili tudi s pomočjo denarja, ki izvira iz 
kriminala. 
V prvem delu dosjeja Tranzicijski poslovni imperij na Balkanu smo vam pokazali, kako zelo so bili udarni deli 
slovenskega gospodarstva in bančništva povezani z verjetno največjo kriminalno združbo sodobne Evrope, z 
Đukanovićevo ekipo, ki je tihotapila cigarete. Še več, pokazali smo, da so bila nekatera podjetja, ki jih v Sloveniji 
razglašamo za del nacionalnega interesa, zelo pomembna pri legalizaciji in pranju denarja ter pri zagotavljanju 
partnerskega kapitala. Da bo mera polna, se je daleč od oči javnosti izkazalo, da se je med letoma 1994–2001 
še enkrat instrumentalizirala združba in ponovil vzorec, o katerem je Niko Kavčič spregovoril v svojem intervjuju 
z Ljerko Bizilj za slovensko nacionalno televizijo. 
  
V pričujočem, drugem delu tranzicijskega dosjeja vas čaka nekaj bistveno bolj resnega. Če je bil prvi del 
ogrevanje, je zdaj čas za skok v brutalno realnost. Kajti poleg Mila Đukanovića vas bodo pričakale tudi zgodbe 
o narkokralju Darku Šariću in njegovi slovenski združbi, ki je zanj opravljala finančne transakcije. Če vas tokratni 
dosje ne zbudi, potem ste bodisi del omrežja ali pa vam ni pomoči, saj ne želite sprejeti realnosti, v kateri živite. 
  
Zgodba ne bo šla v smer Slovenijalesa in Šarića, niti Šarića in odvetnika Braneta Goršeta (primer Litostroj 
Holding in Metalna). To je po zaslugi Petanovega Dnevnika že dobro poznano. Naša zgodba bo šla prav v tisto 
smer, ki je Dnevnik (ali pa katerikoli drugi medij v tej državi) ni ubral: dotaknili se bomo svetih krav slovenske 
ekonomije in politike ter pokazali, kako zelo nenavadne posle sklepajo s še bolj nenavadnimi poslovnimi partnerji. 
Podobno kot v prvem delu smo se tudi zdaj odločili, da malih rib ne bomo preverjali, ampak bomo šli tja, kamor 
se niti slučajno ne sme: na slovenske "care careva". 
  
  
Prolog: Mreža se idenficira 
  
Dovolite nam najprej kratko digresijo, brez nje bi namreč zelo težko rekonstruirali celotno mrežo, ki bo nastopala 
v tem delu dosjeju. Leta 2005 je v Črni Gori izbruhnila korupcijska afera v zvezi s privatizaciji Telekoma Črne 
Gore. Zgodilo se je namreč, da je Magyar Telekom nyrt., tedaj glavni kandidat za nakup črnogorskega 
Telekoma, dobesedno plačal Milu Đukanoviću, zato da je v svoje roke dobil to telekomunikacijsko podjetje. To 
se je izvedlo tako, da se je na Euromarket banko a.d., natančneje na račun off shore podjetja Activa Invest 
ltd., nakazalo 2.324.325 evrov. Denar je bil z računa podjetja izpraznjen, podjetje v roku petih dni ukinjeno, 
znesek pa je pritekel do Ane Kolarević, sestre Mila Đukanovića. Leta 2012 je bila v Črni Gori zaradi te epizode 
napisana obtožnica s Slovencem v glavni vlogi. 
  
Ameriški in črnogorski kriminalisti so nekoliko natančneje opisali celotno epizodo. Kar zagotovo vemo, je sledeče: 
nekaj dni pred nakazilom je Branimirja Pajkovića, direktorja uprave Euromarket banke a.d., poklical Kazimir 
Živko Pregl in mu napovedal, da bo prišlo do nakazila zgoraj omenjenega zneska in to na račun podjetja Activa 
Invest ltd., registriranega na Sejšilih. Nakazilo se je zgodilo, navkljub zakonodaji se ni prijavilo pri Centralni 
Banki Črne Gore in koruptivna transakcija se je realizirala. Podjetje Activa Invest ltd. je bilo po hitrem postopku 
likvidirano, denar pa pobran in sledi izbrisane. Več o temu ne morete prebrati v slovenskih medijih (po njihovem 
gospoda Pregla v Črni Gori v bistvu niti ni bilo), zato vam za zgodbo, ki v tej državi manjka, v branje predlagam 
povezavo na črnogorski Monitor. 
  

http://www.portalplus.si/1040/tranzicijski-dosje-1-del-slovenski-poslovni-imperij-na-balkanu/
http://www.portalplus.si/1040/tranzicijski-dosje-1-del-slovenski-poslovni-imperij-na-balkanu/
http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=3688:slovenaka-veza&catid=2512:broj-1139&Itemid=3744


 
France Bučar, Ante Marković, Kazimir Živko Pregl (Foto: Igor Modic / Delo) 
  
Naj pojasnimo. Kazimir Živko Pregl, nekoč podpredsednik Zveznega izvršnega sveta vlade Anteja Markovića, 
direktor uprave podjetja Mercator d.d. (posle je predal Zoranu Jankoviću) ter prvi nadzornik udbovske usedline 
Kompas MTS d.d. in SKB banke d.d., leta 2005 uradno v Črni Gori ne počne ničesar. Nekaj let kasneje so 
ameriški preiskovalci dokazali, da je počel precej stvari, saj je bila Activa Invest ltd. Preglovo podjetje, 
črnogorsko tožilstvo pa je zbralo zadostne dokaze, da je proti njemu zaradi korupcije napisalo obtožnico. 
Euromarket banka a.d., ki je služila za korupcijsko raboto, je bila prva zasebna banka v Črni Gori, ki so jo 
ustanovili z ne ravno nepomembnim slovenskim vplivom, ki vleče svoje korenine iz Trsta. Po izbruhu afere je leta 
2005, torej skorajda takoj po izbruhu afere, Euromarket banko a.d. prevzela NLB in jo sestavila v svojo 
črnogorsko podružnico. Sledi so brisali neuspešno, ker so bili na koncu dneva samo kmetje na šahovskem polju, 
zato je Pregl leto dni post mortem (umrl je 2011) v Črni Gori dočakal obtožnico, ki ga krivi korupcije. Kaj čaka 
NLB, pa lahko samo ugibamo. 
  
To je seveda samo uvod. 
  
Kdo so Slovenci, ki so pomagali ustanoviti Euromarket banko a.d., kaj ima s tem Pregl in kje je Šarić? 
  
Začnimo razvijati klopčič. 
  
Euromarket banko so soustanavljali posamezniki, združeni v IFIN in v njo tudi kapitalsko vstopili preko podjetja, 
ki so ga obvladovali ključni ljudje IFIN-a Futura Investment ltd. (informacijo so pred leti razkrili novinarji Financ) 
registrirana v britanskem offshore centru na otoku Man. Kdo so IFIN? Neverjetno, ampak predstavijo se kar sami: 
  
Naj vam jih nekaj naštejemo. Tržaški Slovenec Boris Kosuta, poslovno širši javnosti popolnoma neznan, 
obvladuje podjetje Futura Investment ltd. Po besedah finančne ulice je sopotnik Tržaške kreditne banke, Saftija 
in KB1909. Kot pravi sam, je eden prvih zasebnih investitorjev v SKB banko, katere nadzorni svet je – zanimivo 
– vodil Pregl. 
  
Tržaški Slovenec Edi Kosuta z bogatimi referencami iz tobačne panoge, natančneje poslovanja s cigareti v 
zgodnji fazi ukrajinske in ruske tranzicije. Zanimiv poslovni pedigre, kajne? 
  
Adriano Semen, zadnji direktor uprave zloglasne Tržaške kreditne banke, ki jo je požrla afera Safti in se je 
morala ob podpori NLB preseliti v KB1909. To ste pričakovali, kajne? Vsaj eden mora priti od tam. 
  
Predrag Milosavljević, direktor in partner IFIN, član ekipe, ki se je ukvarjala z dolgom ranjke države in svojčas 
zaposlen v Narodni banki Jugoslavije. Če ne drugače je moral poznati Pregla po uradni dolžnosti, ko je bil ta 
podpredsednik zadnjega Zveznega izvršnega sveta SFRJ (tj. ZIS SFRJ) vlade Anteja Markovića (ki je, zanimivo 
naključje, umrl le dan pred Preglom!). 
  
Aleksandar Denda, Preglov dober znanec, saj je bil podsekretar v Markovićevi vladi. Svoj čas znan kot del 
ožjega kroga Mire Marković, žene Slobodana Miloševića. Danes je širši javnosti znan predvsem po dvojem: 
prvič, zanj se je našlo svetovalsko mesto v vladi Aleksandra Vučića in, drugič, zaradi afere v Bosni in 

http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-press-review-august-15-2012
https://www.google.si/?gws_rd=cr,ssl&ei=1TzaVbqtM4PQswHF3ZbYCg#q=ifin+kosuta


Hercegovini, kjer mu očitajo, da je v Republiki Srpski s prevaro 
svojemu ciprskemu podjetju zagotovil monopol nad sečnjo gozdov 
v Republiki Srpski. O tem je pisal bosanski Žurnal. 
  
Slobodan Nakarada, nekoč del širše administracije Markovića in 
njegovega podpredsednika Pregla, saj je bil zaposlen v 
mednarodnem oddelku jugoslovanskih sindikatov. Znan po dobrem 
sodelovanju z Georgom Sorosom, ki je, zanimivo, skupaj z IFIN 
lastniško vstopil v projekt, imenovan Euromarket banka a.d. 
  
Ni kaj, zanimiva druščina. Če nekoliko povzamemo, v infografiki je 
dogodek, v katerem se je po našem mnenju neizpodbitno 
identificirala »črnogorska mreža«, sledeč: 
  
  
  
  
Mislimo, da vam je popolnoma jasno, da Pregl ni v vse skupaj padel 
naključno. Z ekipo iz IFIN ga povezuje marsikaj, če v infografiki 
povzamemo najbolj pomembne povezave, dobimo sledeče: 
  

  

 
  
  
Nikar ne spreglejte (glejte povezavo, na kateri je predstavitev IFIN) tudi, da obstaja povezava Boris Kosuta – 
Medvešek Pušnik, ki se preko Futura Investment pojavi v bosanskem privatizacijskem skladu MI Group (ki je 
notoričen zaradi že večkrat omenjene afere GP Bosna). Bogdan Pušnik je presečna množica, ki je v nekdaj 
udbovskem podjetju MTS Kompas d.d. povezovala še Pregla (predsednik nadzornega sveta), DZS d.d. 
(solastnik MTS Kompas) in Pušnika – Petanov luksemburški vzvod Towre s.a. (tedaj še pod originalnim imenom 
Michanne s.a., pravtako solastnik MTS Kompas). 
  
Če vas do te točke še vedno nismo prepričali, da gre za mrežo, potem vam dajemo še ultimativni dokaz. V 
sporočilu za javnost o ustanavljanju Euromarket banke v Črni Gori iz leta 2000 piše, da bodo soustanovitelji 
Euromarket banke tudi IFIN-ov Futura Investment ltd. in SKB banka. V letu 2000 pa je bil Kazimir Živko Pregl 
že trdno v sedlu prvega nadzornika SKB banke, kar si lahko pogledate v letnih poročilih objavljenih na spletni 
strani te banke. Torej? Je bila korupcijska epizoda iz leta 2005 čudno naključje ali delovanje mreže? 
  
Kaj imamo doslej? Dokazan obstoj mreže Pregl – IFIN, torej nekdanjega podpredsednika vlade SFRJ ter tržaških 
Slovencev in srbskih parapodjetnikov. Vemo pa še nekaj, pokojnemu Kazimirju Živku Preglu so iz nekega razloga 
v slovenskem javnem prostru enostavno zbrisali del poslovnega dosjeja. Vendar te sreče ni bil deležen tudi na 
Balkanu, poglejte ta članek. Iz nekega razloga ga slovenski mediji niso želeli ali mogli objaviti. Zakaj, lahko 
sklepate sami. Verjemite pa nam, da največje medijsko brisanje te zgodbe, ki je pred vami, šele pride. To vam 
bomo pokazali v nadaljevanju. Sedaj, ko je mreža znana, lahko vstopimo v zgodbo o Šarićevih Slovencih. 

http://zurnal.ba/novost/1257/po-sumama-i-gorama-dodiklanda-kriminalno-posumljavanje-kipra
https://www.kompas-shop.si/doc/050_Letno%20porocilo%20druzbe%20Kompas%20MTS%202004.pdf
http://www.prnewswire.com/news-releases/first-international-bank-opens-in-montenegro---george-soros-economic-development-foundation-among-main-investors---73396602.html
https://www.skb.si/medijsko-sredisce/letna-porocila/letno-porocilo-2000
https://www.skb.si/medijsko-sredisce/letna-porocila/letno-porocilo-2000
file:///C:/Users/User/Downloads/ta%20Ä�lanek


  
  
Šarić, prvi del 
  
Začnimo z najbolj blago različico povezave med Darkom Šarićem in zgoraj detektiranim omrežjem. Kmalu po 
aretaciji narkokralja so v Srbiji aretirali direktorja in partnerja tržaške pogruntavščine IFIN. Aretirali so ga zaradi 
suma, da je za Šarića ustanavljal off-shore podjetja, prek katerih se je pral denar iz naslova tihotapljenja kokaina. 
Gre za podjetja s sedežem v Delawaru: Lafino Trade LLC., Matenico LLC., Durabili LLC in Financial Angels 
LLC. Za našo zgodbo sta pomembna prvo in zadnje podjetje. Zakaj? Ker dodatno identificirata, kje in kako je 
delovala slovenska mreža. 

  
Darko Šarić, komitent posebne vrste 
  
Šarić – Milosavljevićevo podjetje 
Financial Angels LLC je lovke 
sprožilo do Slovenije. To po zaslugi 
Dnevnika zelo dobro vemo. Zdaj pa 
razmišljajte sami. Najprej povezava 
Milosavljević – tržaški Slovenci v IFIN, 
potem pa Šarić – Milosavljević – 
slovenska podjetja in se vprašajte, če 
je to vse na dlani, zakaj Dnevnik 
poroča o tretjerazrednih operativcih v 
tej zgodbi? Ker so Kosuta, Petan in 
Pregl stari poslovni znanci? Ne vemo, 
sprašujemo se. Kako zelo pomemben 
člen v Šarićevi kriminalni združbi je bil 
Milosavljević, direktor konzorcija IFIN, 
ki so ga ustanovili tržaški Slovenci se 
lahko prepričate tudi na sledeči 
povezavi. Da bo povsem nedvoumno, 
o čemu govorimo, je tukaj tudi 

infografika: 
  

  
 
  
In prosimo vas, ne recite nam, da so to 
aberacije, ker niso. So pravilo in so 
poslovni partnerji naših tržaških 
Slovencev. Bolj zanimivo kot 
Milosavljevićevo zapletanje, vsaj za 
naše namene, je podjetje Lafino Trade 
LLC. To pa zato, ker nas spet pelje v 
Črno Goro. 
  
  

https://www.reportingproject.net/peopleofinterest/profil.php?profil=54
https://www.reportingproject.net/peopleofinterest/profil.php?profil=54


Rokavice so odvržene, Šarić in Slovenci, drugi 
del 
  
Kot že pojasnjeno, je denar, ki ga je pri IFIN-ovi 
banki prevzel Kazimir Živko Pregl, končal v rokah 
Ane Kolarević, sestre Mila Đukanovića, s čimer je 
podkupnina za privatizacijo črnogorskega 
Telekoma prepotovala svojo pot. Kolikor so se že 
slovenski mediji trudili, da so zamolčali, kaj je leta 
2005 Pregl kot del slovenske podjetniške "elite", 
počel v Črni Gori, toliko bolj so črnogorski 
preiskovalci sestavljali obtožnico. In kolikor silno je 
NLB leta 2005 prevzemala koruptivno banko 
Euromarket bank, toliko bolj je obtožni predlog 
zoper Pregla napredoval čez črnogorske institucije, 
dokler ni leta 2012 prišel na sodišče. 
  
Toda Preglova zgodba se s tem šele dobro začne. 
8. septembra 2008 je Pregl imenovan v odbor 
direktorjev črnogorske banke, imenovane Prve 
banke Crne Gore a.d. Čigava je ta banka? Do leta 
2007 je bila državna, potem pa je prišla v roke 
grupacije podjetij in sicer  Monte Nova a.d., Capital 
Invest a.d. in FZU Eurofon a.d. Lastnik prvega 
podjetja je Aco Đukanović, brat večnega 
predsednika Mila Đukanovića, ki je lastnik Capital 
Invest a.d., lastnik FZU Eurofonda a.d. pa je 
Veselin Barović – Veskobar (če se še spomnite iz 
prvega dela dosjeja, prvi človek operacij 
tihotapljenje cigaret in legalizacije denarja v 
črnogorskem gospodarstvu). Da bo veselica še 
večja, je v lastniško strukturo kot fizična oseba 

vstopila še Milova sestra Ana Kolarević, stara znanka iz afere Preglova korupcija. Skratka, ni jih malo, ki v Črni 
Gori trdijo, da je Pregl za svojo vlogo v Euromarket bank dobil apanažo v Đukanovićevi banki. 
  
Pregl je v Prvi banki naredil ekspresno kariero. Najprej je bil imenovan za člana uprave v drugi polovici leta 
2008, potem je še bolj naglo postal direktor uprave te banke, nakar so ga oktobra 2009 razrešili zaradi slabih 
odnosov s Centralno banko Črne Gore (pazite, ni sam odstopil in to ni nepomembno!). Zelo zgovorno je to, da 
informacije o njegovem službovanju v omenjeni banki ne boste našli nikjer. Za vzorec, da je Pregl res bil ključni 
operativec te banke, si lahko ogledate spodnji dokument: 

  
  
  
In kaj je zdaj s to Đukanovićevo banko? Ne boste verjeli, ampak v tem trenutku postane popolnoma vse jasno. 
Najprej, kaj počne slovensko rdeče poslovno plemstvo, potem kaj počnejo slovenske banke nacionalnega 
pomena in na koncu še beseda o slovenskih medijih. 
  
Prva banka je bila prva in edina bančna izbira za Darka Šarića. V obdobju 2008-2009, torej ko je bil tam že 
Pregl, je v njej legaliziral denar iz naslova tihotapljenja kokaina, pral denar preko offshore podjetij, ki jih je 
ustanavljal Preglov znanec Milosavljević in v njo polagal depozite. Ali se vam ne zdi, da sta IFIN-ov direktor 
Milosavljević in Pregl ravnokar prišla čisto preveč blizu, da bi vsemu skupaj rekli zgolj shizofrenija? Še več, ko je 
Prva Banka leta 2008 zašla v težave, ji je Šarić prostodušno pomagal. 6. maja 2008 je namreč podjetje Lafino 
Trade LLC, ki ga je po besedah srbskih preiskovalcev ustanovil Milosavljević, Kosutin direktor v IFIN in Preglov 
sodelavec v aferi korupcija, položil 6 milijonov evrov depozita, s čimer je posredno popravil kapitalsko ustreznost 
Prve banke. Fantastično bančništvo, kajne? Da skrajšam: ni kriminalnega posla, ki ga Šarić v Prvi banki ne bi 
opravil. Od depozitov do kreditov in partnerskih vlaganj pa vse do pranja in legalizacije denarja iz trgovanja s 
kokainom. In ni posla, katerega slovensko omrežje ne bi poznalo v drobovje. 
  
Da vas ne mučimo z izčrpnim naštevanjem vsega, kar se počelo na relaciji Prva banka – Šarić, vas naprošamo, 
da si vse skupaj preberete kar v Delovem članku, pri čemer ga poskusite brati kar se da natančno. Ne zaradi 
Šarića, ampak zaradi nečesar bistveno bolj pomembnega. V članku, ki je bil v Delu objavljen šest let po razkritju 
Šarićevega poslovanja s Prvo banko, ne boste niti slučajno našli omenjenega Pregla, četudi je bil član in direktor 
uprave te banke prav predstavnik slovenskega rdečega plemstva Kazimir Živko Pregl. 

http://www.delo.si/novice/svet/banka-crnogorskega-premierja-sodelovala-s-saricem.html


  
Poročanje Dela v primeru Šarićevega 
bančništva pa ni unikum. Podobno tudi v 
Dnevniku ne boste našli povezave Milosavljević 
– Kosuta – Pregl – Šarić, pa čeprav vam je po 
tem članku jasno, da je povezava bila in da je 
nemogoče omeniti Milosavljevića in Lafino 
Trade, ne da bi zadeli ob slovensko navezo. 
  
Da obstaja povezava med lastnikom Dnevnika 
(DZS d.d.), Preglom in Kosuto, smo pokazali 
zgoraj, zato molk Dnevnika ni neobičajen. 
Zakaj se je zgodil molk tudi v Delu, pa ni jasno. 
Morda zaradi povezave med Đukanovićem in 
NLB, ki se je zgodila ob prevzemu Kosutine 
Euromarket banke po aferi Pregl? 
  

 
Veselin Barović Veskobar (Foto: Vijesti) 
  
Zgodba s Prvo banko pod slovensko navezo pa še ni končana. Eden od njenih lastnikov je bil znameniti Veselin 
Barović – Veskobar. Ta poslovnež, v Italiji obtožen tihotapljenja cigaret, si je namreč lastništvo v banki zamislil 
zelo po slovensko, saj je v nekem trenutku banki (posredno samemu sebi) dolgoval že 23 miljonov evrov, s 
čimer je potisnil banko na rob stečaja. Seveda so bili vsi ti krediti nekontrolirani in v realnosti jih ne bi smelo nikoli 
biti, saj so pomenili kršitev bančne zakonodaje v Črni Gori. In to situacijo je bilo potrebno rešiti. Kako? Ja, uganili 
ste, spet so v igri Slovenci. 
  
Skorajda idila, najprej korupcija, potem asistenca pri pranju denarja iz kokaina in tihotapljenja cigaret, sedaj še 
reševanje banke zaradi norih kreditov, ki so romali na račun notoričnega kriminalca Veskobarja. Kako točno se 
je to izvedlo in kdo je bil akter v tej zgodbi? Potrpite trenutek, najprej si oglejte infografiko tistega, česar v 
slovenskih medijih ne morete prebrati: 

  
  
Reševanje Djukanovićeve in Šarićeve banke 
  
Nekje po polomu z Veskobarjevimi krediti se je Pregl za vedno poslovil od Črne Gore in situacija se je morala 
rešiti. Očitno se je Đukanović spomnil, kako se je lepo uredila afera korupcija s prehodom Euromarket banke v 
roke NLB in se je še enkrat odločil, da bo uporabil še iz časa tihotapljenja in legalizacije prvobitne akumulacije 
kapitala zveste Slovence. 
  



Rešitev za Đukanović – Šarić – Veskobarjevevo banki je prišla iz FZU Mig a.d., ki je vložil  2 milijona evrov 
depozitov in s tem deloma stabiliziral to banko. Sodeč po javno dostopnih informacijah je posel potekal na sledeč 
način: Migovci so dali depozit in istočasno vzeli kredit. Obrestna mera za kredit pa je bila nižja kot obrestna mera 
na depozit, s čimer so dosegli nezakoniti preferenčni tretma v banki. Če je to preveč abstraktno, potem pa takole: 
Mig je dobil nižjo obrestno mero za kredit, kot je bila obrestna mera za njihov depozit. Tak obratni sistem 
bančništva pa je mogoč samo v dveh primerih. Prvič, če hočete bankrotirati banko in, drugič, če ste del kriminalne 
strukture, ki uporablja banko kot finančni vzvod za svoje posle. Slednje je seveda tako prekleto značilno 
slovensko! In kdo so FZU Mig a.d.? Najpomembnejši lastniki so Zveza bank iz Celovca (avstrijski kontrapunkt 
Tržaški kreditni banki in KB1909) ter KD Group d.d. s svojimi ciprskimi offshore sateliti. To nas pripelje do zadnje 
točke: kako zelo globoko so bili slovenske banke in naš finančni sistem poslovno povezani s tihotapljenjem 
cigaret in heroina ter liki, ki so vse skupaj izvajali. Ker slika pove več kot tisoč besed, si poglejte, kaj je v resnici 
slovenski bančno – finančni sistem: 
  
  

Če se na tej točki vprašate, 
kako je mogoče, da je KD 
lahko prišel do vstopa v 
tovrstne sheme, je vaše 
vprašanje zelo na mestu. 
Vsekakor je mogoče trditi, da 
Zveza bank ni tista, ki je KD-
ju primarno odpirala vrata, 
ampak je bila tista, ki je prišla 
zraven, ko so bila vrata že 
odprta. Da bi ugotovili, kdo je 
tisti ključni človek, se moramo 
vrniti v Bosno in Hercegovino, 
torej tja, kjer se vse povezave 
in mreže brez pretiranega 
strahu razkrivajo. 
  
  
Zmaj iz Bosne 
  
Omrežimo se z bosansko 

idilo. V Pušnik – Petanovi obtožnici v zvezi z GP Bosna je kot solastnik tega podjetja naveden privatizacijski 
sklad MI Group d.d. Lastniki tega sklada pa so poleg bank in še nekaterih neidentificiranih bosanskih podjetij: 
Pušnik – Hadžajlićev Kvantum d.d., na katerega je, kot smo že pisali, letel denar od Đukanovićevega šverca 
cigaret, potem Petanov DZS d.d., pa IFIN s Kosutinim Futura Investment ltd. ter sklad ZIF Naprijed d.d., kjer 
lastniško sedi sklad ZIF BIG d.d., ki ga obvladuje KD d.d.. To je mreža, s katero se ukvarjamo. 
  

 
Janez Zemljarič (Foto: POP TV) 
  
Verjetno ne veste ali pa ste že pozabili, glavni KD-jev človek za poslovanje v Bosni je bil Janez Zemljarič, nekoč 
šef slovenske Službe državne varnosti. In ta je odprl vrata balkanskega pekla, v katerega je zakorakala KD v 
BiH in Črni Gori. S tem je krog sklenjen. 

https://www.reportingproject.net/firstbank/en/the-banking-clan


  
  
Oj Zemljariću, mlad majore ponos Crne Gore! 
  
Kaj je pomembno razumeti v tem dela dosjeja? 
  
Prvič, mreže kažejo vse bolj jasno obliko, bolj ko greste na jug Balkana. 
  
Drugič, nacionalni ponos, ki nas je stal nekaj milijard evrov dokapitalizacij in prenosov na slabo banko, je v 
resnici banka, ki nima težav poslovati z mafijci. Ni imela, nima in dokler bo v rokah mreže takšnih zadržkov tudi 
ne bo imela. 
  
Tretjič, ni res, da je Šarić posloval z majhnimi ribami. Nikakor, posloval je z velikimi ribami, tako posredno kot 
neposredno. To na Slovenijo meče precej nenavadno luč, na slovenske medije pa sploh. Mimogrede, heroj tega 
dosjeja Pregl je že nekaj časa mrtev, njegovih online medijskih nekrologov je še vedno polno. Prosimo, preberite 
jih, poiščite v njih del kariere, ki jo je preživel v Črni Gori. Ko ga ne boste našli, se vprašajte, ali so hinavski mediji 
nenadoma postali polni pietete ali pa se je nekaj načrtno zamolčalo. 
  
Četrič, bolj kot kadarkoli smo pripravljeni trditi, da so se slovenski tajkunski imperiji vsi po vrsti napihnili tudi s 
pomočjo denarja, ki izvira iz kriminala. 
  
Petič, po primarni akumulaciji kapitala s pomočjo tihotapljenja cigaret, o kateri je govoril Niko Kavčič, sta se 
zarolali še dve epizodi: Đukanovićev šverc cigaret in Šarićev kokain. Povsod se je v središču dogajanja znašlo 
slovensko omrežje. Kaj vam to pove o vzorcih delovanja slovenske družbe? Smo res leta 2015 v EU ali pa smo 
strukturno obstali v Kavčičevem 1954? 
  
In šestič, vsega tega ne bi bilo, če ne bi bile stare mreže od Triglava do Vardarja še kako aktivne, kar pa 
pomeni, da se morajo zahvaliti Sovi za neovirano poslovanje. Mimogrede, saj veste, kdo v "gospodarstvu" 
zaposluje visoke uradnike Sove, kajne? 
  
Našega tranzicijskega dosjeja pa še ni konec. V zadnjem delu vas prihodnji teden čaka nova ekipa Slovencev, 
ki je v tej državi neznana, medtem ko je v Črni Gori precej znana. V njej so namreč ljudje, ki so notorično tesni 
sodelavci Veselina Barovića, kriminalca, obtoženega tihotapljenja cigaret, in prvega tajkuna Mila Đukanovića. 
  
Čas je, da se vprašate v kakšni Sloveniji res živite in kaj je cilj medijske distorzije realnosti. 

 

 

Tranzicijski dosje Balkan, 3. del: Đukanovićevi in 

Veskobarjevi Slovenci 
Kizo in fantje niso razočarali: ko je s tretjim delom ekskluzivnega balkanskega dosjeja že slabo kazalo, se 

je zgodil preobrat in dokumenti so prišli na mizo, zato se je lahko sestavila dokončna slika tranzicijskih 

poslov slovenskih tajkunov in črnogorskih paradržavnih mafijskih krogov. Zaradi obsežnosti tretjega 

dela dosjeja smo ga razdelili na dva dela; prvega objavljamo danes, nadaljevanje pa sledi v petek. 
 

Piše: Kizo 21.09.2015 22:50  
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Foto: www.eurofondinsajder.me 

Ali vam res ne zdi nič takšnega, če je Slovenec poslovni partner zloglasnega 

Veskobarja? Se vam ne zdi, da zdaj pa je res nekam preveč Slovencev 

nagnetenih okoli črnogorske kriminalne združbe, da bi samo zamahnili z roko in 

rekli: to je samo naključje?! Se vam ne zdi, da se dogaja nekaj nenavadnega? Da 

povsod in iz vseh špranj gledajo Slovenci? Se vam ne zdi čudno, da so bile 

epizode črnogorskega tihotapstva in privatizacije na dolgo in široko opisane v 

slovenskih medijih, nihče pa ni omenil, kako zelo nepogrešljivi so bili Slovenci 

za Barovićevo in Đukanovićevo tajkunsko kariero? 
V prejšnjih dveh delih tranzicijskega dosjeja Balkan smo pokazali, da so stare mreže ponovno vzpostavile povezave in 

vstopile v akcijo tihotapljenja cigaret ter legalizacije in pranja denarja iz tega posla. Morda je bil kdo presenečen, ker so 

slovenske podjetniške in finančne mreže ponovile tisto, o čemur je pričal Niko Kavčič nekaj desetletij kasneje v 

samostojni Sloveniji. Morda je bil kdo presenečen, ker se je tako zelo iskalo zgodbe o prekupčevanju z orožjem, našlo pa 

cigarete. Vendar je vsaj za nas najbolj presenetljivo to, da je Kavčičeva paralelna ekonomija še vedno med nami in v 

odlični kondiciji. 

  

Kako je izgledala nadgradnja zgodbe o tihotapljenju cigaret, smo vam pokazali v dosjeju Šarić, v katerem smo razkrili, 

kako so črnogorski mafijci uporabili slovenski privatizacijsko – tranzicijski know- how za namene legalizacije in pranje 

denarja, ki se ga drži kokain. 

  

V pričujočem, tretjem delu dosjeja vas čaka sestop v brutalno realnost slovenske tranzicije. Če smo vam v dosjeju o Šariću 

obljubili, da na Slovenijo ne boste mogli več gledati tako, kot ste doslej, vam tokrat obljubljamo, da se vam bo ta država 

zagabila, saj je očitno, da je Slovenija tranzicijska zmagovalka zgolj samo še v kriminalnem svetu. Naj povemo bolj 

natančno: izkazalo se je, da slovenski tranzicijski model finančnih piramid lahko cenijo in s pridom uporabljajo samo 

kriminalne združbe. 

  

V tem dosjeju vas čaka nekaj več o Slovencih, ki so tvorili najožji poslovni krog prvega tihotapca cigaret Veselina 

Barovića in njegovega botra Mila Đukanovića. Natančneje vam bomo predstavili primer privatizacije Elektroprivrede 

Crne Gore a.d. Na svoje lastne oči se boste lahko prepričali, kako zelo fraudolentno je bilo prav vse, česar se je ekipa 

lotila. Tokrat boste tudi prvič brali, kako se je privatizacija odvijala v Sloveniji. Slovenska tranzicija je namreč matrica za 

črnogorsko, razlika je zgolj ta, da so bile črnogorske metode dela premalo prefinjene, da jih ne bi opazili. 

  

V naslednjem, tj. četrtem delu, ki bo objavljen prihodnji teden, vas čaka še nekaj bolj šokantnega: v dosje bo vstopil nihče 

drug kot ruski oligarh Oleg Deripaska. 

  

  

Privatizacija Telekoma CG,  ponovno 
  

http://www.portalplus.si/1040/tranzicijski-dosje-1-del-slovenski-poslovni-imperij-na-balkanu/
http://www.portalplus.si/1055/tranzicijski-dosje-balkan-2-del-saric/


V drugem delu tranzicijskega dosjeja smo vam predstavili zgodbo o Kazimirju Živku Preglu, ki je v slovenskem javnem 

prostoru niste mogli zaznati. Na kratko: pokojni politik in ekonomist je svoje zadnje dneve preživel kot direktor uprave 

Prve Banke Crne Gore a.d., ki je v lasti družine Đukanović in je prala in legalizirala denar narkokralja Darka Šarića in 

tihotapskega barona Veselina Barovića "Veskobarja". Še več, nedavno so proti pokojnemu Preglu v Črni Gori napisali 

obtožnico zaradi korupcije v primeru prodaje črnogorskega Telekoma madžarskemu Telekomu (kaj se je tedaj dogajalo, 

smo vam natančno predstavili v prvem delu dosjeja). 

  

Vendar pa tedaj nismo povedali celotne zgodbe. Zgodba o privatizaciji črnogorskega Telekoma ima namreč še dodatno, 

slovensko ekstenzijo. Pregl, ki je s pomočjo svojega off shore podjetja posredoval pri toku korumpirane gotovine od 

madžarskega Telekoma do Đukanovića, je kmalu zatem postal direktor uprave Prve banke Crne Gore. V tej mafijski banki 

poleg ostalih težkokategornih lastnikov najdete še liliputanski delež Monte Adria Broker Diler a.d. 

  

Pregled lastniške strukture te borznoposredniške hiše pokaže, da je bila do nedavne lastniške dekapitacije v lasti podjetja 

Mabo, ta pa je bil v celoti v lasti Slovenca Damjana Hoste. To seveda veste, če berete slovenske medije in niti ni tako 

presenetljivo. Bolj presenetljivo je sledeče: Monte Adria Broker Diler je bila borznoposredniška hiša, ki je vodila prodajo 

črnogorskega Telekoma madžarskemu. Kar ste prebrali, je sledeče: eno največjih privatizacij v Črni Gori so izpeljali 

Slovenci, ali če hočete drugače, v slovenskem kraku zgodbe o privatizacijski korupciji (v katero se je vključil tudi ameriški 

SEC) niso prisotni samo Pregl s svojimi tržaškimi prijatelji iz IFIN ter NLB, temveč še nek tretji lik. 

  

Kompletna shema konkretnega primera je takšna (rdeči del infografike je dodatek tistemu, kar ste že videli v drugem delu 

dosjeja Balkan): 

  

 
  

  

  

V infografiki je izrisana tudi povezava med Euromarket banko in NLB ter NLB in Prvo banko. Prvi del povezave že 

poznate, saj je Euromarket banko (ki je maslo tržaških Slovencev, SKB in Soroša) skorajda takoj po razkritju korupcije 

prevzela NLB in jo vključila v NLB Montenegro. Za drugi del povezave pa vas prosimo, da potrpite do konca tega dela 

dosjeja. Zdaj je namreč potrebno pojasniti, kdo je Damjan Hosta, kako je postal tako vpliven in močan, da lahko posreduje 

pri največjih Đukanovićevih poslih, kdo so tisti, ki sestavljajo njegovo omrežje, in kateremu delu črnogorskega omrežja 

pripada. 

  

Kako je Damjan Hosta prišel do Črne Gore, ne vemo niti nas ne zanima. Prvobitna akumulacija črnogorskega kapitala je 

bila narejena s pomočjo tihotapljenja cigaret. Ta denar se je potem preko privatizacije prelil v črnogorsko različico 

slovenskih pidov in omogočil nastanek črnogorskih tajkunov. Prvi in navečji izmed njih je bil Veselin Barović 

"Veskobar". Človek, ki ga italijanska obtožnica označuje kot glavnega operativca v  operaciji tihotapljenja cigaret. 

Njegov privatizacijski sklad FZU Eurofond je imel prav vse: politično zaledje pri Đukanoviću, največ zbranih 

privatizacijski certifikatov, enormno količino denarja iz naslova kriminalne dejavnosti, ni pa imel slavnega slovenskega 

know-howa. In tu je v igro vstopil Damjan Hosta, ki je v prvem desetletju tega stoletja postal, poleg Bosanca Boiše Šotre, 

glavni finančni operativec Veskobarja. 

Ko je bil Veskobar na višku finančne moči in ko je v svojih rokah držal večino črnogorske ekonomije, je njegova 



slovenska mreža izgledala takole:

 
  

  

Najprej Damjan Hosta. Na primeru privatizacije Telekoma Črne Gore smo že pokazali, da njegova vloga ni bila 

zanemarljiva (več o ostalih primerih v nadaljevanju). Njegova borzno posredniška hiša je bila izjemno pomembna v času, 

ko je črnogorska kriminalna združba legalizirala denar prek privatizacije. Toda to še ni točka, ko se Barović in Hosta 

srečata lastniško. To se zgodi v podjetju Alpha Invest a.d. Ali kot pokaže centralni register podjetij Črne Gore 

www.crps.me: 

 Za nadaljevanje zgodbe pa ni nepomembno 

tudi dejstvo, da je bil Hosta s prijatelji 

lastniško in upravljalsko močna figura tudi v 

privatizacijskem skladu FZU Trend. Ta sklad 

je bil enostavno povsod in vedno zraven, ko je 

črnogorska paradržavna kriminalna združba 

izvajala pohod po črnogorskem gospodarstvu. 

  

Okej, se vam ne zdi nič takega, da je Slovenec 

podjetniški partner zloglasnega Veskobarja? 

Se vam ne zdi, da zdaj pa je res nekam preveč 

Slovencev nagnetenih okoli črnogorske 

kriminalne združbe, da bi samo zamahnili z 

roko in rekli: to je samo naključje?! Se vam ne 

zdi, da se dogaja nekaj nenavadnega? Da 

povsod in iz vseh špranj gledajo Slovenci? Se 

vam ne zdi čudno, da so bile epizode 

črnogorskega tihotapstva in privatizacije na 

dolgo in široko opisane v slovenskih medijih, 

nihče pa ni omenil, kako zelo nepogrešljivi so 

bili Slovenci za Barovićevo in Đukanovićevo 

tajkunsko kariero? 

  

Potem je tu Živko Pregl, direktor uprave Đukanovićeve Prve banke, v kateri je bil solastnik Barović. Še več, Barovićevo 

noro zadolževanje in nevračanje kreditov je to banko skorajda pahnilo v propad, zato je jasno, da je bil vse prej kot nek 

anonimni portfeljski lastnik. Saj veste, kaj je glavno vprašanje: kako je mogoče, da nekdanji podpredsednik zadnje vlade 

SFRJ, direktor uprave Mercatorja in predsednik nadzornega sveta SKB ni vedel, da upravlja z banko, ki si jo lastijo 

osebe, obtožene kriminalne dejavnosti? 

  

Hosti in Preglu sledita še dva Slovenca, ki sta imela to srečo, da sta lastniško vstopila v sam Barovićev "PID", imenovan 

FZU Eurofond. To sta v Sloveniji neznana Rok Čampa in Roman Drašler. Kako je bilo mogoče vstopiti v Barovićev 

"PID", je nejasno. Čeprav Slovenca sedita tam z majhnimi deleži (pa ne ravno nepomembnimi), se postavi vprašanje, 

zakaj in od kod. 

  

http://www.crps.me/


Bolj kot Rok Čampa in Roman Drašler je pomemben Barovićev partner Peter Drašler, lastnik podjetja Akcija d.o.o. Ali 

kot pokaže črnogorski register poslovnih oseb: 

  

  

  

  

 
  

  

je povezava med Barovićem in Drašlerjem izjemno tesna. Tako tesna, da bolj ne more biti, saj se lastniško srečata v 

podjetju. Morda vas moti etični vidik sodelovanja z ljudmi, osumljeni organiziranja največje kriminalne združbe v 

zgodovine moderne Evrope, morda pa se tudi sprašujete, kaj sta Drašler in Hosta delala, ko je Barović igral veliko igro 

prehoda v legitimne posle z denarjem, pridobljenim s tihotapljenjem cigaret. 

  

Zadeva je še bolj depresivna, ker tu je še Barovićev Euroinvest, v katerem je lastniško spet Peter Drašler, za povrh pa je 

10% lastnik tega podjetja borznoposredniška hiša (BPH) Ilirika d.d. Slednja pa ni ravno tako obskurna kot imena, ki ste 

jih prebrali doslej. Seveda lahko verjamemo mitološkim izgovorom, ki se valijo po ljubljanski finančni ulici, da če si hotel 

delati posle v Črni Gori, si pač moral do Barovića. Lahko pa se povprašamo tudi sledeče: ker so bili to vendar posli 

legalizacije denarja iz kriminala, kaj ima lahko s tem BPH Ilirika d.d.? 

  

Ni še konec, še nekdo je tu. Lastnik podjetja Hectas d.o.o. Kaj ima Hectas z Barovićem? Ker so slovenski mediji vsaj tako 

odlični cenzorji, kot so bili učinkoviti sežigalci udbovskih arhivov, vas moram po resnico napotiti na črnogorske medije. 

Saj se spomnite, kako so vsi slovenski mediji pozabili na Preglovo črnogorsko epizodo, kajne? Še enkrat več, gremo čez 

enako epizodo. Zato si preberite tole. Kaj zdaj? Vam povem, kdo je Ladimir Brolih? 

  

http://www.novosti.rs/vesti/planeta.300.html:262913-Cinovnici-u-trznom-centru


 
Ladimir Brolih 

  

Podjetnik Brolih, ki je svoj čas poskušal srečo pri propadli stranki Zares, je šestega avgusta letos postal direktor uprave 

Aerodroma Maribor. Izvolite, preberite si v Petričevem Delu. In ne, Anuška Delić v Ozadjih ni popisala kompletnega 

življenjepisa Ladimirja Broliha, tako kot vam ni napisala kaj dosti o Prvi banki. Kako Brolih predstavi svojo poslovno pot, 

si pa lahko preberete s spletne strani odmirajoče politične stranke Zares, kjer se predstavi. Verjamem, ni lahko pojasniti, da 

si hkrati ugleden poslovnež in partner zloglasnega Veskobarja. Domača naloga za vas, dragi bralci, je preveriti, kdo je 

lastnik Aerodroma Maribor. 

  

Če vam ni mar za prebiranje črnogorskih medijev, potem bo naslednji izpis iz črnogorskega registra podjetij povedal 

precej: 

  

  

  

 
  

  

http://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/aerodrom-maribor-bo-poslej-vodil-ladimir-brolih.html
http://www.zares.si/ladimir-brolih_svet/


Še bolj pa vam bo jasno, o čem teče beseda, če vam povemo, da je bil Brolih skupaj z Barovićem in Hosto udeležen v 

poslovnem projektu Siti Park Bijelo polje, ki je danes eden izmed spomenikov kreditno financiranih poslovnih katastrof v 

Črni Gori. 

  

Zdaj, ko ste spoznali Veskobarjeve Slovence, se lahko spustimo v globino in preverimo, kaj so skupaj počeli. Še prej pa 

spodnja infografika, povzeta po črnogorski spletni strani Eurofondinsajder, ki je napovedala sistematično vojno 

Veskobarju in ga razkrinkava na vsakem koraku: 

  

  

  

  

  

Infografiko velja brati na sledeči način: večji je krog, večji je vpliv 

posameznega podjetja/fizične osebe v Barovićevi mreži. Sami lahko 

razberete, kako pomembna sta v tem omrežju Akcija d.o.o. in 

Alpha Invest d.o.o., podjetji, kjer Slovenci gnezdijo skupaj z 

Barovićem. Nečesa pa še ne veste: podjetje Fjord, ki je očitno 

masivno pomemben del mreže, je bil v ključnem obdobju slovensko 

obarvan in vpleten v "črnogorski posel stoletja" z ruskim oligarhom 

Olegom Deripasko. Ampak prihranimo to za naslednji članek. 

  

Zgornjo mrežo pa si lahko tolmačite tudi na sledeči način: 

privatizacijski afterparty po veliki zabavi z Barović – 

Đukanovićevim švercom cigaret. 

  

Zdaj, ko smo vam pojasnili, kdo vse se giblje okoli Veskobarja, in 

ko vam je menda postalo jasno, da Slovenci v Črni Gori niso ravno 

nepomembnen dejavnik, je čas, da pokažemo mehanizem, ki so ga 

Slovenci verižno uporabljali v tej državi in to na primeru ene 

največjih privatizacij, privatizacije Elektroprivrede Crne Gore 

a.d. 
  

  

Privatizacija Elektroprivrede Crne Gore a.d. 
  

Če želite spoznati metode dela Barovića, ostalih črnogorskih paradržavnih kriminalcev in Slovencev, je verjetno daleč 

najboljši primer privatizacija Elektroprivrede Crne Gore a.d. Tam namreč najdete vse: od goljufanja pri izbiri najboljšega 

prevzemnika, prek koruptivnega prelivanja denarja in oškodovanja delničarjev privatiziranega podjetja ter proračuna Črne 

Gore, pa vse do majhnih finančnih goljufij. Pri vsem tem vam bo postalo nedvoumno jasno, da gre za delovanje 

koordinirane kriminalne združbe. 

  

Elektroprivredo Crne Gore a.d. (EPCG), največje energetsko podjetje v Črni Gori, ste že spoznali. O njem smo pisali v 

prvem delu tega tranzicijskega dosjeja, ko smo pokazali, kako so Slovenci poslovali z Đukanovićem, oziroma ko smo se 

spraševali, kako je mogoče, da so lahko vstopili v tako pomembno podjetje. Spomnimo, v nekem trenutku so v tem 

podjetju sedeli DZS d.d. (preko FZU Moneta; čaka pa vas še presenečenje, kdo sedi tam), KD Group d.d. (FZU Mig) 

skupaj z Zvezo bank Celovec (ki se pojavi še v FZU Atlas Mont). K tej ekipi, ki smo vam jo že predstavili lahko dodamo 

še zgoraj omenjeni FZU Trend, ki se je v tistem času identificiral s Hosto, Veskobarjev Eurofond in večinsko lastništvo 

države Črne Gore. Slednje – glede na to, kako stvari v tej državi potekajo – lahko razumemo tudi kot zasebni 

privatizacijski sklad Mila Đukanovića. Vsi ti superposlovneži so, kot smo vam že pokazali, leta 2008 že lastniško gnezdili 

v EPCG. Vse je bilo pripravljeno za privatizacijo. 

  

Na predvečer privatizacije so bili zgoraj omenjeni privatizacijski skladi lačni denarja, saj so bili masivno zadolženi, 

predvsem pri Đukanovićevi Prvi banki, ki je v 2008 tudi prišla v resne težave, ne samo zaradi pranja denarja za švercarje 

cigaret in distributorje kokaina, ampak tudi zaradi nevrnjenih kreditov črnogorskih paradržavnih kriminalcev in njihovih 

slovenskih partnerjev. In še zadnja pomembna informacija: v Prvi banki, ki jo je upravljal Pregl, je gnezdila tudi EPCG. V 

teh okolišinah se je na začetku letu 2009 začela privatizacija EPCG. 

  

Na privatizacijski tender sta se prijavila dva poslovna subjekta, zainteresirana za nakup deleža EPCG (na koncu je vlada 

Črne Gore skupaj z ostalimi delničarji prodala 43,7% tega podjetja), in sicer italijanski A2A S.p.A. in konzorcij dveh 

grških podjetij Golden Energy One Holding Public Power Coorporation. Italijani so ponudili 8,4 evra za delnico 

EPCG, Grki pa 11,1 evra. 

  

http://eurofondinsajder.me/


Izbrani so bili, kljub nižji ponudbi Italijani. Uradno pojasnilo je bilo, da so pri A2A ponudili še dodatne investicije v 

črnogorsko elektrogospodarstvo. Kot se je izkazalo kasneje, seveda niso ponudili ničesar, še manj karkoli izvedli. Na 

koncu pa so ostali dolžni še 50 milijonov evrov neplačanih davkov (podatek je iz konca 2014). Italijani so seveda 

Đukanoviću in ostalim res ponudili nekaj posebnega in neprecenljivega, ampak o tem malo kasneje. 

  

3.9.2009 je črnogorski Svet za privatizacijo potrdil prodajo EPCG Italijanom. A2A javno objavi ponudbo za odkup 

delnic po 8,4 evra (jebeš Grke in njihovih 11,1 evra za delnico), pri čemur so sporočili, da je pooblaščena 

borznoposredniška hiša za to transakcijo Hostin Monte Adria Broker Diler. Fantastičen posel za Slovence, kajne? Še več: 

veste, kam se je deponiral denar od nakupa EPCG? V kriminalno slovensko – Đukanovićevo Prvo banko. Dobro, zaenkrat 

ni še nič narobe z vso to zgodbo, Slovenci so imeli srečo, da so poznali prave ljudi in vstopili v pravo podjetje, zaslužili 

goro denarja in se s tem izvili iz kreditnih krčev. Komplikacije se šele dobro začenjajo. 
 

 

anzicijski dosje Balkan, 3. del: Hosta, Musar, Gantar in 

črnogorski paradržavni kriminalci 

Nadaljujemo tretji del zelo obsežnega tranzicijskega dosjeja, katerega uvod smo objavili v torek pod 

naslovom Đukanovićevi in Veskobarjevi Slovenci, danes pa v končno sliko spornih poslov slovenskih 

tajkunov in črnogorskih paradržavnih mafijskih krogov zdaj vstopajo novi igralci. Prihodnji teden bomo 

objavili še četrti del, v katerem bomo prišli do imen, ob katerih se bo marsikdo zdrznil in ki po svetu 

potujejo z ruskimi potnimi listi... 

  
Piše: Kizo   24.09.2015 23:28  

http://www.portalplus.si/1092/tranzicijski-dosje-balkan-3-del-crnog/   

Ključne besede:   balkan   črna gora   paradržava   privatizacija   milo đukonović   veskobar   aleš musar  

 
Foto: arhiv Portala PLUS 

Slovenska ekonomska politika rdečih direktorjev, certifikatnih skladov in 

gradualizacije ima res občudovalce in posnemovalce, samo da ti ne vodijo 

ekonomske politike običajnih držav, ampak so čisto navadni paradržavni 

mafijci. In Črna Gora je prvi dokaz, da je bila naša privatizacija mafijska. 
Tretji del sage o balkanskih poslih slovenskih tranzicijskih tajkunov smo končali pri sumljivi prodaji podjetja 

Elektroprivreda Crna Gora (EPCG) italijanskemu A2A, kjer je bila za transakcijo pooblaščena borznoposredniška hiša 

Monte Adria Broker Diler Damjana Hoste. To se je zgodilo leta 2009. No, čez nekaj let pa se je nedvoumno izkazalo, da 

je bila celotna privatizacija EPCG identična privatizaciji Telekoma Črne Gore (kjer je kot borznoposredniška hiša spet 

sodelovala Hostina Monte Adria Broker Diler). Torej koruptivna, saj je bilo očitno, da so Italijani ponudili nekaj, zaradi 

česar so Črnogorci zavrnili višjo ponudbo grškega konzorcija. 

http://www.portalplus.si/1092/tranzicijski-dosje-balkan-3-del-crnog/
http://www.portalplus.si/tag/balkan
http://www.portalplus.si/tag/črna%20gora
http://www.portalplus.si/tag/paradržava
http://www.portalplus.si/tag/privatizacija
http://www.portalplus.si/tag/milo%20đukonović
http://www.portalplus.si/tag/veskobar
http://www.portalplus.si/tag/aleš%20musar


  

Italijani so se namreč strinjali, da del denarja od prodaje položijo kot depozit na umirajočo Prvo banko. Kako je to 

razveselilo tedanjega direktorja uprave Kazimirja Živka Pregla, ne vemo, vemo pa, da je razveselilo tiste, ki so pri banki 

imeli kredit ali pa so bili njeni lastniki. In to so bili, kako neverjetno, prav tisti, ki so Italijanom prodajali EPCG. Skratka, 

kolo so plesali črnogorski kriminalci in slovenski finančni čudežni dečki. 

  

  

Kako se je zapletlo 
  

Damjan Hosta je v tej epski privatizaciji igral sledeče vloge: bil je vodilna upravljalska in lastniška figura v privatizacijskem 

skladu FZU Trend, ki Italijanom prodaja delež v EPCG. Potem je bil posrednik pri prodaji EPCH s svojo borzno 

posredniško hišo, pa solastnik Prve banke Crne Gore (kamor gre denar iz privatizacije) in tudi nekdo, ki ima težave z 

vračanjem kredita taisti banki. Ali vidite shemo? Čutite, kako teče denar in kako nekdo prosperira? Ali si med branjem 

naštevate, koliko konfliktov interesov, kršitev zakonodaje in regulacij je pri tem nastalo? 

  

 
Damjan Hosta (Foto: Vijesti) 

  

Tu nastopa tudi KD Group. Ti prodajajo EPCG Italijanom in počakajo, da se denar od privatizacije vrne v Prvo banko, ki 

so jo predhodno reševali tako, da so jo preko FZU Mig pomagali stabilizirati z depozitom, težkim 2 milijona evrov. Saj se 

še spomnite njihove sheme, kajne? Dajo depozit, za katerega dobijo 7% (!!!) obrestno mero in istočasno dobijo 1,5 milijonov 

evrov kredita po 6,5% obrestni meri. Ja, prekleto grda šala! Človek bi mislil, da so se v vseh teh letih naučili vsaj malo bolj 

elaboriranih shem. 

  

Podobno vloge ima udbovska Zveza bank iz Celovca, zvesta in zdaj že tradicionalna spremljevalka shem, ki jih izvaja KD 

Group. O DZS d.d. pa danes nič kaj dosti, ker vas to še čaka (in to z lepim presenečenjem, kajti Bojan Petan očitno ne 

posluje s tretjerazrednimi regionalnimi kriminalci). Bodite pa pozorni na to, da čeprav so Slovenci razpršeni od 

Veskobarjevega Eurofonda do Monete, sta bila dva glavna igralca s kremenitim slovenskim poreklom FZU Mig in FZU 

Trend. 

  

Igro seveda vodita tihotapca cigaret Milo Đukanović, ki v imenu predsednika vlade prodaja EPCG in v imenu samega sebe 

s prodajo rešuje svojo Prvo banko, ter Barović, ki je istočasno solastnik Prve banke, njen največji dolžnik ter preprodajalec 

deleža EPCG. 

  

Ne pozabite, da je ob vsem tem EPCG, tako kot so Djukanović, Barović in Hosta, solastnica Prve banke, kar dela celotno 

privatizacijo še bolj ogabno. Takole izgleda celotna shema "tovarišijske" privatizacije EPCG: 

  



  

  

 Ni pa še konec, ker so naši 

dragi Slovenci ob tej 

privatizaciji skuhali še ekstra 

sranja, ki so tako slovenska, da 

bolj ne morejo biti. Monte 

Adria Broker Diler je bil izbran 

kot posrednik med A2A in 

vlado Črne Gore v privatizaciji 

EPCG z možnostjo, da si mali 

delničarji lahko izberejo 

svojega posrednika. In so si, 

11% lastniki: FZU Moneta, 

FZU Mig, FZU Atlas Mont, 

FZU Trend so se odločili, da bo 

njihov posrednik River 

Financial Trading ltd. iz 

Londona. Problema, ki sta 

nastopila, sta bila sledeča: 

prvič, gre za podjetje, ki obstaja 

samo na papirju in temu primerne so bile njegove storitve čista papirnata fikcija herojev energetske privatizacije. Ravno 

zaradi tega so črnogorski regulatorji dobesedno znoreli, saj je bilo jasno, kaj so naredili; z izgovorom, da plačujejo 

posredovanje pri poslu, so iz kupnine potegnili 4 milijone evrov v tujino, poskusili vzeti denar zase in nategniti manjše 

delničarje fzu-jev. 

  

In drugič, Hosta, ki je ves čas hodil po tenki liniji Đukanovićevega potrpljenja, je skorajda že malo pretiraval. Kot Monte 

Adria Broker Diler je posredoval pri privatizaciji, medtem ko je za prodajo, ki jo je izvedel preko FZU Trend (ki je bil pod 

kontrolo) uporabil posrednika iz Londona, ki ne obstaja in ga plačal za storitev posredovanja pri privatizaciji, ki ni obstajala. 

Hočete bolj jasno izraženo domnevo, ki kroži na podgoriški finančni ulici? Hosta je z Monte Adria Broker Diler delal za 

Đukanovića in Barovića, za svoj piskrček pa si je izmislil shemo s posrednikom, ki ne obstaja. Oziroma drugače napisano: 

Slovenci so v poslu kraje izvedli še svojo interno lopovsko epizodo. 

  

  

Aleš Musar ali od Bosne prek Slovenije do davčnih oaz 
  

Ob vsem tem se je zgodila še ena shema, ki v ta dosje pripelje novo in ne ravno majhno ime: Aleš Musar. Ta gospod je bil 

nekoč pomemben finančnika Aktive Group oziroma slovenskega oligarha Darka Horvata. Ko je denar od privatizacije 

EPCG zalil FZU Moneta (spomnite se, tam se je skrival Petan z DZS d.d.), se je rodilo upanje malih delničarjev (tj. tistih, 

ki niso bili Slovenci), da se bo ta privatizacijski sklad konsolidiral in nadaljeval s finančnimi transakcijami v Črni Gori. 

  

 
Aleš Musar (Foto: Mediaspeed) 

  



To pa se nekako ni zgodilo, saj je denar začel, po mnenju črnogorski regulatorjev in manjšinskih delničarjev tega fzu-ja, 

odtekati v bizarne naložbe. Recimo v bosanski privatizacijski sklad ZIF Invest Nova Bjeljina pa DUF Kapital Invest, v 

poslovne prostore v Ljubljani, v podjetje AG d.d. (glej tole povezavo), nekoč Agrogorica, Plama - Pur d.d. (glej tale 

članek v Pimorskih novicah) itd. 

  

Običajno portfeljske naložbe sledijo donosu, ker pa smo še iz časov slovenske privatizacije navajeni, da privatizacijski skladi 

ne vlagajo v donosne investicije, ampak v podjetja, iz katerih lahko potem izčrpajo denar na svoje zasebne račune, se za 

trenutek zaustavimo pri črnogorski tezi, kaj točno se dogaja. 

  

Vse zgoraj omenjene "superinvesticije" povezuje zdaj že znani Petanov partner iz Sivnet d.d. Tomaž Lahajner in nekoč 

Horvatov tesni sodelavec Aleš Musar. Oba sedita v upravnem odboru črnogorske Monete, ki je odkupovala delnice 

bosanskega privatizacijskega sklada iz Bjeljine, kjer je direktor Musar in kjer se lastniško in finančno pojavlja in izginja 

Musarjev ST Hammer d.o.o. Podobno je s podjetjem Kapital Invest d.o.o. Oba akterja sta preko Monete skočila na AG 

d.d. in Plama Pur d.o.o., kjer so lastniške povezave med Črno Goro in Slovenijo naravnost facinantno incestuozne. In na 

koncu tega dela verige je v resnici hobotnica, imenovana AG d.d., kjer kot lastnik sedi - kaj drugega kot luksemburško 

podjetje SKGB Fund Tiger Danube. 

  

Da ne bo kakšnega nesporazuma, pojasnimo še, kaj se skriva za drugim krakom lastniške verige, ki štarta v Črni Gori in se 

kotali preko Slovenije z zastavo ST Hammer d.o.o, s katerim upravlja Musar. Tole je izsek iz letnega poročila tega podjetja, 

še iz časov, ko so prijetno gnezdili v Črni Gori (in BiH): 

  

 
  

Iz zgornjega spiska je pomembno podjetje MM Alpha Investment d.o.o. Zakaj? Ker je solastnik AG d.d. Z manj besedami 

vam hobotnice, ki sta jo v FZU Moneta spletla Lahajner in Musar ne znamo opisati. 

  

Kdo so lastniki, tega podjetja, ki izrisuje hobotnico in za katero Črnogorci vztrajno trdijo, da je shema za uničevanje njihove 

ekonomije? Seveda podjetje iz britanske davčne oaze v Jerseyu: 

  

http://www.agog.si/documents/javne_objave_strani/objave_priponke_2014/Poenostavljen%20prospekt%20za%20uvrstitev%20novih%20delnic%20sept%202014%20-%20koncna%20verzija.pdf
http://www.primorske.si/Primorska/Srednja-Primorska/Dekleva--Plamo-pur-bodo--prodali-naprej.aspx
http://www.primorske.si/Primorska/Srednja-Primorska/Dekleva--Plamo-pur-bodo--prodali-naprej.aspx


 
  

  

Logično, če ima prvi del FZU Monete Lahajner luksemburškega solastnika, zakaj Musar ne bi imel jerseyjevskega. Davčna 

oaza je davčna oaza! Glava hobotnice je v Črni Gori, lovke se stegnejo preko Bosne in Hercegovine v Slovenijo, zaključijo 

pa se v davčnih oazah Luksemburgu in na Jerseyju in tam zna biti tudi Monetin denar od zgoraj opisanje privatizacije 

EPCG. Neprecenljivo. Musarju reže kruh poslovno sodelovanje z Veskobarjem. 

  

Črnogorska razlaga tega, kar ste prebrali, je sledeča: slovenska naveza prejema provizijo za upravljanje s privatizacijskim 

skladom, karkoli pa je zdravega denarnega toka, se sproži proti podjetjem, ki so lastniško in upravljavsko povezani z ekipo, 

ki privatizacijski sklad upravlja. Ko je denar v hobotnici, pa počasi odteka preko off shore ventila v zasebne žepe 

upravljavcev FZU Moneta. To pa je slovenska zgodba, kajne? 

  

Na vas je seveda, da ugotovite, katera različica je prava. So šli denarni tokovi od privatizacije tudi v fascinantno donosne 

naložbe tipa Plama Pur d.o.o.,  AG d.d. in razne bosanske privatizacijske sklade ter poslovne prostore v Ljubljani, kot trdijo 

Musar, Lahajner s kompanijo (in verjetno tudi Petanov Dnevnik), ali pa res, tako kot trdijo Črnogorci, da ta denar prek 

Luksemburga teče na njihove račune. Naj vas vas malce motiviram, Hostin FZU Trend je svoj čas, za lep denar hotel kupiti 

podjetje Quercus d.o.o., ki naj bi se ukvarjalo z nepremičninskimi posli, pa jim tega črnogorski regulatorji niso dovolili, 

ker so posumili, da gre za shemo praznjenja privatizacijskega sklada in odtekanja denarja na zasebne račune. Spet tako 

čudovito slovensko!  

  

In tam je verjetno končal tudi denar iz naslova privatizacije EPCG. Žalostno. 

  

  

Epilog neke umazane črnogorske privatizacije 
  

Epizoda z EPCG ima celo množico epilogov, ker kaj hočemo, v tej zgodbi je bilo ogromno shem in igralcev. Prvič, Vasilije 

Milićković je v imenu malih delničarjev EPCG vložil kazensko ovadbo zoper Republiko Črno Goro, A2A in Monte Adria 

Broker Diler zaradi oškodovanja malih delničarjev, do katerega je prišlo, ker naj bi bila zaradi korupcije sprejeta nižja 

odkupna ponudba za delnice EPCG. Primer danes lebdi nekje na poti med tožilstvom in sodnim sistemom Črne Gore. 

  

V slovenskem prevodu: vsi zgoraj omenjeni Slovenci so sodelovali v poslu, ki je pod sumom korupcije. Monte Adria Broker 

Diler že drugič, pri čemur je bila korupcija dokazana (in kazni izrečene s strani ameriškega SEC) na primeru privatizacije 

Telekoma Črne Gore. 

  

Drugič, shema s denarnim tokom od privatizacije, ki se je zaustavil v Prvi banki, je v obravnavi pri Centralni banki Črne 

Gore kot eklatantni primer kršenja bančnih regulativ. Primer stoji. Prevod: naši dragi poslovneži so izvajali shemo, 

imenovano menjava dolga za udeležbo v fraudulentni privatizaciji. 

  

Tretjič, A2A dolguje Črni Gori 50 milijonov evrov neplačanih davščin, nobena izmed ekstra investicijskih obljub, ki so bili 

kakor razlog za izbiro Italijanov in ne Grkov (ki so obljubili več) ni bila izpolnjena, kar še enkrat potrjuje, da je šlo za 

koruptivni posel. Saj ne rabite prevoda, kajne? 

  

Četrtič, slovenska kombinacija z izbiro dodatne borznoposredniške hiše, neobstoječe River Financial Trading ltd. se je 

končala z razsodbo, da so vsi skupaj oškodovali delničarje svojih privatizacijskih skladov z izplačilom 4 milijonov evrov 

papirnatemu podjetju za papirnato storitev posredovanja pri prodaji delnic EPCG. Ter seveda, da morajo ta denar vrniti nazaj 



v sklade. Posebno slabo se je zadeva končala za Damjana Hosto, ki so ga po tej zadnji shemi črnogorski delničarji Trenda 

dobesedno izpljunili iz lastniške strukture. 

  

Petič, problem največjih dolžnikov (in hkratnih lastnikov) Prve banke ni bil rešen. Barović in Prva banka so danes na sodišču 

in prav zanimivo bo videti, kakšno shemo pripravljajo zdaj in kateri Slovenci bodo sekundirali. Hostin problem, torej 

problem borznega posrednika, dvojnega lastnika (EPCG in Prve banke) in dolžnika se ni razrešil, namesto tega je Hosta iz 

petnih žil potegnil še eno shemo, o kateri boste še brali, in namesto srečnega konca doživel razpad sistema. 

  

In šestič, vsi slovenski lastniki fzu-jev, so si omislili še interno kombinacijo prelivanja denarja iz naslova privatizacije EPCG 

preko povezanih podjetij do off-shore podjetij, od koder sled denarja izgine. Kot prevaja podgoriška finančna ulica: 

"omastili" so se. Posledica? Seveda je ne bo. 

  

Toda zgodba o privatizaciji EPCG ima še en razplet, na katerega nihče ni računal in ki kaže, da bo eskaliral v enega izmed 

največjih finančnih škandalov zadnjih let: Đukanović, Barović in Hosta so nategnili nič manj kot prvega Putinovega oligarha 

Olega Deripasko. In na tej točki se zdi, da so naredili korak predaleč; korak, ki jih lahko stane vsega. Kaj točno so naredili, 

boste izvedeli prihodnji teden v novem razkritju na Portalu PLUS. 

  

  

Epilog za Hosto 
  

Hosti, enemu najtesnejših sodelavcev Barovića, se na koncu račun ni izšel in vsaj danes se zdi, da bo za svoje početje plačal 

zelo zajeten račun, verjetno s podpisom črnogorske paradržavne mafije. Kljub shemam, ki jih je potegnil, je bilo denarja 

premalo, da bi odplačal kredite in preživel. Ko ni mogel več finančno dihati, je s Preglovo Prvo banko izvedel sledeče: banka 

je konvertirala njegove dolgove v lastniški delež v Monte Adria Broker Diler, kar se zgodi konec leta 2009. 

  

Toda ker se fant ni dal, je izpadlo, da je bila mafijska banka v resnici samo slamnati lastnik njegovega podjetja, ravno tako 

kot je banka nekoč servisirala Darka Šarića in Veskobarja. To parkirišče je trajalo do leta 2010, ko naj bi njegov sklad FZU 

Trend zanj odkupil Monte Adrio Broker Diler. S tem pa je bil prestopljen balkanski rubikon na Zeti in sledil je izgon Hoste, 

njegove ekipe in njegovih shem. 

  

Danes je Hosta vabljen na črnogorsko sodišče, ker kot fizična oseba ni vrnil kredita v znesku 42 tisoč evrov Prvi banki. 

Paralelna tožba teče proti njegovemu botru Veskobarju, ki je po vsej verjetnosti padel v nemilost Đukanovićeve kamarile. 

Spisek vsega, kar Hosto še čaka pred črnogorskimi sodišči, je osupljiv, naj omenimo samo privatizacijo EPCG, preprodajo 

Rudnika boksita Nikšić a.d., afera Berane, afera Brskovo itd. več o tem si lahko preberete sami v črnogorskem časniku 

Monitor. 

  

Kaj je bil Hosta v resnici v Črni Gori, je težko reči, nagibamo pa se k temu, da je bil finančni eksekutor, uporaben do točke, 

ko so na sceno vstopili večji fantje. 

  

  

Epilog III. dela tranzicijskega dosjeja 
  

Tokrat smo vam prikazali dvoje. Prvič, najožje operativno jedro črnogorske kriminalne zdužbe, ki prihaja iz Slovenije in, 

drugič, potrudili smo se vam čim bolj natančno predstaviti, kako se je vse skupaj pričelo. Natančneje, kako se je izvajal 

proces posiljevanja tranzicije za namene legalizacije denarja, ki je prišel ali iz naslova nelegalnega trgovanja s cigareti ali 

pa s kokainom. Vse to se lahko zaokroži z eno samo poanto: slovenska ekonomska politika rdečih direktorjev, certifikatnih 

skladov in gradualizacije ima res občudovalce in posnemovalce, samo da ti ne vodijo ekonomske politike običajnih držav, 

ampak so čisto navadni paradržavni mafijci. In Črna Gora je prvi dokaz, da je bila naša privatizacija mafijska. 

  

Kot zadnji dokaz vam ponujamo tole infografiko: 

  

http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=4769:sve-prevare-damjana-hoste-&catid=3280:broj-1203&Itemid=4540
http://www.monitor.co.me/index.php?option=com_content&view=article&id=4769:sve-prevare-damjana-hoste-&catid=3280:broj-1203&Itemid=4540


 
  

  

In dva izseka iz različnih dokumentov. Prvi je iz italijanske obtožnice proti Đukanoviću in ostalim, 

  

 

  

drugi pa je iz izredne revizije mafijske Prve banke, ki je bila 

opravljena leta 2008: 

  

 
  

Zakaj vam to kažemo? Zaradi zgodovine, ker če niste mogli spremljati trikov udbovskih bank, ste jih zdaj prvič lahko 

prebrali. Infografika vam kaže, da je bil projekt akumulacije kapitala s pomočjo kriminala in njegovo legalizacijo v 

črnogorski privatizaciji poslednji veliki projekt starih udbovskih bank, ki je bil izpeljan v slogu Kavčičeve vzporedne 

ekonomije. 

  

Safti alias Tržaška kreditna banka se je pojavil zgolj kot kanalizator vstopa v Črno Goro, o čemur smo pisali v prvem 

dosjeju. Zveza bank Celovec, nekoč finančna hrbtenica koroških Slovencev, se je polagoma, a vztrajno pretopila v 

ekskluzivno banko starih fantov, ki je, kot že ves čas pišemo, stopila na stran finančne podpore črnogorskemu 

paradržavnemu kriminalu in je danes v zadnjih vzdihljajih. LHB pa je, kot je razvidno iz obeh zgornjih izsekov, sodelovala 

pri posredovanju denarja med črnogorskimi tihotapci cigaret in italijansko mafijo kot tudi pri reševanju mafijske Prve banke. 

Tako kot Safti je danes pokojna tudi LHB. Zato trdimo, da je bila Črna Gora zadnji veliki projekt udbovskih bank. 

  

In da ne bo dvomov, govorimo o bančnih poslih slovenskih bank, kjer je v jedru poslovanja sledeča struktura: 



  

  

  

  

Mogoče mislite, da pretiravamo 

in da gre samo za slabo izbiro 

poslovnih partnerjev? Če je 

temu tako, zakaj so potem vsi 

akterji naših zgodb - skupaj z 

mainstream mediji - izbrisali 

celotno Črno Goro iz svojega 

poslovnega življenjepisa? 

  

Mi pa še nismo pri koncu. 

Prihajata še dve ekstremni 

zgodbi. V naslednji bo v naš 

tranzicijski dosje vstopil 

največji ruski oligarh Oleg 

Deripaska. In obljubljamo vam, 

zgodba bo zanimiva. 

  

  

(Članek posvečamo vsem tistim, ki so bili doslej direktorji Generalne policijske uprave RS in jim hkrati sporočamo, da se 

jim ni potrebno vznemirjati, ker niso opravljali svojega dela in sestavljali dosjejev. Jih bomo kar mi namesto njih. Generalna 

policijska uprava naj se raje še naprej ukvarja s storitvami, ki jih izvaja za svoje politične botre.) 

  

Tranzicijski dosje Balkan, 4. del: črnogorska paradržavna 

mafija, oligarh Deripaska in Slovenci 
Pred vami je zadnji, četrti del tranzicijskega dosjeja Balkan, s katerim bomo koalicijo slovenskih 

podjetnikov in kriminalne združbe iz Črne Gore zaokrožili s poslom stoletja, v katerem je bil kupec nihče 

drug kot Oleg Deripaska, kralj aluminija in Putinov najljubši oligarh. In tudi človek, s katerim ni šale. 
Piše: Kizo  01.10.2015 22:06  

http://www.portalplus.si/1115/tranzicijski-dosje-balkan-4-del/   

Ključne besede:   črna gora   đukanović   oleg deripaska   damjan hosta   veselin barović   aluminij  

 
Foto: rt.com 
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Ni bilo slovenskega medija, ki bi vam v zvezi z operacijo Črna Gora predstavil 

karkoli drugega kot fragmente zgodb ali pa ponudil silenzio stampa. To bi vas 

moralo spraviti v slabo voljo, saj še enkrat potrjuje, kako zelo povezane so 

polkriminalne strukture iz časov udbovske paralelne ekonomije, slovenski 

tajkuni in mediji. Če Slovenci ne bi tako planšarsko poslovali, bi jim skorajda 

morali čestitali za operacijo Črna Gora. Tako se jim lahko zgolj zahvalimo, ker 

so razkrili, kako se je to delalo v času komunizma in kako so izpeljali 

privatizacijo v Sloveniji. 
V prvih dveh delih smo vam pokazali, kako so Slovenci najprej sodelovali pri podpori tihotapljenja cigaret, ki ga je 

izvajala Đukanovićeva Tortuga, imenovana tudi Črna Gora, potem pa smo zgodbo nadaljevali s posamezniki, podjetji ter 

mehanizmi, ki se jih je uporabljalo za pranje in legalizacijo Đukanovć – Barovićevega cigaretnega in Šarićevega 

kokainskega denarja. 

  

Vse, kar je bilo predstavljeno, kaže na zgolj en možen zaključek: ekonomska politika gradualizma in rdečih direktorjev je 

bila odlična za pretvorbo s kriminalom pridobljenega denarja v legalne posle, ki jih je omogočila privatizacija v Črni Gori. 

S tem smo pokazali dvoje. Prvič, operacija Črna Gora je bil zadnji projekt starih udbovskih bank, izpeljan po receptu 

paralelne ekonomije Nika Kavčiča. Zadnji zato, ker so danes vse te banke mrtve. In drugič, na zelo transparentnem vzorcu 

črnogorske privatizacije ste prvič lahko jasno videli delovanja slovenskega sistema privatizacije, ki ga odlikuje predvsem 

korupcija, gospodarski kriminal in verižno uničevanje podjetij. 

  

Zadnji del je poseben tudi zaradi tega, ker se bomo prvič dotaknili povezave med Slovenci in Rusi. Tokrat poleg starih 

znancev v operacijo Črna Gora vstopa ruski oligarh Oleg Deripaska. S tem najavljamo poseben dosje o slovenskih poslih 

z najrazličnejšiimi liki iz držav bivše Sovjetske zveze, ki ga boste kmalu lahko prebrali na Portalu PLUS. 

  

Ni pa to tudi zadnji zapis o balkanskih zgodbah, saj vas čaka še poseben addendum s prav posebnim in tudi ekskluzivnim 

presenečenjem. Domnevamo, da tako velikim, da ne boste zlahka verjeli, kar vam bomo predstavili. Preden pa začnemo 

opisovati akterje in mehanizme v zadnjem delu dosjeja, bomo najprej namenili nekaj besed namenimo predstavitvi 

oligarha Deripaska. 

  

  

Oleg Deripaska, prvi oligarh Vladimirja Putina 
  

Ta Rus velja za prvega Putinovega oligarha, kralja aluminija in enega najbogatejših zemljanov in je po ocenah ameriškega 

Forbesa težek okoli štiri milijarde evrov. Tako kot se za ruskega oligarha spodobi tudi za Deripasko velja, da poznamo 

začetek njegove poslovne poti in vse, kar je naprej od točke, ko je prišel na vrh svojega imperija. Vmes zija luknja, ki jo je 

težko kredibilno rekonstruirati. Do nedavno smo vedeli sledeče: Deripaska je začel kot trgovec na moskovski blagovni 

borzi, kjer je sodeloval pri trgovanju z aluminijem. Nekje v obdobju med 1991 in 1994 je prišel v stik z ruskim oligarhom 

(ki zdaj živi v izgnanstvu v Izraelu) Michaelom Cherneyem, ki je Deripaski zagotovil začetni kapital za vstop v prvo 

podjetje in s tem v panogo aluminija. To podjetje, imenovano SAZ iz Sajanogorskega je počasi raslo, preraslo v Rusal 

plc., ki je leta 2008 postalo največji proizvajalec aluminija na svetu. Istočasno se je Deripaska širil na panoge, povezane z 

aluminijem, in vse skupaj s svojim aluminijastim imperijem združil pod zastavo podjetja En plus ltd., ki je registrirano v 

angleškem Jerseyu. Tisto, kar zagotovo vemo, je tudi to, da je preživel (ne samo v poslovnem, ampak tudi v fizičnem 

smislu) obdobje tako imenovanih aluminijastih vojn, ki je veljalo za eno najbolj brutalnih mafijskih obračunov za 

poslovne deleže v Rusiji. Preživel pa je tudi je Jelcinov kaos in Putinovo čistko nepokornih oligarhov. 

  

Kaj se je dogajalo nekje med leti 1994 in 2000, torej v obdobju konsolidacije panoge aluminija, ki je potekala skozi krvave 

mafijske obračune, nismo vedeli vse nekje do leta 2006, ko ga je njegov mentor Cherney v Londonu tožil za 20% delež v 

Rusalu, za katerega naj bi ga Deripaska opeharil. V tem času je Cherney povedal precej zgodb in opralo se je precej 

umazanega perila, s čimer se je delno pojasnilo, kako je potekal vzpon Deripaska. Glede na to, da ta ruski oligarh vstopa v 

naš tranzicijski dosje, v katerem je govora o koaliciji črnogorske kriminalne združbe in slovenskih poslovnih 

"wunderkindov", ni odveč pojasniti kriminalno ozadje Deripaskovega vzpona. Glede na to, da je poročanje o poslovnih 

partnerjih slovenskih poslovnežev v slovenskih medijih mizerno, bomo na kratko obdelali tudi ta del zgodbe. Morate 

namreč vedeti, s kom Slovenci poslujejo. Za tiste, ki želite več, vas usmerjamo na angleške medije, ki so o vsem skupaj 

zelo intenzivno poročali. Denimo na tej povezavi na londonski The Guardian je precej zanimivih podrobnosti. 

  

http://www.theguardian.com/world/2012/jul/09/oleg-deripaska-michael-cherney-high-court


 
Vladimir Putin in njegov prvi oligarh Oleg Deripaska. (Foto: wikimedia) 

  

  

Izkazalo se je, da Deripaska ni preživel aluminijastih vojn zaradi tega, ker bi bil poslovna siva miš, niti zaradi političnega 

zaledja, ampak zato ker je v tej vojni aktivno sodeloval in iz nje izšel kot najmočnejši. Njegova vojščaka sta bila namreč 

razvpita ruska gangsterja Anton Malevsky s kriminalno skupino iz Izmailovskega (ta velja za najstarejšo in največjo 

skupino organiziranega kriminala, recimo temu rusko različico italijanske mafije) in Sergeja Popova s kriminalno skupino 

iz Podolskega. V vojni za konsolidacijo ruskega trga aluminija je umrlo okoli sto ljudi, Deripaska je preživel. To ste 

morali prebrati, da vam bo bolj jasno v kaj so se zapletli Črnogorci in Slovenci. Če ne razumete: ko postane vroče, morate 

računati na to, da pozna Deripaska zelo učinkovite in s poslovnega vidika precej neortodoksne načine reševanja 

problemov. 

  

Danes velja gospod Oleg za enega najbolj kontroverznih oligarhov. Ne gre samo za njegove poslovne metode in zanašanje 

na politično zaledja iz Kremlja, temveč tudi za zgodbe o povezanosti s kriminalnim podzemljen, ki nikoli niso bile 

dokazane, so pa izjemno persistentne. Niti preiskave španske policije o njegovem domnevnem pranju denarja za rusko 

mafijo (2001 – 2004) niti vztrajno kopanje po njegovih poslovnih potezah s strani FBI (Deripaska ima zadnjih petnajst let 

resne težave z vstopom v ZDA, domevno zaradi organizirane kriminalne skupine iz Izmailovskega), kaj šele zadnja 

preiskava, ki so jo Španci odprli pred letom dni, niso obrodili tega, kar vsi manično iščejo – povezavo med Deripaskom in 

mafijo. 

  

Je pa očitno - in na to kaže tudi primer Črne Gore -, da Deripaska nima težav s sodelovanjem z mafijskimi združbami. 

  

  

Deripaska vstopi v Črno Goro 
  

Prvega decembra 2005 je bil v Črni Gori sklenjen posel, ki je po vseh razsežnostih presegel vse, kar se je dotlej (in od tam 

dalje) plazilo po privatizacijskih poslih na območju držav bivše Jugoslavije. Đukanović je namreč izpogajal posel prodaje 

podjetja Kombinat Aluminija Podgorica a.d. (KAP). KAP je podjetje, ki za Črno Goro ni zanemarljivo, saj predstavlja 

izvoz aluminija praktično polovico črnogorskega izvoza. Po tem sporazumu je vodilni svetovni proizvajalec Deripaskin 

Rusal prek ciprskega podjetja Salamon Enterprises ltd., od države Črne Gore odkupil 58,79% delež KAP. Ta posel ni šel 

neopaženo mimo slovenskih medijev, je pa bilo neopaženo, kdo vse so bili stranski igralci v tej veliki privatizacijski shemi 

in kaj točno so izvedli. Čas je, da izveste, kaj točno se je zgodilo in tudi kako se je ta posel stoletja zataknil v goltancih 

Đukanovića in Deripaske. 

  

Črnogorski posel stoletja je bila seveda tudi odlična priložnost, ki je prvi operativec tihotapljenja cigaret Barović in njegov 

poslovno–finančni partner iz Slovenije Damjan Hosta nista mogla izpustiti. 

  

Preden pa nadaljujemo z zgodbo, še nekaj pomembnih informacij, da bo branje razumljivejše: ciprski Salamon Enterprises 

ltd. se kmalu po prevzemu preimenuje v Central European Alumnium Company ltd (CEAC). KAP je podjetje, ki je 

nastalo potem, ko so v Črni Gori odkrili ležišča bogata z boksitom, ta ruda je namreč glavna surovina za proizvodnjo 

aluminija. Ko sta se Đukanović in Deripaska pogajala o pogojih, pod katerimi bo privatiziran KAP, je v zgodbo vstopil 

tudi Rudnik Boksita Nikšić a.d., ki ga je Deripaska zaradi potreb po boksitu logično moral prevzeti. Toda podaja ni bila 



paketna. Najprej se je prodajal KAP, potem še Rudnik. In ko so prodajali rudnik boksita, je bil tudi izveden separatni 

tender, na katerega se je prijavil tudi Deripaskov CEAC. Pošteno, kajne? No, niti ne, ker je bila zgodba nekoliko drugačna. 

  

Ko se je prodajal KAP, sta se po navedbah virov iz Črne Gore Đukanović in Deripaska pogajala še o nakupu Rudnika, 

zaradi česar je bil omenjeni tender za privatizacijo Rudnika navaden slepilni manever. Rudnika pa ni prodajala samo Črna 

Gora (ponudila je 31,89% delnic), ampak tudi zasebni investitorji, ki so, kako presenetljivo, v času pogajanj o prodaji 

KAP začeli naglo povečevati svoj delež vse do končnih 35%. Na točki, ko je bil objavljen tender za prodajo Rudnika, so 

zasebni investitorji stopili skupaj in v en glas zatrdili, da nameravajo prodati vse skupaj tistemu, ki bo oddal najboljšo 

ponudbo vladi Črne Gore, saj želijo zagotoviti novemu lastniku obvladovanje podjetja. Ni kaj, nenormalno koperativni 

poslovni gentlemeni. Rudnik je seveda v svoje roke dobil Deripaska, denar pa je šel v proračun Črne Gore in na račune 

zasebnih lastnikov. 

  

Toda kdo so bili ti poslovni gentlemeni? Od 35% je bila večina delnic v rokah Monte Adria Broker Diler a.d.. Koliko? 

24% celotnega podjetja. Tisti, ki ste brali tretji del tranzicijskega dosjeja Balkan, veste o komu je govora: o Slovencu 

Damjanu Hosti. Za vse ostale naj samo hitro ponovimo: Hosta je do svojega bridkega poslovnega konca v Črni Gori veljal 

za glavnega borznika in posrednika pri privatizaciji, saj je bil del tako velikih postopkov, kot sta privatizacija 

črnogorskega Telekoma in Elektroprivrede Crne Gore. Obladoval je tudi enega pomembnejših fzujev (črnogorske 

različice slovenskih pidov), bil lastniško in poslovno, prek več podjetij in investicijskih projektov tesno povezan s prvim 

tihotapcem cigaret Barovićem – Veskobarjem ter na koncu še mikrolastnik Prve banke, ki je v rokah družine Đukanović 

in je služila za pranje in legalizacijo Barovićevega denarja iz naslova tihotapljenja cigaret in Šarićeve veledistribucije 

kokaina. 

  

Kaj je bil problem gospoda Hoste? Prvič, bližina med njim in Barovićem (preko FZU Eurofonda, kamor se je zlila večina 

denarja iz šverca cigaret in ki je lastniško ujel velik del črnogorske ekonomije) ter med Barovićom in Đukanovićem je 

sprožila sum, da je šlo za "državni" in ne Hostin posel. Natančneje, medtem ko sta Đukanović in Deripaska izpogajala 

prodajo Rudnika in sprožila mehanizem lažnega privatizacijskega razpisa, naj bi leteli ukazi, da naj se odkupuje Rudnik, ki 

se bo kasneje s premijo vred prodal Deripaski. Gre torej za sum zlorabe notranjih informacij za pridobivanje gospodarske 

koristi. 

  

In drugič, Hosta je v času pogajanj med Đukanovićem in Deripasko od rudarjev odkupoval delnice po ceni med 30 centov 

do treh evrov, potem pa ko je bil realiziran lažni privatizacijski tender, jih je prodal Deripaski po ceni 6 evrov za delnico. 

Spet je na to transkacijo padel sum kaznivega dejanja poslovne goljufije pri trgovanju z delnicami. Takole je izgledala 

celotna transakcija: 

  

 
  

  

Da je Hosta prodal 24% Rudnika Deripaski in da je celo imel to srečo, da je delnice poceni odkupil in jih čez nekaj 

mesecev drago prodal, sta v Sloveniji pisala vsaj Finance in Delo. Vendar je imelo to pisanje lepotno napako: ni bilo 

namreč razkrito, da je bil Hosta prek Barovića del organizirane združbe, ki je iz ene v drugo privatizacijsko epizodo 

izvajala enake mehanizme in se obnašala po enakih vzorcih. Povedano drugače, naši mediji so vam dali občutek, da je 

imel Hosta neverjetno srečo, ker je ob pravem času in izjemno poceni lahko kupil četrtino (!) rudnika boksita in ga potem 

zelo hitro in drago prodal Deripaski. Kdor ima nekaj, od slovenskih medijev še neizpranega mozga, in kdor ve, da je Hosta 



del neke združbe (ki smo jo podrobno opisali v preteklih treh delih tranzicijskega dosjeja), se seveda tudi zaveda, da je bil 

Hosta zgolj posrednik Đukanović – Barovićeve združbe. 

  

  

 
Veselin Barović (Foto: Vijesti) 

  

  

Ne verjamete? Potem nadaljujte z branjem, ker v naslednjem poslu z Deripasko Slovenec Hosta ne bo več sam, ampak se 

mu bo pridružil njegov partner Barović. Mimogrede, vas zanima, kaj je danes z Rudnikom boksita Nikšić? 

  

Propadel je. 

  

  

Drugi krog prodaje KAP 
  

Kot že rečeno, konec leta 2005 je črnogorska vlada Deripaski (natančneje: njegovemu ciprskemu podjetju CEAC ltd.) 

prodala 58,79% KAP. Leta 2008 si je oligarh zaželel še 15% tega podjetja, s čimer bi dobil popolno kontrolo nad njim. 

Drugi krog privatizacije/prodaje mu je bil odobren. In kako nenavadno, nenadoma se na strani prodajalcev spet pojavijo 

neki zasebni lastniki, ki so imeli to neverjetno srečo, da so lahko lastniško vstopili v KAP, kamor noga navadnega 

smrtnika ne more; dobili so možnost, da spet nekaj drago prodajajo Deripaski. Izmed 15%, kot jih je šlo v prodajo 

Deripaski, je bilo 4,1% delnic KAP v rokah podjetje HTP Fjord a.d. Tisti bolj pozorni ste se verjetno ravnokar zasmejali 

v smislu: "ma ne me jeb**". Zakaj? Zato ker je podjetje HTP Fjord a.d. v rokah podjetja Alpha Invest a.d., to pa je v 

rokah ... no preberite si kar sami še enkrat: 

 

  



 
  

  

... ja, Veselina Barovića – Veskobarja, Đukanovićevega partnerja iz časov tihotapljenja cigaret in poslovnega kamerada 

Damjana Hoste. Torej? Je v igri določena ekipa ali ni? Mar ni nenavadno, da se prav vsakič, ko se napove neka večja 

privatizacija v Črni Gori, na strani prodajalcev znajdejo Đukanović, Barović in Hosta? In ali ni nenavadno, da se Deripaski 

že drugič prodaja delež državnega podjetja, kjer presenetljivo spet sedijo točno določeni zasebni lastniki? 

  

Verjetno vam je zdaj bolj jasno, kaj točno se je zgodilo pri prodaji rudnika boksita oziroma, da je bila sreča pri vsem 

skupaj še najmanjši faktor, glavni je bil namreč črnogorsko paradržavno mafijsko omrežje. Prevzemna cena, ki jo je 

dosegla naša naveza v drugem krogu prodaje KAP? 7 milijonov evrov. Koliko so vložili? 3 milijone evrov. Kako hitro so 

realizirali dobiček? Jah, v nekaj dneh. Carsko. 

  

Da si boste lažje predstavljali, kako je zadeva potekala, smo vam pripravili infografiko: 

  

  



 
  

  

  

Vstopi Elektroprivreda Crne Gore a.d. 
  

V tretjem delu dosjeja smo vam podrobneje opisali zgodbo o privatizaciji Elektroprivrede Crne Gore a.d. (EPCG), v kateri 

smo identificirali koruptivni mehanizem privatizacije, izveden na identičen način, kot sta bili privatizacija Rudnikov 

boksita Nikšičć in KAP, torej po mehanizmu država prodaja, pet minut pred dvanajsto pa se čudežno priklopijo še zasebni 

investitorji, ki s soprodajo realizirajo ekstremne donose. Identificirali smo vam tudi slovensko mrežo z glavno vlogo Hoste 

in "stransko" vlogo njegovega partnerja Barovića. Izvedeli ste tudi, da je bil kupec italijanski A2A S.p.A., napisali pa smo 

vam tudi, da se zgodba o privatizaciji EPCG potegne tudi v zgodbo o Derepaski. Zdaj je trenutek, da zadevo razložimo. 

  

EPCG je pomemben zato, ker dodatno argumentira tezo, da je Hosta kupoval in prodajal rudnik boksita ne zaradi dobrega 

naložbenega nosa, ampak zaradi tega, ker je bil del Đukanović – Barovićeve ekipe. Preprosto zato, ker je moral izpolniti 

ukaze in želje črnogorske klike. Zakaj? Natančno razmislite o sledeči situaciji. Če so Italijani želeli, da bi EPCG normalno 

delovala, so morali imeti vstopno surovino in ta surovina je premog. Premog v Črni Gori seveda je in to v Rudniku Uglja 

Pljevalje a.d. Leta 2009, torej v letu prodaje EPCG, so Italijani "izkazali interes" za nakup tega rudnika. Črnogorska stran 

je bila naklonjena prodaji in je organizirala tender. Poleg države Črne Gore so "iznenađenje brate"  na strani prodajalcev 

nenadoma pojavili še Aco Đukanović (brat Mila Djukanovića), Salink ltd., Hrvatska poštanska banka, Alpha Invest in 

Mont Adria Broker Diler. Razkrilo se je, da sta Barović in Hosta srečna lastnika 23% Rudnika Pljevalja.d. in ob tem se je 

kot lastnik pojavil še Hostin Monte Adria Broker Diler (z okoli 2% lastništva). Skupaj so tako Barović, Hosta in Aco 

Đukanović prinesli naprodaj več kot četrtino rudnika. Saj razumete, kajne? Enako kot je Deripaska s KAP dobil rudnik 

boksita, ki so ga soprodajali Hosta in črnogorski paradržavni kriminalci, je lastniku EPCG A2A ista zasedba prodajala 

rudnik premoga. S tem domnevamo, da je precej jasno, del česa je bil Hosta. Kajti vzorci se ponavljajo. 

  

Toda A2A ni edini, ki potrebuje premog kot vstopno surovino za proizvodnjo električne energije. To posredno potrebuje 

tudi proizvajalec aluminija Deripaska, saj je električna energija verjetno najpomembnejša stroškovna postavka v tej 

panogi. Zato se je na tender prijavil tudi Eni plus, Deripaskovo krovno podjetje iz Jerseya, ki združuje tudi Rusal in si je 

leta 2008 lastil tudi KAP. V spet neki čudni bitki interesov (naj vas spomnim, da je bil posel o prodaji EPCG sklenjen med 

Đukanovićem in Silviom Berlusconijem) je krajšo potegnil Deripaska. In to mu ni bilo všeč. 

  

Leta 2008 je bil Deripaska zaradi finančne krize in splošnega padca cen že v težavah in z reprogrami kreditov so ga morale 

na veliko reševati ruske paradržavne banke. V Črni Gori pa so se pojavili, kako presenetljivo, multipli problemi, vezani na 

KAP. Prvič, cena električne energije naj bi bila previsoka za dobičkonosno poslovanje KAP. Povedano drugače, EPCG in 

Italijani so za Deripasko postali hud problem. Drugič, Derepaska je ugotovil (natančneje revizorska hiša Deloitte), da so 

mu prodali KAP z lažnimi bilancami, v katerih so bili skriti dolgovi podjetja in njegove obveznosti do države, in tretjič, 

nategnili so ga na privatizacijskem tenderju za nakup rudnika premoga, s katerim je Deripaska načrtoval vstopil na trg 

električne energije in s tem znižanje stroške poslovanja KAP. 

  



 
Milo Đukanović, sledilec mencingerjanskega gradualizma (Foto: wikimedia) 

  

  

Djukanović je poskusil reševati problem prevarantske privatizacije tako, da je obljubil Deripaski subvencionirano ceno 

električne enrgije in prevzem nekaterih dolgov. To seveda ni delovalo in začela se je vojna med Deripasko in 

Đukanovićem. Prvi je prenehal plačevati račune EPCG in davščine vladi Črne Gore, drugi mu je nacionaliziral podjetje in 

ga znova začel prodajati. Vmes je Deripaska del denarja, ki mu ga je dala Črna Gora za odplačevanje dolgov, prek svoje 

podjetniške hobotnice pretočil v svoja podjetja, vmes pa še prenehal plačevati preostale dolgove, zaradi česar so se 

Deutche Bank, madžarska banka OTP in ruska banka VTB usedle na garancije, k jih je dala črnogorska vlada. Da bi 

bila zgodba še bolj ekstremna, so A2A-jevci v imenu EPCG, zaradi tega ker je Deripaska nehal plačevati elektriko, 

prenehali plačevati davščine. Krog norosti je bil sklenjen. 

  

Prav v teh dneh Deripsaka javno grozi, da bo tožil Črno Goro za milijardo ameriških dolarjev in to je epilog zgodbe o 

fraudolentni prodaji KAP in Rudnika boksita Nikšić. Tako se je klavrno končala še ena epizoda, v kateri so sodelovali 

Slovenci in kjer je bilo vse od začetka do konca polno sumov gospodarskega kriminala. 

  

  

Konec, do naslednjega začetka 
  

Kdor razume delovanje ruske ekonomije ter povezanost oligarhov s političnim vodstvom v Kremlju ter podzemljem, 

razume, da zgodba o privatizaciji KAP ne dobila epiloga na nekem mednarodnem sodišču. In kdor pozna celotno zgodbo o 

aluminijasti vojni, že razume, da je Deripaski popolnoma vseeno, kako doseže svoj cilj, dosegel ga bo. Ali to pomeni, da v 

igro vstopi Putin ali pa podzemlje, je prav vseeno; če je žilavi ruski oligarh preživel devetdeseta leta prejšnjega stoletja in 

iz njih izšel kot zmagovalec, bo pač preživel tudi črnogorsko epizodo. 

  

Kaj to pomeni za združbo, ki je kraljevala v Črni Gori? Ne vemo, zagotovo pa nič dobrega. Dejstvo je, da bodo najkrajši 

konec potegnili tisti, ki so najšibkejši člen v celotni zgodbi. To zagotovo ni Djukanović. Tisti, ki se bodo na koncu morali 

skrivati v mišjih luknjah, bodo namreč zagotovo Barović in njegovi prijatelji. 

  

Vemo tudi to, da so Slovenci prehodili zelo dolgo pot v Črni Gori, kjer so asistirali v vseh fazah preoblikovanja te dežele v 

zasebni fevd mafijskega klana Đukanovića & prijatelji. Bili so zraven, ko se je delala primarna akumulacija denarja s 

tihotapljenjem cigaret, šli so čez njihovo privatizacijo, pri kateri so sekundirali z odličnim znanjem, ki so si ga pridobili v 

Sloveniji, in tako omogočili črnogorskim paradržavnim kriminalcem, da legalizirajo svoj denar. Bančne izkušnje 

slovenskih genijev so omogočile tako koruptivne posle kot legalizacijo denarja kriminalnega izvora (Barovićevih 

pretihotapljenih cigaret in Šarićevega kokaina) ter podporo vsem vrstam fraudolentnih prevzemov. Nenazadnje so, kot 

smo pokazali v tretjem delu dosjeja, Slovenci očitno Črnogorcem odpredavali tudi lekcijo, kako prek podjetniških 

hobotnic prenesti sredstva v davčne oaze in od tam dalje v zasebne žepe. Slednje tudi pomeni, da so bili prav Slovenci 

tisti, ki so zaprli krog denarja, ki se je sprožil v devetdestih letih preteklega stoletja in je iz Italije prek črnogorske 

privatizacije legalno odpotoval v davčne oaze. 

  

Izvedeli ste tudi sledeče: skorajda ni bilo Slovenca, ki bi bil doma "car careva" in bi se uprl črnogorski skušnjavi. In ni bilo 

slovenskega medija, ki bi vam v zvezi z operacijo Črna Gora predstavil karkoli drugega kot fragmente zgodb ali pa 

ponudil silenzio stampa. To bi vas moralo spraviti v slabo voljo, saj še enkrat potrjuje, kako zelo povezane so 



polkriminalne strukture iz časov udbovske paralelne ekonomije, slovenski tajkuni in mediji. Če Slovenci ne bi tako 

planšarsko poslovali, bi jim skorajda morali čestitali za operacijo Črna Gora. Tako se jim lahko zgolj zahvalimo, ker so 

razkrili, kako se je to delalo v času komunizma in kako so izpeljali privatizacijo v Sloveniji. 

  

Epiloga pa še kar ni. Ena shema je bila - tako je to običajno - pospremljena s čisto preveč požrešnosti. Norčevanje iz 

Deripaske bo dalo nek čisto poseben zaključek celotni zgodbi. In to je dobro, ker drugega zaključka tako ali tako ne bo. 

 

 

Tranzicijski dosje NLB: ruska avantura Kramarjevih 

bankirjev s Promsvyazbank Putinovih oligarhov 
Nova ljubljanska banka je pred desetletjem, ko jo je vodil z milijonom evrov opravnine "nagrajeni" 

Marjan Kramar, spustila v kratko, vendar pomenljivo kapitalsko avanturo na ruskem trgu, kjer je 

postala lastnica skoraj osmih odstotkov Promsvyazbank, katere lastnika sta bila brata Ananyev, oligarha 

iz Putinovega ožjega kroga. 
 

Piše: Kizo 08.10.2015 22:58  
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Foto: www.mediaspeed.net 

Leta 2005, ko je bil izpeljan posel z Promsvyazbanko in je NLB pompozno 

vstopila na ruski bančni trg, so v upravi največje državne banke sedeli Marjan 

Kramar kot predsednik ter Matej Narat, Pierre van Keirsbilck, Erik Luts, Borut 

Stanič in Andrej Hazabent kot člani. Kaj je bilo dejansko v ozadju ekspresnega 

vstopa in izstopa iz solastništva Promsvyazbanke bratov oligarhov Ananyev, 

verjetno ne bomo nikoli izvedeli. 
Pred vami je prvi dosje o slovenskih poslovnih podvigih v državah bivše Sovjetske zveze. Kako daleč bomo prišli s tem 

projektom, je seveda odvisno od tega, kako dobre vire bomo dobili. To ni nepomembno, saj za razliko od Balkana 

Slovenci v državah bivše Sovjetske zveze - razen seveda Janeza Škrabca in Rika - ne pomenijo prav nič. V najboljšem 

primeru so kmetje na poslovni šahovnici. Temu primerno je težko najti zanesljive vire in dokumente, s katerimi bi lahko 

opisali predvsem stranske vloge Slovencev. 
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V tem dosjeju nas bo najbolj zanimalo, s kom so se sklepali posli, za kakšne posle je šlo, katere slovenske paradržavne 

institucije so jih kanalizirale in tudi to, ali lahko pri tem identificiramo kakšno politično–poslovno omrežje. Glede na 

odzive nekaterih akterjev iz balkanskih tranzicijskih dosjejev, nam je popolnoma jasno sledeče. Prvič: slovenski 

parapodjetniki in tajkuni so svetovni prvaki v poslovni etiki. Drugič: njihov vstop na trge mafijskih držav tipa Črna Gora 

je bil možen zgolj prek paradržavnih kriminalnih struktur. Tretjič: njihovi poslovni partnerji v taki ali drugačni konstelaciji 

so morda res osumljeni kriminalci, ampak naši hiper-etični poslovneži drugače niso mogli, so pa vseeno organizirali kak 

dobrodelni koncert in si s tem prečistili poslovne duše. In četrtič: izvedeli smo, da je vse pravzaprav veliko naključje in 

naključje ostaja, četudi se nek vzorec in imena ponovijo večkrat. Še več, ugotovili smo, da so naključja pravzaprav pravilo 

poslovanja slovenskih poslovnih filantropov. 

  

Zato postavimo pripis že na sam začetek tega dosjeja. Naši glavni heroji iz NLB zagotovo niso vedeli, v kaj se spuščajo; 

če so vedeli, pa drugače ni šlo, ker tako v Rusiji pač gre. Glede na to, da so v NLB vedno bili, kot se to za diko naroda 

spodobi, superetični poslovni kralji, jim že vnaprej verjamemo, da se jim je gabilo sodelovati s Putinovimi oligarhi. To so 

počeli zgolj zato, da bi ustvarili več delovnih mest v Sloveniji. Žrtvovali so se za nas in prav je, da to cenimo. Vse, kar 

boste v nadaljevanju prebrali, so zgolj čudna naključja, ki jih na Novi ljubljanski banki, kljub njihovi poslovni 

jasnovidnosti, niso mogli predvideti. 

  

Prosimo, berite natančno, ker boste zgodbo, ki sledi, verjetno brali prvič in zadnjič. Razen če v vas živi prepričanje, da bo 

to zgodbo nekoč obelodanil svetovni prvak v finančni forenziki, ki se odziva na ime Drago Kos. 

  

  

Pompozni vstop na ruski bančni trg 
  

24. junija 2005 so iz NLB sporočili, da lastniško vstopajo v rusko banko Promsvyazbank. Prišlo je namreč do 7,69% 

nakupa te banke. Kot je razvidno s spletne strani seonet.ljse.si, so nlb-jevci sporočili, da gre za portfeljsko naložbo, ki je 

posledica dobrega poslovnega sodelovanja med bankama. Slednje drži, NLB in Promsvyazbank sta uspešno sodelovali pri 

izvoznih poslih slovenskega gospdarstva, v prvi vrsti pri podpori izvozne aktivnosti kranjskega Iskratela. Ti posli so 

večinoma potekali tako, da je NLB dala kredite Promsvyazbanki za nakup Iskratelovih produktov (opreme), pri čemer je 

SID banka nemalokrat dajala garancije. 

  

 
Kaj natanko je slovenska državna NLB iskala v ruski zasebni Promsvyazbank? 

  

To tedaj ni bila ravno nepomembna novica v poslovnem svetu, kajti tuje banke v Rusiji so v letu 2005 igrale še bolj 

obskurno vlogo kot tuje banke v Sloveniji. Povedano drugače: če banka ni bila v ruskem (običajno državnem) lastništvu, 

potem na bančnem trgu ni imela kaj iskati. Kako neverjetna zgodba je bila vstop NLB v Promsvyazbanko, se lahko 

prepričate v publikaciji Russian Federation: Selected issues (Country staff report, 2005, št 05/379), ki je dosegljiva na 

spletni strani IMF. V opombi na strani 97 boste lahko prebrali, da so na IMF zelo optimistični v zvezi z normalizacijo 

ruskega bančnega trga, saj so na velika vrata na ta ogromen trg vstopile tri tuje banke: GE Capital, Banca Intesa in NLB. 

To je bilo seveda tudi zadnjič, ko se je IMF čudil in navduševal nad vlogo naše NLB in zadnjič, ko je bila ta banka 

povezana z besedo normalizacija. 

  

NLB kot poslovna banka, ki jo zanima donos? NLB kot bančni pionir v Rusiji? Zanimivo: nobeni resni banki ni uspelo, 

NLB pa je. Preden pojasnimo, kaj točno jim je uspelo in v kakšno banko so vstopili, na kratko še o nadaljevanju 

http://seonet.ljse.si/default.aspx?doc_id=15669


sodelovanje med bankama: kmalu po vstopu NLB v Promsvyazbanko je sledila dokapitalizacija, s čimer se je relativni 

lastniški delež NLB zmanjšal. Portfeljska naložba NLB je bila odprodana že naslednje leto. Njen delež je odkupila nemška 

Commerzbank a.g. Precej beden finale, kajne? 

  

Odnosi med obema bankama so ostali idilični, kajti NLB je svoji partnerski banki že kmalu po izstopu, natančneje 20. 

novembra 2006 dala 12 milijonov evrov kredita, v prvi polovici leta 2007 pa je sodelovala pri sindiciranem posojili 

tridesetih bank (pod vodstvom EBRD) Promsvyazbanki. Teža sindiciranega posojila? 300 milijonov evrov. Delež NLB? 

To ve Drago Kos. Je bilo to v nacionalnem interesu? To pa zna povedati Jože Mencinger. 

  

  

Brata Ananyev 
  

Kam so leta 2005 dejansko vstopili naši svetovni prvaki v bančni etiki? Promsvyazbank je nastala leta 1995 in je v dobrih 

dvajsetih letih doživela neverjetno transformacijo od obskurne banke do ene izmed glavnih bank v času, ko je Putinov 

paradržavni bančni sistem pod sankcijami. In spomnite se, 2005 je leto, ko se je sodobna ruska zgodovina začela pisati na 

novo, saj gre za začetek drugega Putinovega mandata, ko je bila njegova vojna z Jelcinovimi oligarhi dobljena in so se že 

uspešno konsolidirale nove mreže kremeljskih oligarhov. 

  

Prevladujoča lastnika Promsvyazbank sta že od ustanovitve dalje brata Dmitrij (Dmitry) in Aleksej (Aleksey) 

Ananyev (Ananiev) - uredniška pripomba: na splošno imena pišemo v izvirniku, da vam tako olajšamo nadaljnje 

raziskovanje in "surfanje" po internetu -, ki zaradi svoje verske blaznosti veljata za pravoslavna oligarha, po reviji Forbes 

pa sta po premoženju nekje v okoli treh miljard evrov. 

  

  

"Pravoslavna oligarha", brata Alexey in Dmitry Ananyev (Foto: Novi list) 

  

O poslovnih začetkih bratov Ananyev ni znano kaj dosti (kar je na splošno simptomatično za večino ruskih oligarhov, za 

katere se zdi, da pred letom 1995 sploh niso obstajali), razen tega da sta obogatela z uvozom računalnikov, potem pa sta 

vstopila na bančni trg s Promsvyazbanko. Na bančnem trgu sta potegnila nekaj zanimivih zgodb s plenjenem nepremičnin 

(recimo afera Leninsky Luch), to je pa tudi vse. Njun vpliv je z leti naraščal, banka je bila v času, ko se je lastniško 

sparila z NLB, že druga največja zasebna banka v Ruski federaciji (petnajsta na trgu), danes pa je z zapiranjem kapitalskih 

trgov za Sberbanko, VTB in Gazprombanko postala ključni kreditodajalec Putinovim podjetjem skupaj s FC Otkritie, 

moskovsko Creditbank in B&N bank. Da se naša zgodba ne bi razdrobila, vam v branje priporočamo članek iz 

britanskega Daily Maila o "kremeljskih" bankah, ki zelo nazorno opiše kako pomembna je ta banka danes. 

  

Skratka, ne gre za običajno banko, ampak za banko, ki je ključna za preživetje Putinovega imperija. Za popolno 

razumevanje dodajmo še, da je bil Dmitry Ananyev član sveta federacije, za povrh pa sta brata Ananyev tudi lastnika 

največjega rukega političnega tednika Argumenty i Fakty. Kdor dobro razume delovanje Putinove Rusije, potem mu je 

jasno, da je križanje bank, političnih funkcij in lastništva v medijih sistemska zadeva in dovoljena zgolj najbolj zvestim 

oligarhom. Če niste ravno specialisti za ruske zgodbe, potem se spomnite na politično–podjetniško-medijski monstrum 

bratov Šrot, ki se je imenoval Pivovarna Laško in takoj vam bo jasno, o čem teče beseda. 

  

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3203326/Rise-new-banks-helps-Kremlin-Russias-economy-afloat.html?ITO=1490&ampns_campaign=1490&ampns_mchannel=rss)
http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-3203326/Rise-new-banks-helps-Kremlin-Russias-economy-afloat.html?ITO=1490&ampns_campaign=1490&ampns_mchannel=rss)


 
Banka slovenskega nacionalnega ponosa je mirno in etično poslovala z vsakim. 
  

Zakaj bi nas morala zdaj skrbeti poslovna etika NLB, saj pregovorno vemo, da je niso nikoli imeli. Vseeno bi nas morala 

skrbeti, kajti "naša" NLB se vse bolj prikazuje kot banka sumljivega slovesa. V Sloveniji je bila restavracija za tajkune, na 

Balkanu je sodelovala z ljudmi, kot so Đukanović in Barović (prek LHB) in celo Šarić (NLB Novi Sad). Naslednji 

razlog za našo skrb je ta, da smo to etično banko izdatno dokapitalizirali prav mi, slovenski davkoplačevalci iz svoji 

žepov, kvazibankirji iz NLB pa so igrali monopoli s tihotapci, tajkuni in oligarhi, danes pa naj o tem ne bi niti pisali in naj 

na vse skupaj pozabimo?! 

  

Tretj razlog: še vedno ni jasno, kako so kar vstopili v Promsvyazbanko in to tako pompozno, da se temu ni mogel načuditi 

niti IMF. In ne recite, da so bili na NLB zelo sposobni, ker danes vemo, da niso bili. Če bi bilo drugače, potem Drago Kos 

zadnje mesece ne bi doživljal poslovnega božiča - in to vsak dan znova. 

  

In še četrti razlog: če zvemo še kaj več o bratih Ananyev, potem morda lahko začnemo odmotavati bolj zanimiv klopčič, 

poln različnih tranzicijskih basni. Ali lahko torej povemo kaj več o bratih Ananyev? 

  

  

Orožje, dragi moji, orožje! 
  

O zgodnjih delih bratov Ananyev vemo ravno toliko kot o kvalificiranosti Draga Kosa, da opravlja delo finančnega 

forenzika. Torej ničesar. In to je veljalo vse do leta 2012, ko je Promsvyazbank poskusila izvesti IPO (ponudbo delnic) na 

londonski borzi. Takrat je na dan prišlo nekaj zanimivih zgodb, ki deloma pojasnjujejo ozadje nastanka in preživetja 

nekdanje partnerice slovenskega nacionalnega ponosa. Businessinsider je namreč poročal, da sta brata Ananyev poslovno 

povezana z Yevgenyem Ananyevom (niso v sorodu), nekoč lastnikom in direktorjem uprave MAPO banke, ki je bila znana 

po tem, da je služila kot depozitna enota za ruske paradržavne trgovce z orožjem iz začetka devetdesetih let prejšnjega 

stoletja. Še več, povezavo med MAPO in Promsvyazbanko predstavlja Artem Konstandyan, bančnik, ki je svojo kariero 

začel v MAPO, danes pa je podpredsednik upravnega odbora Promsvyazbank. 

  

Se kdo spomni afere zaradi prodaje ruskega MiG-29 Peruju? Takrat se je namreč izkazalo, kako zelo domiselno si je 

Jelcinova administracija postlala: "sposodila" si je orožje, ga prodala in si denar preko ruskih bank nakazala v davčne 

oaze. Glavna je bila MAPO banka. Nekaj neprecenljivega, saj tudi Slovenci radi trgujemo z orožjem zadnjih sedemdeset 

let. Naključje, kajne? 

  

Ker nikoli ne bomo izvedeli, kaj se je res zgodilo, naj bo to iztočnica za špekulacije, ki sledijo. Še enkrat, to epizodo 

moramo zapisati, sicer bo za zgodovino izgubljena, pa čeprav je lahko morda samo manjkajoči kamenček v širši zgodbi o 

Slovencih v bivši Sovjetski zvezi. 

  

  

Predpostavke in špekulacije 
  

Prva predpostavka: leta 2005 nisi kar vkorakal v Kremelj in kupil del druge največje zasebne banke, ki je bila za nameček 

v rokah oligarhov, katerih štetje se začne s preprodajo računalnikov v rajnki Sovjetski zvezi in z bančnimi posli, vezanimi 

na preprodajo sovjetskega orožja. 

http://mobile.businessinsider.com/promsvyazbank-to-sell-shares-in-london--whats-an-ananiev-or-two-worth-when-russian-banks-are-sinking-2012-10


Špekulacija št. 1: brata Ananyev sta v računalniškem poslu nekako srečala s tedanjo Iskro, ki je aktivno vstopila na 

sovjetski trg še globoko v času komunizma. Vsekakor sta pred smrtjo Sovjetske zveze morala imeti dobre veze s 

Kremljem, da jima je bil posel takšni ravni sploh bil omogočen in da sta vstopila v kasto oligarhov. Te stare zveze, prelite 

z Iskrinimi politkomisarji, so NLB pravzaprav pripeljale do bratov Ananyev. 

Špekulacija št. 2: v Sovjetski zvezi se je trgovanje z jugoslovanskim orožjem ustavilo z razpadom obeh držav, vendar pa 

je Ljubljanska banka s svojimi ekspoziturami ostala glavni posrednik. Čeprav je bila ugnezdena v starih ruskih strukturah, 

je bila njena moč šibka in je segla kvečejemu do Promsvyazbank. Kdo ve, morda se je Konstandyan spomnil starih 

podalpskih prijateljev, svetovnih prvakov v bančni etiki? 

  

Druga predpostavka: vstop na ruski bančni trg je bil, vsaj po mnenju IMF, na robu poslovnega čudeža in eden od znanilcev 

sprememb v Ruski federaciji. Zakaj bi NLB, če ji je že uspel ta manever, izstopila iz Promsvyazbank?! Vse skupaj nima 

nobenega smisla - niti to ne, da portfeljska naložba neke banke traja samo eno leto, saj ne gre za nakup treh, štirih delnic 

preko Alta skladov. Čeprav pri takšnih upravah, kakršne so v zadnjih desetletjih vodile NLB, tudi tako bizarne ideje ne bi 

bile presenetljive. 

Špekulacija št. 1: brata Ananyev sta ugotovila, da NLB ne prinaša nič posebnega in da so za ovinkom bolj zanimive 

banke, ki delujejo na območju EU. Zato so našim bančnim genijem povedali, da je čas, da zaključijo svojo slavno 

portfeljsko investicijo. Promsvyazbank ima namreč zgodovino odpiranja in zapiranja lastniških deležev do višine 15%, pri 

čemer gre zelo verjetno za poskuse pridobivanja trgov in svežega kapitala preko lastniških partnerjev, ki vstopajo v banko 

dveh čudaških pravoslavnih oligarhov. 

Špekulacija št. 2: v balkanskih tranzicijskih dosjejih smo opazili poslovni običaj, ko nekaj pred resnim prevzemom v 

podjetje vstopi kopica povabljencev, ki se potem z glavni prodajalcem družno odloči za prodajo. Pri tem se iz posla 

realizirajo lepe provizije tako za glavnega prodajalca kot za njegove sluge. Mogoče so v Promsvyazbank videli priložnost, 

da "nategnejo" ceno za nemško Commerzbank in so vse skupaj fingirali z NLB, ki je kljub vsemu tako kot nemška banka 

prihajala iz območja EU, imela pa je balkansko bančno etiko? 

Špekulacija št. 3: dejansko se ni zgodil noben poseben vstop v Promsavyazbanko, ampak je šlo za konvertiranje dolgov v 

lastniške deleže ali neko podobno shemo. Karkoli je že bilo, ni šlo na škodo NLB, ki je kasneje, dokler je to še zmogla 

(torej nekje do 2007), še naprej sklepala kreditne posle z Ananyevi. Morda se je celo nekdo napajal v celotni zgodbi in 

denar vrnil v Slovenijo prek "ruskega prevzema". Vse to smo na Balkanu že videli in v tem so naši prvaki v poslovni etiki 

res dobri. 

Špekulacija št. 4: nekdo je svoj ruski posel speljal preko lastniškega gnezdenja NLB v Promsvyazbanki. To niti ni tako 

nemogoče, bila bi le drobna usluga neke administracije in njihovih oligarhov za velike poslovne zgodbe. Če hočete, tako je 

kaka provizija najhitreje prišla v podalpski raj. 

  

Tretja predpostavka: bahatost genijev iz NLB je pripeljala do tega, da so vrgli malo morje investicijskih sredstev v odkup 

nepomembnega deleža Prmosvyazbanke samo zato, da so se lahko doma in po Balkanu tolkli po prsih, češ kako hudi 

bančniki so. 

  

 
Marjan Kramar in Cvetka Selšek (Foto: Mediaspeed) 

  

Kaj dejansko drži, najbrž ne bomo nikoli izvedeli, ker nimamo te sreče, da bi podobno kot finančni forenzik Kos dostopali 

do bančnih map. Resnice ne bomo nikoli izvedeli niti iz medijev, saj tisti, ki celotno zgodbo poznajo, o tem nikoli ne bodo 

spregovorili. Poleg tega domnevamo, da policiji verjetno niti ne pade na pamet, da je šlo pri ekspresnem vstopu in izstopu 

NLB v Promsvyazbanko za karkoli nenavadnega. Po drugi strani so vsi, ki prihajajo iz Slovenije (z izjemo Janeza 



Škrabca), za Ruse enostavno preveč nepomembni, bizarni posebneži in temu primerno se o njih ne piše, se jih ne omenja 

in o njih ne obstaja nobena dokumentacija. 

  

In NLB? Če bomo srečni, bomo dobili odgovor, v katerem bodo potrdili, da prav nič ne vedo in da dajejo nenormalno 

veliko poudarka poslovni etiki. Brata Ananyev pa sta bila takrat še poslovna škorca... Drži pa, da so na NLB še enkrat 

presegli sami sebe: šli so v neko čudno shemo z banko dveh oligarhov, ki sta obogatela na nenavaden način in sta danes 

ključna ne samo za preživetje Putinovega bančništva, ampak tudi za kreditno zalivanje ruskih paradržavnih mastodontov. 

Pomembnost bratov Ananyev se ne meri samo na bančnem trgu, ampak tudi na medijskem in političnem. Če k temu 

dodamo informacijo, da je paraputinov Rostelecom prav po ultraško polnil Promsvyazbanko s posli, o čemer je pisal 

Telecompaper, verjetno razumete, da zgodba ni nepomembna za razumevanje slovenske tranzicije in omrežij, ki so to 

tranzicijo izpeljale, oziroma da se je neka stara mreža pokazala samo za hip in potem takoj poniknila. 

  

Zgolj kot zgodovinski podatek: v letu 2005, ko je bil izpeljan posel z Promsvyazbanko oziroma mitskega vstop na ruski 

bančni trg, so v upravi NLB sedeli: »Million Euro Man« Marjan Kramar kot predsednik in Matej Narat, Pierre van 

Keirsbilck, Erik Luts, Borut Stanič in Andrej Hazabent kot člani. Kaj točno je bila zgoraj opisana ruska epizoda, kdo 

jih je tja potegnil in kaj so nameravali ter za čigav račun, zagotovo najbolje vedo prav te "zgodovinske" osebnosti. 

  

  

Ob koncu dosjeja se začne nova zgodba 
  

Iz zgodovine smo izvlekli fascinantno epizodo slovenskega priklanjanja ruskim oligarhom, kar sicer ni veliko, je pa 

vseeno še en košček v mozaiku delovanja NLB. Če križamo rusko zgodbo z balkanskimi epopejami, se počasi začenja 

oblikovati slika o tem, kaj natanko je NLB ves čas bila in za koga je delovala. Naša infografika medtem postaja vse 

bogatejša: 

  

  

 
  

  

Zapomnite si dobro: banka slovenska nacionalnega ponosa, imenovana NLB, bo poslovala z vsakim. Poiščite ji tajkuna, 

oligarha ali pa tihotapca cigaret, sploh ni problema. Prosto po Niku Kavčiču: za šverc rojeni, za šverc vzgojeni. 

  

http://www.telecompaper.com/news/rostelecom-signs-agreement-with-promsvyazbank--486500
http://www.telecompaper.com/news/rostelecom-signs-agreement-with-promsvyazbank--486500
http://www.nlb.si/lp-slo-2005


Tranzicijski dosje: Dragan Isajlović 
Na Portalu Plus smo se odločili, da je potrebno v imenu zgodovine, kar se da kompletno, vsaj po našem 

mnenju, zapisati ključne tranzicijske zgodbe in opisati poslovno – politične metode njihovih glavnih 

akterjev. 
Piše: Kizo 21.04.2015 21:00  

http://www.portalplus.si/838/tranzicijski-dosje-dragan-isajlovic/   

 
Podjetje Elmont d.o.o., ki je lastniško povezano z Isajlovićem, je zastopnik za zloglasno Ultro, in to za tri države. 

Isajlović se je tisti kratek čas "kabinetanja" ukvarjal z Muro, MIP in slovenskimi 

igralnicami. Mure ni več, MIP je mrtev, v zvezi z igralnicami pa se je celo 

strahopetni Pahor odločil, da so nezakonita lobiranja presegla vse mere in je 

vložil prijavo na KPK. 

  

  
Neodgovorno bi namreč bilo, da bi nekatere stvari izpadle iz zgodovine samo zaradi tega, ker medijska politika slovenskih 

mainstream medijev ne dopušča več kot epizodne objave o glavnih akterjih slovenske tranzicije in to šele praviloma tedaj, 

ko gre za spopad med interesnimi skupnami in je medijski pokol eden pomembnejših instrumentov za osvajanje rent ali pa 

ko kakšen od tranzicijskih angelov pade in se ga je potrebno ali medijsko odkrižati ali pa nanj prevaliti čim več umazanije. 

  

Pogostosti objavljanja tranzicijskih dosjejev vam ne moremo obljubiti, saj marsikaj, kar je ključnega za sestavo takšnega 

dosjeja, ni v naših rokah. Govora je o zanesljivih informacijah in dokumentih, ki jih je v tej državi naravnost mučno 

pridobivati, lahko pa vam obljubimo, da bodo tranzicijski dosjeji narejeni brez posebne milosti ali pristranskosti. Praviloma 

bodo dosjeji tudi nekoliko daljši kot kolumne ali članki, ki jih objavljamo pod rubriko "razkrivamo", ampak menimo, da je 

jasno, da skorajda četrt stoletja slovenske tranzicije (v normalnost) presega povprečno dolžino običajnega članka. 

  

Tokratni tranzicijski dosje govori o nekdanjem pripadniku Službe državne varnosti, neregistriranem lobistu, političnem 

svetovalcu in podjetniku Draganu Isajloviću. V dosjeju boste izvedeli kar nekaj stvari, ki jih doslej iz slovenskih medijev 

niste, predvsem pa boste dobili dokaj kompletno sliko o človeku, brez katerega tranzicija ne bi bila to, kar je. 

  

  

Prvi krog pekla ali formativna leta: SDV 
  

Dragan Isajlović je prvič priplaval v slovenski javni prostor z znamenito fotografijo ob aretaciji Janeza Janše v času procesa 

proti četverici. Da je bil ravno Isajlović tisti, ki je izvedel aretacijo, v tistih časih ni bilo ne nepričakovano ne presenetljivo. 

Tesni sodelavec obveščevalnega kralja Zemljarića in nekdo, ki je bil po besedah še enega aretiranega v procesu četverice 

Davorja Tasiča poln ljudbezni do posla, ki ga je opravljal, je bil po naravi stvari prava izbira za akcijo, ki je imela namen 

zaustaviti dogodke, ki so se napovedovali.  

http://www.portalplus.si/838/tranzicijski-dosje-dragan-isajlovic/


  

Nekdanji Isajlovićevi sodelavci, informatorji našega portala, pravijo, da je bil Isajlović vedno lojalen SDV, enostavno je 

verjel v njeno pravico do poseganja v zasebna življenja v imenu obrambe sistema, precej nezlomljiv, kljub temu, da mu 

nekatere slovenske strukture v SDV niso bile naklonjene, izjemno lojalen Zemljariću, predvsem pa "zlopamtilo". 

  

Da je bil "zlopamtilo", nam je izpričal nekdo iz tretje generacije komunističnega plemstva, ki je bil pred leti deležen 

medijskega pokola, pri katerem je bil akter Isajlović. Naš sogovornik (ime vira hranimo v uredništvu) medijski pogrom 

pripisuje predvsem Isajlovićevi zameri do njegovega starega očeta, ki je bil v komunizmu Isajlovićev nadrejeni. 

  

Od razpada bivše Jugoslavije dalje se Isajlovićev karakter opisuje predvsem kot ideološko rigiden, podjetniško pragmatičen 

in mestoma izjemno zamerljiv. Operativno ga označuje velika prilagodljivost in iznajdljivo iskanje poti med tistimi mrežami, 

ki so dovolj pametne, da njihov pohlep ne uniči imperijev. Osebi, ki sta bili odločilni za formiranje Dragana Isajlovića, sta 

bila predvsem Janez Zemljarič in Franc Popit, ampak vse to že veste. 

  

11. marca 1992 Dragan Isajlović registrira svoje prvo podjetje in se odpravi v podjetništvo. In tu se naš dosje zares začne. 

  

  

Poslovne zgodbe 
  

Izhodišče poslovnih aktivnosti Dragana Isajlovića sta dve podjetji. Zelo znani I.S.O. d.o.o., kjer si z ženo Metko Isajlović 

delita lastništvo in se ukvarja z gradbenim inžineringom, in pa malce manj znani Ditrade d.o.o., ki je registrirano za 

dejavnosti trgovine, inženiringa, posredovanja in informatike. 

  

Jedro glavnih Isajlovićevih poslov pa je SGP Gorenjc d.o.o., nekdanje hčerinsko podjetje SGP Tehnik d.o.o. – v stečaju, ki 

ga je Isajlović v danes dovolj dobro opisanih manevrih iztaknil iz stečajne mase tega podjetja in postal večinski lastnik tega 

podjetja. Seveda pri tem, da bi kadarkoli poprej zanikal, da ima sploh kakršnokoli povezavo s tem podjetjem. 

  

S podjetjem SGP Gorenjc d.o.o. pa se ni začelo razkrivanje zgolj Isajlovićevih poslovnih potez ampak tudi indentifikacija 

mreže njegovih najtesnejših sodelavcev. Pred nekaj več kot letom dni so na Financah razkrili, da je v začetku leta 2014 v 

podjetje SGP Gorenjc lastniško vstopilo podjetje Tosidos d.o.o., in to tako, da je postalo 25 % latnik Isajlovićevega bisera. 

To bi morda bilo neopaženo, če lastniki tega podjetja ne bi prihajali iz samega jedra starih fantov: Gorenja d.d. Gorenje d.d. 

je namreč prek svojega hčerinskega podjetja Gorenje projekt d.o.o. skupaj z Iskro Impuls d.o.o., Hmezado TMT d.o.o. in 

3.14 d.o.o. solastnik Tosidosa, solastnika Isajlovićevega SGP Gorenjc. Za lažjo predstavo, lastniška struktura SGP Gorenjc 

d.o.o. izgleda takole: 

  

 
  

  

Na vprašanje novinarjev Financ, v čem je smisel, da je Gorenje preko hčerinskega podjetja vstopilo v podjetje, za katerega 

je Isajlović dolgo skrival, da je njegov lastnik, je direktor uprave Gorenja odvrnil, da sploh ne ve, da se je kaj takega zgodilo. 

http://www.finance.si/8800560/Biseri-v-o%C4%8Deh-Isajlovi%C4%87a-o%C4%8Darali-Bobinca-%26-Co


Ta njegova izjava bi bila skorajda verjetna, če ne zaradi drugega, pa zaradi tega, ker je Gorenje vmes samo postalo 

supernepregledna hobotnica, polna nekih hčerinskih podjetij, ki se ukvarjajo z vsem mogočim in zaradi tega danes slovi kot 

slovenski podjetniški Frankenstein. Skorajda bi lahko Bobincu tudi verjeli, če vemo, kako lahko interesne skupine v tej 

državi okupirajo dele podjetniških sistemov in jih enostavno ali prežvečijo ali izčrpajo. Toda na koncu se Bobinac ni 

izmaknil, saj se je razkrilo, da je s SGP Gorenjcem preživel velik denarni tok, vezan na izgradnjo nordijskega centra v 

Planici, pri katerem je sodeloval SGP Tehnik, mati Isajlovićevega podjetja in s Petričevim Kolektor kolingom tudi Tosidos, 

solastnik Isajlovićeve podjetniške zgodbe. Povedano drugače, Bobinac je tedaj Financam že moral lagati. Prvič zato, ker ni 

mogel ne vedeti, da je SGP Gorenjc, njegova zadnja kapitalska investicija, vezana na projekt v Planici. In drugič, ker ni 

mogel ne vedeti, da gre Tosidos, skupaj s Petričevim Kolektor kolingom, v Planiški projekt. 

  

Kakorkoli se je v Planici že obračalo (in to ste lahko zelo natančno in relativno pošteno prebrali v medijih), je na koncu 

izpadlo, da je pri tem projektu denarni tok identificiral izjemno zanimivo mrežo, ki gre takole: 

  

 
  

  

Torej, če bi bil kviz in bi vprašali, kaj druži nekdanjega agenta jugoslovanske službe državne varnosti, podjetniškega heroja 

iz Velenja in primogenitorja plemiške rodbine iz Idrije, bi bil odgovor nadrealistično, skorajda "montypythonovsko" 

zabaven: nordijski center Planica. 

  



 
"Montyphythonovska" koalicija iz Planice: Dragan Isajlović (SGP Gorenjc),  Stojan Petrič (Kolektor) in Franjo Bobinac 
(Gorenje). Foto: www.mediaspeed.net. 

  

  

Istočasno s tem razkritjem mreže pa se je izkazalo še dvoje. Najprej, da postaja nejasno, zakaj Gorenje generira tako ogromno 

število podjetij, ki vsa delujejo v popolnoma nepovezanih panogah (zlobneži pravijo, da zato, da mreže in mrežice sedijo na 

projektih z zdravim finančnim tokom), potem da obstaja tesno poslovno povezovanje med Kolektorjem in Gorenjem, in to 

v panogah, ki z osnovno dejavnostjo obeh podjetij nimajo prav nič, in na koncu, da so velika paradržavna in nekoč 

paradržavna slovenska podjetja lastniško (in tudi projektno) incestuozno nenormalno povezana. Ampak to je zgodba za kak 

drug tranzicijski dosje. 

  

Če smo že na primeru Planice pokazali, kako kapital druži pomembne akterje slovenske tranzicije in kakšne mreže izplavajo 

na plano, je čas, da razkrijemo nove povezave, ki pa, kot boste videli, prehajajo vse meje mogočega in kažejo na vlogo 

Isajlovića v slovenski tranziciji. 

  

  

Bosanski zmaj, ki bruha državni bencin 
  

Najprej prolog. Zaradi Zemljaričevih naftnih poslov se je neverjetno dolgo pojavljala govorica, da ima Isajlović nekaj pri 

Petrolu. Ta govorica nikoli ni bila dokazana in je končno tudi potihnila kot fantazijska zgodba. Potem je pred leti izplavala 

zgodba, da naj bi imel Isajlović s Petrolom sklenjeno pogodbo za posredovanje nepremičnin. Pogodbe ni bilo videti, na 

Petrolu so zadevo zanikali, trdilo se je, da naj bi obstajal zgolj nepodpisan "draft" pogodbe in vse skupaj je iznihalo. 

  

Isajlovićev SGP Gorenjc je ustanovitelj in solastnik dveh podjetij. Prvo je Gorenjc inženiring d.o.o., ustanovljeno pred 

dobrim letom dni in zaenkrat popolnoma pod radarjem, drugo je podjetje NE-MU d.o.o., v katerem si lastništvo delita SGP 

Gorenjc (50 %) in Elmont d.o.o. iz bosanske Žepče.  

  

Kaj je podjetje Elmont d.o.o. in s čim se ukvarja? Gre za leta 1996 ustanovljeno podjetje iz BiH, katerega primarna dejavnost 

je izgradnja bencinskih postaj, terminalov in rafinerij. Dokaj zanimivo, kajne? Več o njih si lahko preberete na njihovi spletni 

strani. V primeru, da vas zgodovina bosanskih podjetij ravno ne vznemirja (četudi so solastniki Isajlovićevih podjetij), vas 

bo zanimal spisek njihovih refenec. Recimo to, da so v BiH zgradili točno 19 bencinskih črpalk za podjetje Petrol BiH Oil 

Company. Saj veste, katero podjetje je to, kajne? Bosanska podružnica slovenskega Petrola. In kaj smo zdaj s tem dokazali? 

Predvsem to, da zgodbe o Isajloviću in Petrolu morda le niso plod fantazije in preganjavice, samo da je bilo iskanje relacije 

Isajlović – Petrol geografsko napačno. Podobno, kot Bobinac ni vedel, domnevam, da danes Berločnik ne ve. In podobno, 

kot je Isajlović nekoč zanikal kakršnokoli lastniško povezavo s SGP Gorenjc, verjetno tudi danes lahko vse zanika. Vsekakor 

pa javno dostopne baze podatkov in spletna stran podjetja Elmont kažejo na to, da se je sveti gral (ali povezava Isajlović – 

Petrol) vendarle našel. 

  

http://www.elmontzepce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=29
http://www.elmontzepce.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=29


 
Velik naročnik podjetja Elmont d.o.o., Isajlovićevega partnerskega podjetja v BiH. Foto: www.mediaspeed.net. 
  

  

To pa še ni vse. Elmont d.o.o. niso samo klasični gradbinci, ampak so tudi zastopniki določenih podjetij. Natančno treh. In 

na njihovi spletni strani izveste, da so zastopniki za BiH, Črno Goro in Albanijo za podjetje Ultra d.o.o. Aha, drage bralke 

in bralci, podjetje, ki je lastniško povezano z Isajlovićem, je zastopnik za zloglasno Ultro, in to za tri države! 

  

Zdaj pa razmislite, kako je mogoče, da bi vse to bila naključja, za katera Isajlović ne bi ničesar vedel, in pojasnite, kako je 

njegov lastniški partner lahko prišel sam od sebe iz neke bosanske vukojebine (se opravičujem, ampak bosanski viri so sami 

trdili, da je Žepča bosanska vukojebina) do slovenskega mastodonta Petrola in razvpite Urbanija – Golobičeve Ultre (ali 

kakorkoli že se te dni imenuje) in dobilo posle, o katerih si večja bosanska podjetja ne upajo niti sanjati. Odgovor poznate. 

Da bo bolj jasno, ni odveč zarisati bencinske mreže, ki je nastala v BiH: 

  

 
  

  

Bosna v srcu ali škofjeloški avtocestni pasijon 
  



Prolog. Leta 1991 se je Jugoslavija končno poslovila od življenja. Vse, kar je v njej ostalo živega, so bile stare mreže, ki so 

jih organizirali kriminalci, in nove mreže, ki so jih naredili trgovci z orožjem. Tu in tam so poti odpirali tisti, ki so imeli 

informacije in povezave. Nekdo jih je denimo uporabil, da je po Bosni zbiral certifikate, drugi, da je po Srbiji odkupoval 

zemljišča, tretji spet za kaj drugega. 

  

Kdor vsaj bežno spremlja slovenske poslovne zgodbe, je zagotovo zaznal peripetije okoli izgradnje škofjeloške obvoznice. 

Bitke za pridobitve projektov so bile povezane s spopadi med posameznimi ponudniki, blokadami razpisov itd. Vse o tem 

je dobro znano in zapisano. Ampak nikoli pa se nikomur od slovenskih medijev ni zdelo smiselno zapisati, kdo so bili tisti, 

ki so se pravzaprav spopadli v tem primeru. 

  

Na razpis za izgradnjo poljanske obvoznice se je prijavilo pet podjetij, vsak s konzorcijem podizvajalcev. Spori in pritožbena 

blokiranja razpisa pa so štartali s strani podjetja Euro Asfalt d.o.o. in Integral Inženjering a. d. (a.d. je bosanska različica 

slovenskega d.d.) In tu postane zgodba zanimiva. Najprej, kaj je podjetje Integral Inženjering a. d., ki se je skupaj z 

Isajlovićevim SGP Gorenjc prijavilo na razpis? 

  

Integral Inženjering a.d. je podjetje iz Republike Srpske, natančneje iz mesta Laktaši (pozornim že zvoni alarm), ki se ukvarja 

z izgradnjo avtocest. Predsednik uprave tega podjetja je Slobodan Stanković, človek, ki ga mediji iz federalnega dela BiH 

imenujejo "gozdni poslovnež" in ki je v regionalne medije prišel leta 2013, ko ga je na bosansko – hrvaškem mejnem prehodu 

Stara Gradiška zaustavila hrvaška policija in mu vzela 450.000 evrov gotovine neznanega izvora, za katero je Stanković 

trdil, da je namenjena razširitvi poslov v Srbiji (kakor Petan – Zavrlovska situacija, kajne?). Poleg tega je ta ljubitelj gotovine 

iz vrečke "zadolžen" za še vsaj dva ogromna finančna škandala v BiH. Najprej gradnjo avtoceste Banja Luka – Gradiška, ki 

velja zaradi strahovitega plenjenja za najdražji avtocestni odsek na svetu, in potem za gradnjo administrativnega centra vlade 

Republike Srpske v BiH, za katerega je Integral Inženjering vzel kredit pri, kakšno fenomenalno presenečenje, banjaluški 

NLB in ga ni vrnil. Namesto njega je to naredila vlada Republike Srpske. Zdaj pa najpomembnejše- to podjetje iz Dodikovih 

Laktašov velja za skrito Dodikovo lastnino, Stanković, ki je desna roka predsednika vlade Republike Srpske, pa za 

slamnatega moža, ki pokriva Dodikovo lastnino. Zakaj skrito? Ker je lastništvo podjetij zamenjano za posle, ki jih podjetjem 

posreduje Dodikova vlada, pogodbe pa so podpisane mimo zakonitih institucij Republike Srpske. Gozdarsko poslovanje, 

kaj hočemio, zagotovo pa Slovenci nismo tisti, ki bi se lahko zgražali nad takimi poslovnimi običaji. 

  

Fenomenalna povezava kajne? Milorad Dodik, skrit prek Stankovićevega Integral Inženjerninga in Dragan Isajlović, skrit v 

SGP Gorenjc, skupaj v projektu izgradnje poljanske obvoznice. Krasna idila. 

  

 
Milorad Dodik in Slobodan Stanković, poslovna partnerja SGP Gorenjc in Draga Isajlovića. Foto: TrebinjeLive. 

  

  

V Integral inženjeringu je zaposlen tudi nekdanji notranji minister Republike Srpske Darko Matjašević, po besedah naših 

virov iz federalnega dela BiH zelo zanimiv človek. Poleg tega naj bi bilo podjetje polno nekdanjih agentov SDV in varnostne 

službe Republike Srpske iz časov bosanske vojne. Zdaj pa sami seštevajte dalje, mi vam ponujamo zgolj spodnjo fascinantno 

infografiko: 

   



  

  

  

Ustavimo se za trenutek tudi pri drugem bosanskem ponudniku Euro Asfalt d.o.o., kajti tudi to podjetje prinaša s seboj nekaj 

zanimivih informacij, s katerimi lahko kontekstualizirate slovenske poslovne pravljice. 

  

Podjetje Euro Asfalt d.o.o. prihaja iz Sarajeva in je Federalni kontrapunkt Dodikovemu Integral Inženjeringu. Direktor tega 

podjetja Hamid Ramić je veljal za tesnega prijatelja političnega tajkuna Bakirja Izetbegovića in je do poslov v Federaciji 

redno prihajal tako, da je nakazal še prispevek vladajoči SDA. Zato da ne bi izgubili fokusa, ki se mu reče Isajlović, vam 

predlagam, da si več o Ramiću in Stankoviću preberete sami (na tej povezavi), seveda pa ne bo odveč niti, če se vprašate, 

kako so bosanski tajkuni našli pot do slovenskih poslov. 

  

Omenimo raje še eno zanimivost, ki vam bo morda dala odgovor na kako vprašanje, ki si ga brezupno prizadevate najti v 

slovenskih medijih. Slovenski zastopnik Euro Asfaltovih poslov je podjetje Euro Asfalt Ljubljana d.o.o., podjetje, ki je 

nastalo nekaj mesecev po škofjeloškem avtocestnem pasijonu. Lastništvo tega podjetja si delijo trije. Matična firma iz 

Sarajeva (63 %), Klavdij Kovačič (34 %) in Globint d.o.o. (3 %). 100 % lastnik podjetja Globint je IMICO Consulting d.o.o. 

Ljubljana, 50 % lastnik tega podjetja pa je Zijad Bećirović. Slednjega poznate, predstavlja IFIMES, inštitut, ki se ukvaja z 

mednarodnimi študijami s poudarkom na Islamu. Če se v Sloveniji sprašujemo, od česa pravzaprav inštitut in Bećirović 

živita, se, verjemite mi, v BiH (posebno v Brčkem) in v Črni Gori ne. Te bosansko – federalne poslovne povezave pa naj 

spet ostanejo tema za kdaj drugič. 

  

Torej? Morate priznati, da je Isajlovićeva bosanska pravljica neverjetna, saj v njej ne samo, da nastopata Petrol in Golobič 

– Urbanijina Ultra, ampak celo megatajkun iz Republike Srpske in megatajkun politik, predsednik vlade Republike Srspke 

Milorad Dodik. 

  

Imate prav, to so naključja. Čeprav ne razumem, kako je mogočih toliko naključij okoli Isajlovića. Ampak ja, to 

nerazumevanje ni samo moj problem, ampak je problem vseh nas, in to že ves čas. 

  

  

666 imen Dragana Isajlovića  
  

Prvo ime (če seveda pustimo ob strani Janeza Zemljariča) v kontekstu Isajlovićevih poslovnih strategij je zagotovo Klemen 

Ferjančič, nekoč direktor in solastnik podjetja SGP Tehnik, torej podjetja, od katerega je Isajlović odcepil in pred stečajem 

varno odpeljal SGP Gorenjc. Ferjančičeva karierna pot pa nam pove še marsikaj, predvsem pa potrdi neke teze o tesnem 

povezovanju med kralji slovenske ekonomije. 

  

Denimo v obdobju, ko je bil Isajlović zloglasni svetovalec ministra Križaniča, je bil Ferjančič nadzornik kapitalske družbe, 

natančneje, tja je bil imenovan decembra 2008, vanj pa se je usedel konec januarja 2009, medtem ko je Isajlović svetoval 

ministru za finance tisti kratek čas leta 2010. V obdobju Ferjančičevega nadziranja KAD je bilo dostikrat slišati, da ima 

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/90359/iz-politickog-magazina-mreza


Isajlović močan vpliv na tedanji AUKN. Seveda so bile naokoli samo govorice, podobno, kot da je SGP Tehnik tedaj urejalo 

državne posle, ampak ker Pahor nikoli ni zmogel posebnega državljanskega poguma, je tako ostalo, kot je, na ravni govoric, 

ki so danes zgodovinsko slepo črevo. Morate pa priznati, da je bila pot od SGP Tehnika do samih vrhov Slovenske vlade, 

prek Isajlovića in Ferjančiča, neverjetno odprta. In danes, gledano za nazaj, je morda lažje razumeti, da se je moralo vedeti, 

kaj se dogaja na relaciji Ferjančič – SGP Tegnik – SGP Gorenjc – Isajlović, ampak za SD je bilo to očitno nepomembno. 

Da sploh ne govorimo o relaciji Ministrstvo za finance RS – Isajlović - SGP Gorenjc – Elmont d.o.o. – Ultra d.o.o. – 

Ministrstvo za visoko šolstvo.  

  

Pahorjeva ekipa za 
pospeševanje podjetništva: 

nekdanji finančni minister 

Franci Križanič, njegov 
svetovalec Dragan 

Isajlović in njun 
podjetniški kolega Gregor 

Golobič. Foto: 

www.mediaspeed.net. 
   

Ferjančič je po prehodu 

SGP Tehnik v stečaj in 

rešitvi SGP Gorenjc 7. 

aprila 2014 s kvoto SD 

(torej že popolnoma 

odkrito) zasedel mesto 

nadzornika v Petrolu d.d. Saj veste, katerem Petrolu, kajne? Tistem, ki je nekaj let nazaj hčerinski firmi SGP Gorenjc v 

Bosni dal posel igradnje devetnajstih bencinskih črpalk po BiH. Da pa bo ironija še večja, je taisti Ferjančič, kljub temu da 

je nadzornik Petrola, 16. julija 2014 postal še svetovalec tehničnega direktorja podjetja Plinovodi d.o.o. Zakaj ironija? Prvič, 

ker je precej nehigienično, če nadzornik firme matere postane svetovalec direktorja firme hčerke, in drugič, precej nerodno 

je, če bi želijo narod prepričati, da so vse le paranoično interpretirana naključja, potem pa se zgodi, da nekdanji solastnik 

SGP Tehnike svetuje Plinovodi d.o.o, ki ima na koncu lastniške strukture tudi Gorenje, podjetje, ki je posredno (prek 

Tosidos) dokapitaliziralo edini preživeli del SGP Tehnika, torej SGP Gorenjc, ki je končalo v rokah Isajlovića. Zapleteno? 

Je, ampak zamislite si, da berete zgodbo, kjer vsi seksajo z vsemi, preostalim pa trdijo, da se sploh ne poznajo. Ali kot 

pokaže spodnja infografika, je menda jasno, da relacija Isajlović – Bobinac ni nestabila ad-hoc tvorba brez trdnih veznih 

členov in ta vezni člen je zelo očitno   

rjančič:  



  

  

Za posladek pa še tole. Obstaja podjetje Fagot d.o.o., ki je v stečaju. Tam je kar nekaj lastnikov, za bralce pa sta verjetno 

zanimiva dva: Klemen Ferjančič in Silvo Komar. Menim, da veste, kdo je slednji. Sicer ne vem za vas, ampak meni se zdita 

povezavi Isajlović – Ferjančič in Ferjančič – Komar naravnost fascinantni. Zagotovo pa je spet vse skupaj naključje in 

zagotovo, čeprav je Ferjančič vezni člen, ne obstaja poslovna relacija Isajlović – Komar, to doslej že vemo, to nam je že 

jasno. 

  

 
  

  

Povezav na relaciji Petrol, kjer sedi Isajlovićev poslovni sodelavec – Gorenje, kjer sedijo dokapitalizatorji Isajlovićevega 

podjetja – Geoplin, ki je lastnik podjetja, kjer svetuje Isajlovićev poslovni "kompadre" pa je še ravno toliko, da postane 

jasno, da Tosidosova zgodba še zdaleč ni naključna (poglejte si lastniško strukturo podjetij Iges d.o.o in GGE d.o.o.). 

Vprašajte se sledeče: prvič, zakaj podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo bele tehnike, prodira na trge energentov, drugič, zakaj 

to podjetje z belo tehniko dokapitalizira na videz nepomembna gradbena podjetja, ki so v zadnjem trenutku rešena pred 

stečajem in zakaj prav z njimi (čeprav nimajo referenc) izvaja velike državne projekte? Tretjič, ali res verjamete, da nekdanji 

svetovalec ministra za finance na eni strani in nadzornik KAD, danes nadzornik Petrola, na drugi strani, ki ju družijo skupni 

projekti, ne moreta splesti vplivne mreže, v kateri so slovenska mega podjetja tipa Gorenje? 

  

Kanali so odprti, moč je skoncentrirana, nekateri skupni projekti so razkriti. In kaj zdaj? 

  



 
  

  

V zgodbi o nordijskem centru smo videli krah SGP Tehnika, preživetje SGP Gorenjca in vstop solastnika SGP Gorenjca v 

projekt, ki ga je vodil Kolektor Koling prek podjetja Tosidos. Kolektor Koling je hčerinsko podjetje Petričevega Kolektorja. 

Zakaj to pišemo? Zato, ker je poslovno in projektno – lastniška povezava med Gorenjem in Kolektorjem tako zelo blizu, da 

enostavno ni moč verjeti, da se Isajlović s svojim podjetjem SGP Gorenjc ni priklopil na obstoječe mreže, in ker ni moč 

verjeti, da je Ferjančičev vpliv na konstruiranje teh mrež nepomemben.  

  

  

Odprti dosje 
  

Kako zaključiti? Trdimo, da nismo niti blizu konca dosjeja Isajlović, morda pa smo vendarle zapisali nekaj uporabnih 

informacij in vam kontekstualizirali ekonomsko – politično realnost slovenske tranzicije. Morda Isajlović bolj kot s svojim 

projektnim mreženjem po Sloveniji in BiH označuje slovensko tranzicijo s tistim kratkim obdobjem, ki ga je preživel v 

kabinetu finančnega ministra Križaniča. Marko Golob, tedaj AUKN, je za Isajlovića na preiskovalni komisiji Državnega 

zbora o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu 08. april 2014, torej dan po tem, ko je Ferjančič postal nadzornik 

Petrola) dejal, da je bil eden redkih, ki so razumeli, za kaj gre pri reševanju slovenskih podjetij. Mi, preostali, vemo nekaj 

drugega. Da se je Isajlović tisti kratek čas "kabinetanja" ukvarjal z Muro, MIP in slovenskimi igralnicami. Mure ni več, MIP 

je mrtev, v zvezi z igralnicami pa se je celo strahopetni Pahor odločil, da so nezakonita lobiranja presegla vse mere in je 

vložil prijavo na KPK. Ampak spet je to neka čisto druga zgodba. Mi preostali tudi vemo, da je SGP Gorenjc v tistem času 

že plaval v roke Isajlovića in da je njegovo hčerinsko podjetje v BiH že opravljalo posle za Petrol, ki se ga je potem prijetno 

zasedlo. 

  

Mi preostali vemo, kaj ste počeli, in mi preostali ne bomo pozabili, kvečjemu bomo še kaj razkrili, saj tranzicijski dosje 

Isajlović še ni zaprt, posebej ne v epizodah igralništva in še česa. 

 

 

  



Tranzicijski dosje: Borut Jamnik in njegova hobotnica 
Po naši oceni eden najvplivnejših ljudi v Sloveniji je svoje omrežje zgradil na treh stebrih 

slovenskega državnega premoženja: Kapitalski družbi, Telekomu in Združenju nadzornikov Slovenije. 

Jamnik, ki je zadnja štiri leta predsednik uprave Modre zavarovalnice, trenutno sicer sedi v treh 

nadzornih svetih. In sicer v Telekomu Slovenije, Cinkarni Celje in Združenju nadzornikov Slovenije. 

  
Piše: Uredništvo, Luka Mesarič 30.11.2015 23:37  

http://www.portalplus.si/1236/borut-jamnik/    

Ključne besede:   borut jamnik   telekom slovenije   kad   petrol   zns   hobotnica  

 
Foto: Boštjan Tacol 

Jamnikova hobotnica je trdno zakoreninjena v politiki in državnih podjetjih. 

Tako nadzorujejo denarne tokove iz državnih družb, prek medijskih agencij do 

političnih strank, ki si tudi s tem denarjem zagotavljajo uspeh na volitvah. Ko se 

prebijejo v vlado, pa s pridobljenim političnim vplivom zagotovijo preživetje 

Jamnikovi hobotnici. S tem vsem vpletenim posameznikom zagotavljajo korist 

in finančno preživetje iz premoženja davkoplačevalcev. Krog je tako sklenjen. 
Za našega portretiranca je značilno, da izven javnega sektorja nima nobenih drugih delovnih izkušenj. Izjema je epizoda iz 

Probanke, v kateri je ostala znatna luknja iz njegovega obdobja, ki je stala osebnega stečaja člana njegovega omrežja 

Branka Tomažiča, predsednika nadzornega sveta Pozavarovalnice Sava in njegovega nekdanjega sodelavca v Hitu, kjer 

je bil Borut Jamnik dobro leto predsednik uprave. Z denarjem zdaj že bankrotirane Probanke naj bi Jamnik in Tomažič po 

nekaterih virih kupila tudi danes že propadli poreški igralniški kompleks. 

  

Epizoda v Probanki se je pričela maja 2006, ko je finančna skupina Probanka, na čelu katere je bila Romana Pajenk, 

objavila sporočilo za javnost, da k njim prihaja "eden najbolj perspektivnih managerjev mlajše generacije v Sloveniji". 

Rečeno je bilo, da bo opravljal delo svetovalca uprave Probanke DZU in deloval na različnih področjih družbe. Jamnik je 

na Probanko, od katere danes ni ostalo veliko, njena prva dama Romana Pajenk pa se zaradi spornih dokapitalizacij sooča s 

sodnimi postopki, prišel iz novogoriškega igralniškega velikana HIT, pred tem pa je vodil Kapitalsko družbo (KAD). 

  

  

1. poglavje: Kapitalska družba 
  

KAD upravlja denar upokojencev, tako da je bil Jamnikov tihi, vendar ključni podpornik v politiki - seveda ob socialnih 

demokratih - dolga leta tudi Karl Erjavec, predsednik Desus. Bachtiar Djalil in Anja Strojin Štampar, pred kratkim 

imenovana za novo članico uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH), sta prav tako dolgoletna Jamnikova 

zaveznika, njuna vloga pa je ščititi položaj Boruta Jamnika v Modri zavarovalnici. Za statut te zavarovalnice je značilno 
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določilo, da njen edini lastnik - in to je KAD - nima večine v nadzornem svetu. Z drugimi besedami, zaradi tega vlada ne 

more posegati v nadzorni svet in je odvisna od dobre volje sindikalista Branimirja Štruklja. Takšna ureditev je po mnenju 

nekaterih pravnikov v neskladju z Zakonom o gospodarsih družbah. 

  

Djalil je bil nekoč tudi med vidnejšimi funkcionarji stranke SD, kjer je veljal za zaveznika Boruta Pahorja. Socialni 

demokrati so kasneje zamenjali vodstvo, zato so se razmerja spremenila. Trenutni predsednik te stranke Dejan Židan je v 

politiko najverjetneje vstopil zaradi zagotavljanja preživetja svojemu nekdanjemu delodajalcu Stanku Polaniču. Temu 

namreč kot kmetijski minister že dlje časa zagotavlja stabilen tok subvencij in državnih poslov njegovemu kmetijsko-

gradbenemu imperiju. Tako je od leta 2003 Panvita (in Polaničeve druge firme) dobila najmanj 43 milijonov evrov državnih 

subvencij. Polaničev nečak in nekdanji direktor Pristopa Uroš Hakl (sedanji lastnik Večera, ki ga je kupil od Pivovarne 

Laško), je prek svojih podjetij dobil najmanj 8 milijonov evrov naročil države, SGP Pomgrad pa najmanj 465 milijonov 

gradbenih naročil države (vir: Supervizor)! 

  

Spomnimo se prizora, ko je v času oblikovanja vlade Alenke Bratušek minister Dejan Židan pripeljal Tomaža Kuntariča 

v Državni zbor kot kandidata svoje stranke za ministra za finance. Kuntarič je zdaj zaposlen v Gorenju, (kot Peter Groznik) 

in vodi nadzorni sveta Petrola. 

  

Petrol je sicer ena izmed finančnih "zlatih jam" politike oziroma paradržavnega omrežja. Po nekaterih podatkih je v tej 

zgodbi tudi vodja poslanske skupine socialnih demokratov Matjaž Han, ki skozi firmo svoje žene M & M International 

letno realizira več kot milijon evrov prihodkov - v glavnem reklamnih storitev. Zakaj Petrol potrebuje takšne storitve od 

žene vodje poslanske skupine vladajoče stranke, je popolna uganka. Drugi Hanov "družinski" milijonski posel je tiskanje 

etiket za Pivovarno Laško, ki je prodala Mercator, Han pa je prek svojega položaja in kljub očitnemu konfliktu interesov 

vseskozi aktivno podpiral to prodajo. 

  

Če se vrnemo nazaj na KAD: na tej državni družbi kljub stotinam prodanih poslovnih deležev v zadnjih dvajsetih letih nikoli 

ni bilo resne revizije Računskega sodišča. Je to zgolj naključje ali gre morda za namerno prikrivanje nečednosti političnih 

elit? 

  

  

2. poglavje: Telekom Slovenije 
  

Gospod Jamnik je predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije, in sicer ob direktorju Petrola Tomažu Berločniku (ki 

ga nadzoruje prej omenjeni Tomaž Kuntarič), članu uprave Abanke Mateju Golobu Metzeleju in Golobičevem kadru 

Adolfu Zupanu. To so nadzorniki postali kljub temu, da država že tri leta nima glasovalnih pravic in Telekoma ne more 

upravljati. Imenovani so bili z glasovi "malega delničarja" Darija Južne. Njegova Perspektiva ima 1,5% delnic, ki jih je 

perspektivno kupila z 207 milijoni evrov kreditov državnih bank. 

  

Kakšne kravje kupčije so bile potrebne za imenovanje, smo videli v zadnjih letih, ko se je "od države ugrabljeni" Telekom 

prodajal in iz dneva v dan spreminjal svojo poslovno strategijo na Balkanu. Vse to se je seveda dogajalo brez sodelovanja 

države kot največjega, tj. 75% lastnika. Na Telekomu Borut Jamnik odločno podpira delovanje Planet TV, ki ga je še kot 

mladi direktor TSmedia ustanovil Rudolf Skobe (danes predsednik uprave Telekoma) in je samo lani Telekom olajšala za 

11 milijonov evrov. Doslej naj bi televizija državni telekom stala že okoli 40 milijonov. 

  

Cui bono, v čigavo korist, se boste vprašali. Koristi od tega ekonomsko nesmiselnega početja ima le Pristop, ki usmerja 

medijske milijone glede na svoje interese od ene do druge medijske hiše. S tem ima odločilen vpliv na njihovo uredniško 

politiko in lahko po mili volji izvaja "medijske umore" posameznikov in političnih strank. Podoben položaj, kjer država 

nima glasovalnih pravic, je tudi v drugih dveh največjih oglaševalcih v državi, v Petrolu in Zavarovalnici Triglav. Predvsem 

kar se slednje tiče, velja, da je imel tam Borut Jamnik vedno svoje interese, ki jih je uveljavljal tako, da so bili včasih formalni 

predsedniki uprav ob tem brez besed. 

  

  

3. poglavje: Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) 
  

Naš portretiranec je tudi dolgoletni predsednik Združenja nadzornikov Slovenije, kjer mu bo sicer prihodnje leto potekel 

mandat. ZNS "izobražuje in licencira" nadzornike državnih družb. Med člani posameznih organov društva najdemo zanimiva 

imena, med katerimi bi marsikoga lahko brez težav povezali z Jamnikom: Borut Bratina (nadzornik NKBM), Blaž Košorok 

(direktor HSE), Vojko Antončič (Predsednik nadzornega sveta v bankrotiranemu Cimosu), Marko Jaklič (komentator 

korporativnega upravljanja), Milena Pervanje (kadrovska komisija SDH), Gorazd Podbevšek (predsednik nadzornega 

sveta NLB) in sekretarka društva Irena Prijović. Delovanje združenja finančno podpirajo Sava, Petrol, Zavarovalnica 

Triglav, SDH, DUTB, Mercator, NKBM, HSE, Slovenske železnice, DARS in druge državne družbe. S tem se krog zapre. 

  

Pasivna vloga državnih nadzornikov v zadnjih letih, kjer so t.i. licencirani nadzorniki aktivno opuščali nadzor v bankah in 

velikih državnih družbah, ki jih zdaj saniramo davkoplačevalci, je ključna za razumevanje porazne 15-letne zapuščine Boruta 



Jamnika. Državi je vsilil status "licenciranega nadzornika", ki je bil ključni kriterij tudi pri izboru trenutnih nadzornikov 

SDH. Ob tem ne moremo mimo odgovornosti ZNS za delo nadzornikov v zadnjih letih in vzpostavitve klientelističnih navez 

pri upravljanju državnega premoženja! 

  

Položaj, ko so nadzorniki interesno povezani z upravami, je razlog za odtekanje denarja iz državnih družb in bank. Očiten 

postaja, ko nadzorniki javno branijo uprave pri očitnih nepravilnostih in neprimernih poslovnih praksah, namesto da bi 

ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi. To delovanje smo v zadnjih dnevih videli v NLB, ko je predsednik nadzornega 

sveta banke Gorazd Podbevšek sporočil, da je s pogodbo z Dragom Kosom vse v redu, ali v Savi, kjer so nadzorniki (med 

njimi član vladajoče SMC Aleš Avbreht) odločno javno podprli upravo bankrotirane družbe. 

  

Jamnikova hobotnica je torej trdno zakoreninjena v politiki in državnih podjetjih. Tako nadzorujejo denarne tokove iz 

državnih družb, prek medijskih agencij do političnih strank, ki si tudi s tem denarjem zagotavljajo uspeh na volitvah. Ko se 

prebijejo v vlado, pa s pridobljenim političnim vplivom zagotovijo preživetje Jamnikovi hobotnici. S tem vsem vpletenim 

posameznikom zagotavljajo korist in finančno preživetje iz premoženja davkoplačevalcev. Krog je tako sklenjen... 

 

 

 

Davčne oaze, rajska vrata slovenske levice ali ep o Stojanu 

Petriču 
V tem članku smo šli po sledeh zgodb o Petričevih domnevnih luksemburških lovkah in kloaki z Deviških 

otokov, imenovani Ardavon ltd. in prišli nekaj korakov dalje, s čimer se po našem mnenju spet odpira 

zgodba o Petričevem prevzemanju Kolektorja. 
 

Piše: Kizo29.03.2015 18:00  

http://www.portalplus.si/794/davcne-oaze-rajska-vrata-slovenske-levice-ali-ep-o-stojanu-petricu/  

  

 
Naj verjamemo na besedo Luksemburžanu, ki redno prebira Finance v slovenščini in brani Petriča, ki ga sploh ne pozna? 

Na sliki: Miro Cerar in Stojan Petrič. Foto: www.mediaspeed.net 

Menim, da se zgodba lahko iskreno in brez izmotavanja zaključi na samo en 

način. Hoogewerf, človek, ki goji posebno (in rahlo ekstremno) simpatijo do 

neznanca po imenu Stojan Petrič, naj enostavno v slovenske medije pošlje 

poslovne dokumente, iz katerih bo jasno razvidno, da je vedno bil in še vedno je 

edini lastnik deviškega podjetja in da nikoli naokoli ni bilo na noben način 

nobenega Stojana Petriča, ne v deviškem podjetju ne na 19 Rue Aldringen L - 

1118.  

http://www.portalplus.si/794/davcne-oaze-rajska-vrata-slovenske-levice-ali-ep-o-stojanu-petricu/


Stojan Petrič ni kdorkoli, ni finančni Krjavelj tipa Petan niti kreditni dezorientiranec tipa Kordež, kaj šele, da bi bil v 

čemerkoli podoben štajerskemu Napoleonu Šrotu. Stojan Petrič je zaradi prevzema Kolektorja postal heroj vseh tistih, ki jih 

mučijo nočne more, v katerih tujci prevzemajo slovenska podjetja, Stojan Petrič je zimzeleni kralj Matjaž za vse tiste, ki 

kličejo k čudežnim rešiteljem države in Stojan Pertič je primogenitor rdeče plemiške rodbine iz Idrije, ki se kličejo Petrič. 

Nesrečni okoliščini za Petriča sta prvič, neprestano in vztrajno medijsko kopanje po zgodbah o lovkah njegovega imperija 

v davčnih oazah (ki jih Petrič bolj ali manj učinkovito vedno zapre) in preiskava NPU v zvezi s prevzemi, ki so rezultirali v 

lastniški konsolidaciji Kolektorja (in te zgodbe ne more kar tako zapreti). 

  

V tem članku smo šli po sledeh zgodb o Petričevih domnevnih luksemburških lovkah in kloaki z Deviških otokov, imenovani 

Ardavon ltd. in prišli nekaj korakov dalje, s čimer se po našem mnenju spet odpira zgodba o Petričevem prevzemanju 

Kolektorja.  

  

  

Ponoven obisk Luksemburga 
  

Stojan Petrič je doslej dvakrat zanikal (9. novembra 2011 v Financah ter 22. julija 2013 na Planet Siol) lastništvo 

kakršnegakoli luksemburškega podjetja (razen enega, o katerem bo govora v nadaljevanju) ter zavrnil kakršnokoli vprašanje 

o tem, ali je s pomočjo luksemburških podjetij izčrpaval Kolektor (in povezana podjetja) ter na koncu vrnil denar v rdečo 

grapo v obliki prevzemne vsote, potrebne za odkup Kolektorja. Toda obstajajo tri točke, zaradi katerih na Portalu Plus 

menimo, da je njegov del zgodbe dovolj nekonsistenten, da lahko postavimo nekaj dvomov. 

  

Prvič, Petrič je zaradi prevzema podjetja Etra 33 (s čimer se je zložilo prevzemanje Kolektorja) pod preiskavo NPU. To je 

za nas zadosten razlog, da se vprašamo o motivih in načinih delovanja Stojana Petriča ter začnemo dvomiti o javno znanih 

informacijah, pakiranih prek dominantnih slovenskih medijev ter o kredibilnosti primogenitorja plemiške rodbine Petrič. 

  

Drugič, v Financah je bil že objavljen članek o domnevni luksemburški hobotnici Stojana Petriča, ki naj bi služila kot vzvod 

za prevzem Kolektorja (katerega epizoda, Tetra 33, je pod preiskavo NPU). Naj vas spomnimo, članek je bil v Financah 

objavljen 18. avgusta 2011, nanj pa sta reagirala tako Stojan Petrič kot dotlej neznani Francis Hoogewerf, ki je, upoštevajoč 

notarsko overovljene datume, že pet dni po izidu članka v Financah podal izjavo, da je lastnik celotne luksemburške 

hobotnice kar on sam. Slednje je sprožilo kar nekaj upravičenih dvomov. Najprej, ali je mogoče, da nek Francis Hoogewerf 

redno bere Finance in ko zasledi v tem časopisu svoja podjetja ponori in se javi, da gre za napako, ter pojasni, da je hobotnica 

njegova? Menimo, da je ta ideja absurdna, predvsem če poznate delovanje luksemburškega sistema, kjer boste izvedeli vse 

prej kot to, kdo je lastnik katerega podjetja in kjer velja medijski molk za zlato pravilo. 

  

Potem, čudno je, da stopi Petriču v bran človek, za katerega Petrič trdi, da ga sploh ne pozna (Petričeva izjava za Planet 

Siol). Od kod in zakaj zdaj to in kakšen smisel ima vse skupaj? In na koncu, bodimo iskreni, Hoogewerf zanika, notar 

overovi njegov podpis (podpis, ne vsebine), Finance njegovo izjavo objavijo in to naj bi bilo to. Naj verjamemo na besedo 

Luksemburžanu, ki redno prebira Finance v slovenščini in brani Petriča, ki ga sploh ne pozna? Tukaj se nekaj ne sestavi, 

kajne? Veste, kdaj bi se sestavilo? Če bi Hoogewerf poslal dokumentacijo, iz katere bi bilo razvidno, kdo je lastnik katerega 

izmed obravnavanih podjetij. Sicer je vse skupaj vredno ravno toliko, kot če bi Portal Plus poslal izjavo v Finance, da 

Hoogewerf v resnici ni lastnik hobotnice, ampak da je lastnik Kizo. Torej? Brez dokumentov ostaja samo Hoogewerfova 

izjava, ki je glede na okoliščine zelo nekredibilna.  

  

In tretjič, obstajajo resni indici, da je nekaj narobe v celotni zgodbi, in te vam bomo tudi predstavili. Istočasno pa želimo, da 

bralci veste, da po nekaterih medijih plavajo nekateri dokumenti, ki Hoogewerfove in Petričeve izjave postavljajo na dvom 

in dodatno potrjujejo indice, ki smo jih pridobili na Portalu Plus. Nekatere od teh dokumentov objavljamo, čisto zato, ker 

menimo, da jih imate pravico prebirati in si sami ustvariti mnenje. 

  

  

Nova luksemburška ulica, 19 Rue Aldringen L - 1118 Luksemburg 
  

Preden se spustimo v neke pomembne elemente Petričeve zgodbe, si oglejmo, kako naj bi izgledala luksemburška hobotnica, 

ki se pripisuje Petriču: 

  

http://beta3.finance.si/files/2011-09-08/Priloga%20izjava%20o%20lastni%C5%A1tvu%20g.%20Hoogewerfa.pdf
http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/07/fmr_prikaz_nasprotnih_dejstev.aspx
http://www.siol.net/novice/slovenija/2013/07/fmr_prikaz_nasprotnih_dejstev.aspx


 
  

V centru je podjetje z Deviških otokov Ardavon ltd., ki je zgeneriralo točno pet luksemburških podjetij. V odzivu na pisanje 

Financ z notarsko overovljenim podpisom Hoogewerf priznava točno tri: Quiviro Ventures s.a., Geomak Holding s.a. in 

Dalton Invest s.a., eno omeni, ampak ne kot hčerinsko podjetje Ardavon ltd. (Cuminvest Holding s.a.), drugo ignorira (A&A 

Holding s.a.), dasiravno finančni izkazi, ki jih predstavljamo v prilogi, kažejo, da je Ardavon ltd. mati vseh imenovanih 

podjetij. Ali čutite tenko vibracijo dvoma in neiskrenosti, podpisano z notarsko overovljenim podpisom Hoogewerfa? Ali 

čutite, da zgodba postaja vse bolj pristranska? 

  

Dobro, doslej nismo povedali še nič, razen tega, da dvomimo v zgodbo naših podjetniških junakov in da je 

Hoogewerf  luksemburški pozoren bralec Financ, ki brani čast osebe, ki je sploh ne pozna, je pa malo starejše generacije in 

pozabi omeniti, katera podjetja naj bi si lastil. Zdaj pa prvo resno razkritje. Če se spomnite članka, s katerim smo na Portalu 

Plus razkrili, da Petan – Pušnik – Zavrlova hobotnica gnezdi na 36 Avenue Marie – Therese, L-2132, pod okriljem Europe 

Fiduciarie s.a., potem veste, kako celotni luksemburški mehanizem deluje. Na hišni številki domuje luksemburško 

svetovalno podjetje in pri njih lahko verižno odpirate podjetja. Izberete si ponudnika in potem odpirate poljubno število 

podjetij na njihovi hišni številki in z njimi počnete, karkoli pač počnete. Lahko z njimi kot povezanimi osebami, denimo, 

izčrpavate svoje podjetje, lahko obkoljujete in reketirate druga podjetja, se izogibate davkom, perete denar, karkoli že želite. 

Zato verjetno ni presenetljivo, da imajo vsa podjetja, ki jih je v Luksemburgu rodil deviški Ardavon, isto hišno številko: 

Geomak Holding s.a., A&A Holding s.a., Dalton Invest s.a., Cuminvest Holding s.a. in QuiviraVentures s.a. domujejo na 

19 Rue Aldringen L - 1118 Luksemburg. Verjetno tudi ni presenetljivo, da tam sedi Hoogewerfovo krovno podjetje 

Hoogewerf & CIE s.a., bolj zanimivo je, koga še najdete na tej hišni številki. Naj vam kar spodnja infografika razkrije to 

idilo na luksemburški ulici 19 Rue Aldringen L – 1118: 

  

http://www.portalplus.si/765/kako-se-je-ugrabila-drzava/
http://www.portalplus.si/765/kako-se-je-ugrabila-drzava/


 
  

Saj ste prešteli število podjetij na ulici, kajne? Potem vidite, da je tam eno preveč. In to, ki je preveč, se imenuje Archimede 

Invest Holding s.a. Zveni znano? Naj vam osvežimo spomin s spodnjo infografiko, ki prikazuje plemiško lastniško strukturo 

podjetja Archimede Invest Holding s.a.: 

  

 
  

Če želite nadaljevati s tezo, da Petričeve hobotnice ni, potem morate sprejeti sledeče predpostavke: prvič, Petrič ne pozna 

Hoogewerfa, čeprav luksemburško podjetje, ki ga ima prek FMR d.d. posredno v lasti, gostuje na isti hišni številki kot 

hobotnica, ki smo vam jo predstavili v prvi infografiki. Drugič, Petrič ne pozna Hoogewerfa, čeprav slednji piše pisma 

bralcem v slovenske medije in trdi, da Petrič ne poseduje ničesar, saj da je vse njegovo. Tretjič, verjeti morate v 



predpostavko, da so Geomak Holding s.a., A&A Holding s.a., Dalton Invest s.a., Cuminvest Holding s.a. in QuiviraVentures 

s.a. res del neke mreže, ne pa tudi Archimede Invest Holding s.a.. Slednji naj bi končal na tej hišni številki po naključju. 

Pravilo, da je podjetje, ki gostuje na hišni številki svetovalnega podjetja, povezano z ostalimi, je skorajda zlato pravilo, 

ampak, saj veste, naključja so možna in pravila se tudi tukaj in tam porušijo. Ali dvomite o uradni verziji? 

  

  

Zanimiv dokument, ki postavlja marsikaj na glavo 
  

Ampak, okej, to še ni dokaz, da obstaja Petričeva hobotnica, to je zgolj dodaten indic, ki kaže, da morda uradna zgodba ni 

čisto logično sestavljena oziroma da je njena notranja konsistentnost zelo šibka. Ker če ponovimo: na istem nabiralniku je 

Petričevo podjetje in Hoogewerfovo podjetje, pa se ti osebi ne poznata in Hoogewerf priznava lastništvo vsega, ampak ne 

da nobenega dokumenta v podporo svojim izjavam.  

  

V tem trenutku pa navkljub bedni strukturi zgodbe še vedno ni mogoče izključiti niti ultimativne teorije zarote, in sicer, da 

je nekdo pripisal celo Hoogewerfovo hobotnico Petriču, samo zato, ker ...? Ker je prišlo do spopada med plemiškimi 

rodbinami v Idriji? Ker nekdo nima kaj drugega početi? Ker nekdo ne mara Petriča in generira cele kupe teorij zarot s celimi 

kupi dokumentov, ki krožijo po slovenskih medijih? Kdo bi vedel. Vemo pa sledeče, obstaja poročilo detektivske agencije 

s Floride, ki ga objavljamo na Portalu Plus: 

  



 
  

V poročilu je zapisano, in to lahko preberete sami, da je Stojan Petrič povezan s podjetjem Ardavon ltd. Ne samo to, bil naj 

bi celo njegov ustanovitelj. Saj veste, kaj to pomeni? Morda, da je luksemburška hobotnica, ki jo je rodil deviški Ardavon 

ltd., khm ... vendarle Petričeva? Mar to pomeni, da je hobotnica takšna: 

  



 
  

Na Portalu Plus menimo, da je to detektivsko poročilo resen dokument, ki postavlja zgodbo na glavo, zato smo pri različnih 

virih preverili avtentičnost poročila. In zanimivo, vsi trdijo, da je poročilo avtentično. Kaj zdaj? Ne vem, verjetno pa ve 

NPU, kaj naj počne s takimi dokumenti, in tudi zato ga objavljamo. 

  

Kot zanimivost naj povemo, da poročilo kot pravni vzvod ustanovitve deviškega podjetja navaja osebo, ki se odziva na ime 

Jean Joseph Wagner. To ime pa smo zasledili, kje že? Seveda, overovil je Hoogewerfov podpis, ko se je pošiljalo pisma 

bralcev v Finance, z namenom, da se razkrije Hoogewerfovo in zanika Petričevo lastništvo luksemburške hobotnice. Torej, 

spet še eno zanimivo naključje v celotni zgodbi. Kaj hočeš, človek potuje iz Slovenije v Luksemburg pa od tam na Deviške 

otoke in nazaj in vseskozi so prisotna ista imena, v igri pa so iste ulice. Ampak, saj veste, svet je v resnici tako zelo majhen 

in naključij je povsod ogromno.  

  

Če povzamemo: Hoogewerf brez dokumentov ni kredibilno zaprl zgodbe s tem, ko je zatrdil, da je celotna hobotnica njegova. 

Detektivsko poročilo (ki ga sicer ni overovil Wagner) je zato ravno toliko kredibilno kot Hoogewerfove trditve po slovenskih 

medijih. In ravno zaradi tega ter dodatnih dokazov, ki kažejo, da se Petrič in Hoogewerf kljub Petričevem zanikanju po 

naravi stvari morata poznati, je zgodba ponovno postavljena na sam začetek.  

  

  

Skorajda epilog 
  

Menim, da se zgodba lahko iskreno in brez izmotavanja zaključi na samo en način. Hoogewerf, človek, ki goji posebno (in 

rahlo ekstremno) simpatijo do neznanca po imenu Stojan Petrič, naj enostavno v slovenske medije pošlje poslovne 

dokumente, iz katerih bo jasno razvidno, da je vedno bil in še vedno je edini lastnik deviškega podjetja in da nikoli naokoli 

ni bilo na noben način nobenega Stojana Petriča, ne v deviškem podjetju ne na 19 Rue Aldringen L - 1118. To je verjetno 

zelo enostavno, saj je Hoogewerf že prekršil nenapisano luksemburško pravilo, da se medijem ne razkriva lastniške strukture 

luksemburških podjetij, poleg tega pa, kot razumemo, tudi redno prebira slovenske medije, zato tudi našega predloga ne bo 

spregledal. Če želi, ga lahko še enkrat overovi prijazni notar Wagner. 

  

Če tega nekako ne bo, se bodo kar naprej pojavljala vprašanja, ki smo jih postavili v tem članku. Še več, pod dvomom bo 

financiranje Petričev prevzem Kolektorja, poročilo detektivske agencije pa bo imelo legitimnost na ravni Hoogewerfove 

izjave. Oziroma, ne bo se zaprl dvom, da mati Hoogewerf brani Petričeve luksemburške mladiče. 

  



Manjka pa še nekaj: če so podjetja res Petričeva, kaj je z njimi počel? V nasprotju z navezo Pušnik – Petan – Zavrl ni opaziti 

nekega haranja po regiji in tudi naši viri s časopisa Dnevnik so tokrat obmolknili (domnevamo, da zato, ker se Petan Petriča 

enostavno boji). Ampak za iskanje odgovora na to vprašanje bo potreben nov članek. 

   

Dokumenti  

Dokaz za lastništvo Geomak Holdinga s.a. 

 



  

Dokaz za lastništvo A&A Holdinga s.a. 

 
  

Dokaz za lastništvo Dalton Investmen Holdinga s.a. 

 

 



 
  

  

Dkaz za lastništvo Cuminvest Holdinga s.a. 



 
  

Dokaz za lastništvo Quivira Ventures s.a. 



 
 

Idrijski perkmandeljc Petr'č 
Ne dolgo po tem, ko smo zadnji v vrsti slovenskih medijev objavili članek, v katerem smo se spraševali, 

ali je Stojan Petrič res lastnik cele vrste off-shore podjetij, se je zgodila tiskovna konferenca, na kateri so 

http://www.portalplus.si/794/davcne-oaze-rajska-vrata-slovenske-levice-ali-ep-o-stojanu-petricu/
http://www.portalplus.si/794/davcne-oaze-rajska-vrata-slovenske-levice-ali-ep-o-stojanu-petricu/


Kleindienst in Kren iz (tudi) Petričevega FMR d.d. skupaj s Hoogewerfom branili lik in delo Stojana 

Petriča in nas brez dokumentov prepričevali, da dokumenti, ki plavajo po slovenskih medijih, niso 

resnični. Za veliko večino slovenskih medijev se je na tej točki (preventivno) zgodba zaprla. 
Piše: Kizo 24.05.2015 22:35  

http://www.portalplus.si/879/idrijski-perkmandeljc-petrc/  

  
Hoogewerf, budni spremljevalec vsega, kar slovenski mediji napišejo o Petriču, tudi tokrat ni pokazal niti enega samega 

dokumenta, iz katerega bi bilo razvidno, da je on edini lastnik podjetij, katerih lastništvo se pripisuje Petriču. 

Petrič, želiš zaključiti to zgodbo? Potem naj Hoogewerf pošlje slovenskim 

medijem dokumente, ki pričajo, da v zadnjih petnajstih letih nisi bil (so)lastnik 

problematiziranih off-shore podjetj. Ja, tako enostavno je to. Če Hoogewerf že 

prepeva, naj odpoje še to dokumentirano pesem. 
Na Portalu Plus se je s tem tema šele odprla. Ampak lepo po vrsti, najprej nekaj o tiskovki in še nekaj novih dokumentov, 

drugič pa še o čem drugem. 

  

  

Kaj je Hoogewerfu uspelo pojasniti 
  

Hoogewerf je pojasnil, da za Petriča še nikoli ni slišal. Ja, to je zelo verjetno. Nikoli ni slišal za ključnega solastnika podjetja, 

ki je od Hoogewerfa odkupil Archimede s.a. In ja, skoraj ne more biti bolj verjetno kot to, da ni videl podpisa na katerikoli 

pogodbi s strani osebe, ki ni samo ključni lastnik ampak tudi ključna oseba v nadzornem svetu materinskega podjetja v 

Sloveniji. Ker na pogodbe med Hoogewerfom & CIE s.a. in FMR d.d., vezane na delovanje in poslovanje Archimede s.a., 

se je podpisoval idrijski perkmandeljc, poslovanje pa je spet nadziral taisti perkmandeljc. 

  

Hoogewerf je še enkrat več potrdil, da je lastnik dveh podjetij z Deviških otokov, ki sta povezana s celo serijo podjetij, ki 

gnezdijo na naslovu njegovega krovnega luksemburškega podjetja Hoogewerf & CIE s.a., skupaj s Petričevim Archimede 

s.a. Prav, to že vemo, ampak vemo pa tudi, da je on v resnici solastnik in ne lastnik. 

  

Hoogewerf, budni spremljevalec vsega, kar slovenski mediji napišejo o Petriču, tudi tokrat ni pokazal niti enega samega 

dokumenta, iz katerega bi bilo razvidno, da je on edini lastnik podjetij, katerih lastništvo se pripisuje Petriču. Da je za Portal 

Plus Hoogewerfova kredibilnost vprašljiva, smo že pojasnili (in tudi zakaj), edini papir, ki ga je doslej pokazal, je notarsko 

overjena izjava, v kateri trdi, da je lastnik vsega on. 

  

Recimo kakšno o tej notarsko overjeni listini (povezavo do tega dokumenta najdete v izvirnem članku na tem portalu). 

Napisana je v angleščini. In kakšen je zdaj tu problem? Recimo, da luksemburški notar, ki je to Hoogewerfovo izjavo overil, 

sploh nima dovoljenja, da overja listine v angleškem jeziku (bodite pozorni na rdeč okvir): 

  

  

http://www.portalplus.si/879/idrijski-perkmandeljc-petrc/


 
  

  

In kaj zdaj spet to pomeni? Mogoče, da lahko vržemo dokument v smeti? Mogoče, da je ostala samo še Hoogewerfova 

beseda, ki pa je zaradi tega, ker je njegovo izjavo overjal notar, ki ni pristojen za angleški jezik, še manj kredibilna? Da o 

drugem, o čemur smo že pisali, sploh ne govorimo. 

  

Samo pomislite, če tiskovna konferenca ni bila šarada, jebeni pesek v oči, potem bi Hoogewerf, ki se je že odločil, da pojasni, 

kako je vse njegovo in nič od Petriča, ki ga ne pozna, lahko tudi pokazal papirje o lastništvu vseh podjetij, za katere se sumi, 

da so od Petriča. Zakaj bi bil zanj to problem, če pa prepeva kot ptiček po lokalnih tiskovkah, da je lastnik vsega on? Zakaj 

ne pošlje za zadnjih petnajst let dokumentov, iz katerih bo razvidno, da nikjer in nikoli v lastniški strukturi ni bilo Petriča? 

V čem je problem? Na Portalu Plus obljubljamo, da bomo vse te Hoogewerfove dokumente o lastništvu objavili in s tem bo 

zgodba zaprta, Hoogewerf bo spet kredibilen in Petrič očiščen vseh klevet. 

  

Ker zaenkrat imamo sledeče: overjeno angleško izjavo o lastništvu s strani notarja, ki ne sme overjati angleškega jezika, 

tiskovko, na kateri se je branilo lik in delo Petriča s strani ljudi, ki jih Petrič sploh ne pozna, in pa seveda en cel kup 

dokumentacije, ki priča drugače in odpira dvome. Recimo: 

  

  



 
  

  

Kaj želi Petr'č, da mu verjamemo 
  

Petriču naj verjamemo, da komajda nekaj dni po objavi našega članka in v času njegovega nakupovanja časnika Delo, Kren, 

Kleindienst in Hoogewerf niso imeli kaj početi in so se spontano, verjetno v nekem bifeju v Idriji, odločili, da skličejo 

tiskovko, na kateri bodo zaščitili Petričevo dobro ime. Idrijski špartanci o tem niso Petriču nič povedali in verjetno je Petrič 

o tem prebral iz Dela. To naj verjamemo. 



  

Petriču naj verjamemo, da kot posredni lastnik in predsednik nadzornega sveta FMR d.d. ne pozna Francisa Hoogewerfa, 

torej človeka, od katerega je FMR d.d. odkupil Archimede s.a. in ki ga, sklepajoč po šaradi na tiskovki, očitno pozna celotna 

upravljavska in nadzorna struktura Petričevega podjetja. 

  

Verjamemo naj, da naj bi edino podjetje iz Petričevega imperija, v katerem Petrič nikogar ne pozna, bilo prav edino 

luksemburško podjetje, ki ga ima idrijski plemič v svojem žepu. Ker ja, če imate podjetje v Luksemburgu, potem vas res ne 

zanima ne od koga ste ga kupili niti kdo z njim upravlja. Ja, to je zelo verjetno. 

  

Verjamemo naj, da ga poznata Jurij Kleindienst in Andrej Kren, Petričeva najeta delovna sila, ne pa tudi on sam. 

  

Ali želi Petrič, da tudi verjamemo, da je on perkmandeljc, ne vemo, ne bi pa čudilo, če bosta nekoč, ko bo to potrebno, Kren 

in Kleindienst sklicala tiskovko, na kateri bo poleg njiju sedel še nekdo oblečen v hobita in bodo družno trdili, da je Petrič 

perkmandeljc. 

  

  

Uredništvu in novinarjem Dela v premislek 
  

Verjetno se spomnite sluzastega slavospeva Petriču, ki je bil objavljen v časniku Delo v času oddajanja ponudb za nakup 

tega časopisa? Recimo, da je nam jasno, kaj se dogaja, novinarjem Dela pa ne želi biti, zato jim v imenu zgodovine zapišimo 

nekaj trditev. 

  

Prvič, kaj o vas na Delu pove dejstvo, da ste investicijski magnet za tajkune? Ne za evropske (niti balkanske) medijske hiše, 

ampak prav za tajkune? Zakaj menite, da si vas je lastil danes zaprti Boško Šrot? Zakaj menite, da sta bila glavna ponudnika 

osebi, od katerih velja ena za prvega obsojenega tajkuna v Sloveniji, za drugo, ki je vaš morebitni novi lastnik, pa se samo 

potihoma govori, da je tajkun, in je pod lupo NPU (Petrič)? 

  

Drugič, ali menite, da nikomur zunaj vaše hiše ni jasno, da vaša struktura lastnikov ne potrebuje novinarjev, ampak dnevno 

glasilo za odnose z javnostmi? Kaj vas to dela? Novinarje zagotovo ne. 

  

Tretjič, pred leti, ko vas je kupil tajkun Šrot, ste bili kot podjetje "težki" skorajda 100 milijonov evrov, danes ko vas odkupuje 

nekdo drug, katerega poslovne metode so pod preiskavo NPU, ste težki 10 milijonov evrov. Ali bi bili čez šest let radi težki 

10 evrov? Ali ne prepoznate vzorca? Ker mi vsi preostali ga. 

  

Četrtič, v ta histerični medijski prostor želite pripeljati novega Petana. V tem primeru že morate vedeti, da bo znotraj hiše 

nekdo "Vesna Vuković" in nekdo "Suzana Rankov". Si to želite? Resno? 

  

Petič, naj vam tale infografika kot Demoklejev meč visi nad glavo: 

  



 
  

In ne recite čez nekaj časa, da niste vedeli, ker veste vsaj od danes dalje zelo dobro. 

  

In šestič, prosim, nehajte s tem, da ste časnik leve provenience. Levičarski časopis, ki se bori proti kazino kapitalizmu in 

neoliberalizmu ne more biti del lastniške strukture mega-kapitalskih hobotnic in luksemburških podjetij. Če vas tega ni 

naučila epizoda s Pivovarno Laško, ste ne samo tepci, ampak tudi pokvarjenci. 

  

  

Petr'č 2.0 
  

V času Kleindienstovega, Krenovega in Hoogewerfovega cirkusa ter Petričevega prevzemanja Dela nam je, sicer izjemno 

zanesljiv vir, posredoval sledeče elektronsko sporočilo: 

  

"Please find attached as per your request the financial information for the companies you have requested our assistance.  
As far as A&A Holdings SA is concerned we have found the 2005 accounts and the accounts as at 16 June 2006. On 14 

December 2006 the Company has been liquidated. Such company was incorporated in 1998 so please let me know if you 

wish to receive copy of its annual accounts from its incorporation.  
Please let me know also if you wish to be provided with a summary of the various increase of capital which take place in the 

company so to identify some of the shareholders of the company. 
Cuminvest Holdings SA has been incorporated on 1999 and liquidated on 28 December 2007. We have collected the 2005 

and 2006 accounts and the accounts as at 15 November 2007. Please let us to know if you need the accounts as from the 

incorporation.  
For Dalton Investment Holding SA we have only collected the 2004 and 2005 accounts. We should be able to provide the 

2007 and 2008 shortly. 
Quivira Ventures SA was incorporated on 21 March 2003 and on  20 December 2004 the domicile agent, HOOGEWERF 

& CIE  abrogated its mandate according to article 2(1)(c) of the law dated 31 May 1999 concerning the companies’ 

domiciliation. The domicile agent also published the reasons why it abrogated its mandate. Basically he referred to the fact 
that (i) it was impossible to approve the 2003 account (ii) there was not any communications with the management and (iii) 

the company did not pay the domiciliation fees related to the year 2004. 

This was also the last notification made to the domestic companies’ house." 

  

Zakaj vam objavljamo sporočilo, ki ga nikakor ne moremo avtenticirati? Prvič zato, da boste razumeli, da je v zakulisju 

ogromno informacij in dokumentov, ki se pojavljajo na dnevni bazi in postavljajo na dvom kredibilnost omenjene tiskovke. 

Se pravi, ulica ni pomirjena, čeprav je medijska podoba po tiskovki in sluzastem komentarju Dela "zglancana". 



  

Drugič, ker bo neprecenljivo, če se bodo interesne skupine poklale, ker je to elektronsko sporočilo prišlo v javnost. 

  

Tretjič, ker bi vam radi povedali, da zgodba enostavno ni končana.  

  

Četrtič, ker še enkrat odkrito vabimo NPU, da si ogleda dokumentacijo, ki jo hranimo na uredništvu. Doslej je bilo namreč 

objavljenih že toliko zadev, ki jih ima tudi NPU v svojem arhivu, da je verjetno naša kredibilnost v zvezi s tem primerom 

potrjena. 

  

Petič, morda se komu po objavi tega sporočila zdaj sestavi zgodba. Čisto mogoče je to en manjkajoči delček dokumentacije. 

  

In šestič, zakaj bi vam prikrivali, kaj se dogaja na finančni ulici? Saj objavljeno ni anonimka, gre za elektronsko sporočilo, 

ki kaže, da je bilo poslovanje v podjetjih, za katere se sumi, da so Petričeva, Hoogewerf pa trdi, da so njegova, toliko 

nepravilnosti, da je odstopil domicilni direktor iz davčne oaze. 

  

Petrič, želiš zaključiti to zgodbo? Potem naj Hoogewerf pošlje slovenskim medijem dokumente, ki pričajo, da v zadnjih 

petnajstih letih nisi bil (so)lastnik problematiziranih off-shore podjetij. Ja, tako enostavno je to. Če Hoogewerf že prepeva, 

naj odpoje še to dokumentirano pesem.   

  

Za konec pa naj vam zastavim tole uganko: kako lahko srednješolska učiteljica ob koncu svoje kariere postane prevzemnik 

slovenskega podjetja, pri čemer je prevzem težek več sto tisoč evrov in služi kot zadnji vzvod nastanka nekega imperija? 

Odgovor? V naslednji številki. 

 

 

Tranzicijski dosje: Petrič in paradržavno bančništvo 
O Petriču in Kolektorju smo na tem mediju že pisali (na tej in tej povezavi), in ker je te dni prek 

lastništva v časniku Delo postal eden izmed kreatorjev javnega mnenja, je že prav, da to vzamemo pod 

drobnogled še bolj natančno. Tokrat smo preverili njegove relacije s paradržavnimi bankami in tega ni 

nič manj kot za tranzicijski dosje. 
Piše: Kizo 05.06.2015 01:11  

http://www.portalplus.si/893/tranzicijski-dosje-petric-in-paradrzavno-bancnistvo/ 

  
Nadzornik Petrič posodi lastniku Petriču denar, da od prijateljske banke in holdinga odkupi del podjetja, v katerem je 

lastnik. Multipli bančno – poslovni nadzornik Petrič o tem verjetno nič ne ve. 

Ko so novinarji spletnega portala Siol.net na dan svečane razglasitve prehoda Dela iz Laškega v Idrijo povprašali Stojana 

Petriča, kaj bodo njegove prve poteze po nakupu tega časnika, jim je odvrnil: "To boste morali vprašati upravo FMR, jaz 

sem samo nadzornik..." In še: "V kakršnikoli funkciji, povezani z Delom, me ne boste našli. Ostajam, kjer sem, torej 

nadzornik v družbi FMR." (Dostopno na tej povezavi). 

  

http://www.portalplus.si/794/davcne-oaze-rajska-vrata-slovenske-levice-ali-ep-o-stojanu-petricu/
http://www.portalplus.si/879/idrijski-perkmandeljc-petrc/
http://www.portalplus.si/893/tranzicijski-dosje-petric-in-paradrzavno-bancnistvo/
http://www.siol.net/novice/gospodarstvo/2015/06/prodaja_dela.aspx


Cenjene bralce bi tudi rad spomnil, da Petrič ne pozna Francisa Hoogewerfa in ne ve nič o tem, da bi bila za konsolidacijo 

lastništva Kolektorja pomembna off shore podjetja iz Luksemburga in Deviških otokov. Še več, FMR-jevo luksemburško 

hčerinsko podjetje Archimede s.a. je samo bežna in neuspela zgodba, vezana na eksperiment s trgovanjem z vrednostnimi 

papirji, ki pa se je povsem po naključju znašla v kraljestvu poštnih nabiralnikov luksemburških podjetij, za katera Petrič ne 

ve, saj nikogar ne pozna.  

  

Bralcem ni odveč dodati niti tega, da Petrič nič ne ve o podjetjih v Hong Kongu, niti niso resnične trditve o turistično – 

hotelirskih in igralniških ekspanzijah (skupaj z goriško igralnico) po južni Ameriki. To samo zato, če se slučajno vprašate, 

če je kaj na tem. 

  

Seveda lahko stavite, da Petrič tudi ne ve, kdo so vse pomembni poslovni partnerji podjetij iz imperija, ki ga samo nadzira. 

Tako dvomimo, da ve, kako je Kolektor koling sodeloval z razvpitim Draganom Isajlovićem pri projektu gradnje planiške 

skakalnice. Če bi malce bolj drezali v to poslovno povezavo, bi verjetno Francis Hoogewerf in Dragan Isajlović sklicala 

tiskovno konferenco, na kateri bi povedala, da Petriča ne poznata (seveda bi tiskovko organizirala najeta delovna sila na 

FMR).  

  

In Petrič tudi nič ne ve o kakšnem netransparentnem prevzemu podjetja Etra33, ki je služilo kot zadnja poteza v konsolidaciji 

podjetja Kolektor, pa čeprav ta prevzem že (pre)dolgo preiskujejo na NPU. Kaj šele, da bi vedel, kako je, če si istočasno 

solastnik banke, njen nadzornik, da je ta banka solastnik tvojih podjetij in za povrh še tvoj krediter. 

  

Jebiga, izpadlo je, da imamo opravka z multiplim nadzornikom ter verižnim lastnikom podjetij, ki nič ne ve o ničemer. 

  

  

Pustite ga vendarle pri miru, on je samo nadzornik! 
  

Začnimo z nekaj lažjim uvodom. Te dni vsi skupaj ponavljamo, da je Petrič postal lastnik Dela. Sam plemič iz Idrije trdi, da 

temu ni tako, da je lastnik Dela postalo podjetje FMR d.d., kjer je on samo nadzornik. Da bi slovenska javnost nehala 

maltretirati nadzornika Petriča, smo za vas pripravili spodnjo infografiko, iz katere je razvidno, kdo je v resnici postal lastnik 

Dela: 

  

 
  

In kaj zdaj? Imate prav, nadzornik Petrič spet ne ve, da je v resnici on lastnik FMR d.d. in prek njega lastnik Dela d.d. To 

seveda tudi potrjuje, da ga na Delu sploh ne boste našli, ker fant zgolj nadzira FMR d.d. Ni kaj, skromen pa je tale naš Petr'č.  

  



Kar je bolj pomembno, pa je to, da v Petričevi poslovni zgodovini obstaja nek vzorec, in sicer, da je rad istočasno lastnik in 

nadzornik. To je mogoče logično, če se nahajate v državi, ki je obsedena z državno lastnino v podjetjih, malo bolj redko pa 

najdete takšne sheme v zasebnih podjetjih. Ampak tudi take sheme imajo svoje prednosti. 

  

Obstaja pa še en vzorec, ki ga lahko izluščite iz zgornje infografike: paradržavne banke so bile pri izgradnji Petričevega 

imperija ključne. Pa ne kot kreditorji, temveč kot verižni kupci in prodajalci kolektorjevih lastniških deležev. Ta 

prekupčevanja pa so spet kot po vzorcu potekala v zaprtem relacijskem krogu državne banke – podjetja iz Petričevega 

imperija. 

  

  

Česa nekdanji nadzornik NLB Petrič ni vedel? 
  

Vedno ko nam mediji predstavljajo Petriča, nam bistveno bolj izčrpno kot njegovo poslovno biografijo navedejo njegov 

titularij. To navsezadnje k plemiču (pa tudi če je rdeče barve) tudi spada. In vedno nam omenijo, da je bil nadzornik v NLB 

d.d., nikoli pa ne povedo, kakšni so bili posli med Kolektorjem d.d. in podjetji iz Petričevega imperija ter NLB d.d. Naj na 

Portalu Plus odpravimo to napako. 

  

Ali se spomnite 27. avgusta 2002? Ne, potem imate verjetno enak problem kot Petrič – ne veste. Naj vam osvežimo spomin. 

Tega dne se je začela lastniška rekonfiguracija Petričevega imperija, oziroma transformacija kolektorja v to, kar je danes. 

Ameriško podjetje Kirkwood, ki je bilo dotlej največji lastnik Kolektorja, je delež prodalo dvema družbama, ki sta menili, 

da je lastniški vstop v Kolektor izjemna poslovna priložnost (bolj pozorni spremljevalci slovenskih poslovnih strategij se 

bodo spomnili, da sta bili ti družbi tedaj "nepovezani in nista imeli veze s Petričem"). Ti družbi sta bili Fond d.d. in FMR 

d.d., Kirkwood pa sta izplačali za znesek 29 milijonov evrov, natančneje 29.082.767,50 evra. 

  

  

  

OK in kaj zdaj? Ja, nič takega, samo da sta FMR d.d. in Fond d.d., kar sta kupila, takoj naslednji dan prodala zloglasnemu 

in danes mrtvemu NFD, Zavarovalnici Triglav in NLB. In zakaj bi nas to moralo zanimati? Ker je ta prodaja stekla že 

naslednji dan, torej 28. avgusta 2002. Khm, ali so dolgoročni lastniki res vstopili v lastniško strukturo za samo en dan? 

Seveda so. In kje je potem smisel v tem, da so nekaj časa kasneje taiste deleže odkupovali nazaj? Naj pojasnimo. 

  

Fond d.d., ki je prvi dan za 4,35 milijona evrov odkupil del lastniškega deleža Kirkwooda v Kolektorju, je ta delež naslednji 

dan odprodal NLB za 3,3 milijona evrov, Zavarovalnici Triglav za 1,12 milijona evrov in NFD za skorajda pol milijona 

evrov. Zdaj pa seštevajte. Prvi dan Fond plača 4,35 milijona evrov, drugi dan pa za taisti delež dobi 3,3 milijona evrov + 

1,12 milijona evrov + 0,5 milijona evrov, skupaj 4,92 milijona evrov! 

  

Carska transakcija, kajne? Vrednost prodanega deleža Kolektorja je samo v enem dnevu narasla za nekaj več kot pol milijona 

evrov! Če ste doslej mislili, da je Bogdan "car careva" Pušnik kralj ekstremno donosnih transakcij, zdaj lahko pomislite še 

enkrat. 

  



  

Pa da ne bo pomote, Fond d.d. je prek podjetja Kolektor sikom d.o.o. pomemben solastnik podjetja FMR d.d., saj veste - 

podjetja, v katerem je Petrič samo nadzornik, ki zelo malo ve. 

  

Kaj menite, zakaj so bodoči lastniki Kolektorja nekoč preprodali svoj delež v tem podjetju v roku enega dneva? Zakaj 

menite, da je vrednost tega deleža brez kakšnih posebnih pojasnil (recimo poslovnih novic) narasla v enem dnevu za skorajda 

11 %? Zakaj menite, da NFD, NLB in Zavarovalnica Triglav niso ceneje kupili tega deleža neposredno od Kirkwooda dan 

poprej? Zakaj menite, da so bili kupci samo paradržavna podjetniška skrpucala? Kako da nihče drug ni opazil tega odličnega 

posla, pri katerem se v enem samem dnevu odkup lastniškega deleža podraži za pol milijona evrov? 

  

In kaj je epilog tega čudovitega posla? Stojan Petrič, lastnik družb, ki so preprodajale svoj lastniški delež državnemu NLB, 

je nekaj let po omenjenem poslu (ki ga premnogi na finančni ulici imenujejo kar prototipsko izčrpavanje NLB) postal v času 

vlade Boruta Pahorja član nadzornega sveta te banke.   

  

In Stojan Petrič je še enkrat, tokrat v primeru NLB, samo nadzornik. 

  

  

Česa nekdanji nadzornik Abanke Petrič ni vedel? 
  

Preden je nadzornik Petrič nadzoroval NLB je bil nadzornik v Abanki. In glej ga zlomka, tudi Abanka je svoje dni pomembno 

sodelovala v lastniški konsolidaciji Kolektorja. In uganili ste pravilno, tudi v tej zgodbi je bilo toliko naključij, da noben 

nadzornik, niti Petrič, ni mogel vedeti, kaj se dogaja. Pa čeprav smo vsi ostali vedeli in čeprav je celo nekdanji direktor 

uprave te banke Žajdela rekel, da revizija poslov s Kolektorjem ni pokazala nepravilnosti, da pa so bile marsikatere poslovne 

transakcije čudne. Naj vam osvežimo spomin. 

  

FMR d.d. posodi 9,1 mio evrov družbi Fond d.d., ta pa s tem denarjem 1. februarja 2008 od  Abanke in Vipa Holding odkupi 

finančno diaboličnih 6,66 % Kolektorja d.o.o. Prevod: nadzornik Petrič posodi lastniku Petriču denar, da od prijateljske 

banke in holdinga odkupi del podjetja, v katerem je lastnik. Multipli bančno–poslovni nadzornik Petrič o tem verjetno nič 

ne ve. 

  



 
  

25. aprila 2008 Fond d.d., sicer lastnik Kolektorja, ta odkupljeni delež proda za 9.665.570 evrov podjetju Salonit Anhovo. 

Saj pozorno berete, kajne? Gre še za eno vrhunsko prodajo, kjer vrednost lastniškega deleža podjetja naraste za pol milijona 

evrov tako rekoč čez noč. Zdaj pa zaplet. Salonit Anhovo, ki ga je tako zelo privlačila naložba v neko čisto tretjo poslovno 

dejavnost, v kateri nastopa Kolektor, deleža sploh ne plača. Po letu dni neplačila FMR d.d. vskoči v igro in posodi Salonit 

Anhovo 10,39 milijona evrov. Kaj hočemo, nadzornika Petriča privlačijo bančni posli in FMR d.d. se začne za kratek čas 

obnašati kot kreditodajalec. In kot je pri bančnih poslih v navadi, je potrebno za kredit kaj zastaviti. In kdo bi si mislil, 

Salonit Anhovo zastavi za posojilo diaboličnih 6,66 % Kolektorja. Ne preveč presenetljivo Salonit Anhovo nikoli ne vrne 

kredita in FMR d.d. je "prisiljen" zaseči zastavljenih 6,66% Kolektorja. Fond d.d. dobi svoj delež poplačan z zamudnimi 

obrestmi, FMR d.d. pa delež Kolektorja, ki potuje od Abanke in Vipe Holdinga prek Fonda do Salonita Anhovo nazaj k 

FMR d.d., katerega lastnik je Kolektor. 

  



 
  

Poslovni model financiranja prevzemov (potovanja lastniških deležev) z verigo nevrnjenih kreditov. Klap, klap, klap. 

  

In Petrič? Seveda nadzoruje, tokrat Abanko. 14. aprila 2008, dva meseca in pol po tem, ko je Abanka odprodala svoj delež 

Kolektorja Fondu, Petrič odstopi kot nadzornik Abanke. Hvala lepa in nasvidenje. 

  

Abanka je tudi sicer rada videla Kolektorjevo ekipo. Naj vas spomnim, da je ta banka konec julija 2004 odkupila četrtino 

lastniškega deleža podjetja FI d.o.o. Čigavo je že to podjetje? Seveda od Petriča & Capital slaves. FI d.o.o. je seveda 

pomemben del lastniške strukture Kolektorja. In kot je to v bančno-kolektorskih poslih v navadi, se je Abanka zelo hitro, po 

dveh mesecih, naveličala biti solastnica Petričevega FI in ga je prodala nazaj, in to ljudem, od katerih ga je odkupila. Razlika 

v ceni? Sitnica ... 

  

Kaj pa epizoda s korejskim Sinyungom? Saj vam ni ušla iz spomina, kajne? Kolektor je leta 2000 kupil korejsko podjetje 

Sinyung, saj veste, mednarodna širitev, izjemne poslovne priložnosti itd. Leta 2002 Sinyung "ugotovi", da je Kolektorjevo 

podjetje Kiop na prodaj in da je to tako odlična poslovna priložnost, da je nikakor ne sme zamuditi. In kolektorjev Sinyung 

kupi Kolektorjev Kiop. Potem pa, kako šokantno, Sinyung naveliča Kiopa (jebiga, ni tako silna priložnost, kot so menili) in 

ga proda polovico, kdo bi si mislil, podjetju FMR d.d., drugo polovico pa Abanki. Ampak, kot je to v navadi, Abanka si 

hitro premisli in ga čez pet dni proda. Kaj mislite, komu? Ne, zmotili ste se, tega genialnega podjetja ni odkupil Warren 

Buffet. 

  



 
Vlade se menjajo, Petrič ostaja. Kdo je zdaj car? Kdo se bo zdaj poklonil komu? 

  

  

Zgodba o Kiopu  pa je seveda "tragična". Podjetje, ki je delalo fantastičen 50 % donos na kapital, se je, ko se je vrnilo v 

nedrje FMR d.d., likvidiralo. FMR d.d. je prevzel nekaj dolga tega podjetja in si izplačal celoten njegov dobiček. Saj ste 

dojeli poanto, kajne? Če niste, povprašajte finančno ulico, ker tam obstaja trditev, da je to krjavlovski način izčrpavanja 

Sinyunga, ki je prvi odkupil Kiop. Ampak to pravijo oni, zagotavljam vam, da Petrič o tem nič ne ve, lahko na FMR d.d. 

tudi skličejo tiskovno konferenco, kjer bodo povedali, da o tem nič ne vedo in da je vse zarota tiste "tadruge" zlobne plemiške 

družine iz Idrije. 

  

Hočete šalo stoletja? Ko je Petrič nadzoroval NLB, je bilo naokoli polno informacij o tem, da Petrič prek vseh mogočih 

neformalnih vzvodov poskuša ustoličiti Aljošo Tomaža kot direktorja uprave NLB. Taistega Aljošo Tomaža iz Abanke, ki 

je vedno videl odlične poslovne priložnosti v nekajdnevnih nakupih in vrnjenih prodajah podjetij iz Petričevega imperija. 

Nekajdnevnih preprodajah z odličnimi učinki na bilanco Abanke. Mimogrede, ali veste, kakšna silna naključja se vse 

dogajajo v slovenskem poslovnem svetu? Ko so med Abanko in Kolektorjem leteli lastniški deleži podjetij iz Petričevega 

imperija, je tam kot predsednik uprave sedel Aljoša Tomaž, nadzorovala pa sta Stojan Petrič in njegov zet Franc Florjančič. 

Kaj hočemo, svet je majhen, Slovenija pa še manjša. Mogoče pojasni vse skupaj dejstvo, da je bil FMR d.d. svoj čas eden 

izmed pomembnih lastnikov Abanke? Khm, glede na to, da je Petrič posredni lastnik FMR, ali to pomeni, da je svoje dni 

nadziral banko, ki jo je imel v solastništvu? 

  

Če smo nekoliko bolj "Petričocentrični", vam spodnja infografika lahko prikaže ta idilični bančno–poslovni svet glavnega 

bančnega transaktorja lastniških deležev in dveh ključnih podjetij, pomembnih za konsolidacijo Petričevega imperija: 

  



 
  

Svoj čas je imela NLB v lasti 10 % Kolektorja. Ali to pomeni, da je tedaj Petrič nadziral banko, ki je bila solastnik in kreditor 

njegovega podjetja? Vam zvonijo vsi poslovni alarmi? 

  

Kot je moč razbrati, Petrič si rad lasti in nadzira. In v tem je donos. 

  

  

Paradržavno bančništvo nekega perkmandeljca 
  

Ko ste vse skupaj prebrali, se vam lahko postavijo naslednja vprašanja: prvič, NLB in Abanka sta vendarle (paradržavni) 

banki, kaj imata ti banki s preprodajo podjetij? Ali naj ne bi bila njuna osnovna dejavnost kreditiranje in upravljanje z 

depoziti? Saj nista ne sklada ne investicijski banki, zato je neumno verjeti, da so poslovne kolobocije, ki sta jih banki počeli 

s podjetji iz Petričevega fevda, nekaj običajnega. Drugič, ali ni morda nekajkrat ponovljen proces prodaje lastniškega deleža 

v kakšnem izmed podjetij Petričevega imperija paradržavni banki in ponoven odkup, ki se zgodi v roku nekaj dni ali največ 

mesecev, več zaporednih poslovnih vzorcev, ne pa veriga čudnih naključij? Tretjič, kaj zdaj regulatorji, je perkmandeljc 

style preprodajanja podjetij način izčrpavanja bank ali legitimno poslovanje? Posebno v luči, da je eno perkmandeljsko 

podjetje celo solastnik banke, ki veriži lastniške izmenjave perkmandeljc podjetij iz Idrije. Četrtič, ali naj bi razumeli selitev 

Petriča iz enega bančnega nadzornega sveta v drugega, pospremljeno s perkmadeljc poslovanjem, kot kurioziteto ali posebne 

vrste financiranja njegovega imperija? In šestič, kdaj bo Hoogewerf organiziral tiskovno konferenco, na kateri bo pojasnil, 

da Petrič, ki ga sam sploh ne pozna, nikoli ni imel nikakršnega vpliva na Abanko in NLB, ker je bil tam, ravno tako, kot je 

danes v FMR, samo nadzornik. 

  

  

Infografika: Petrič, Kolektor in NLB 

  



  

In za hvala lepa, kratek kroki 

delovanja paradržavne banke 
  

Uživajte v spodnji tabeli, v kateri so 

povzete transakcije med transakcijami, 

ki so tekle od lastnikov deležev 

Kolektorja proti Abanki in potem od 

Abanke nazaj k lastnikom deležev. 

Navdušilo vas bo nekaj zanimivosti. Na 

primer 23. julija 2004 proda Stojan 

Petrič Abanki 2,14 % delež Kolektorja in 

zato dobi 614.285 evrov. Nekaj mesecev 

kasneje, natančneje 4. oktobra 2004, 

proda Abanka Stojanu Petriču 2,14 % 

delež Kolektorja za 614.285 evrov, čez 

dobra dva dni, 6. oktobra 2004, pa proda 

Stojan Petrič 2,14 % delež Kolektorja 

podjetju FMR d.d., in sicer za 614.285 

evrov. In ta vzorec se ponovi za vse 

mogoče idrijske vipovce iz Petričevega 

imperija. Ni kaj, zanimiv način, kako je 

FMR postal solastnik Kolektorja in 

naravnost fascinanten način delovanja 

neke paradržavne banke, kajne? 

Razumete pa tudi, da vse skupaj ni 

resnično, ne obstaja, če pa je res, pa v 

vsem, kar vidite, ni nič narobe, ker je to 

legitimna poslovna praksa v tej državi. 

  

Zakaj objavljamo tabelo? Ker jo, cenjeni 

bralci, vsi v medijih imajo in vam je 

nočejo objaviti. Mi pa menimo, da imate 

pravico vedeti, kaj je tisto, česar vam 

slovenski mediji nočejo objaviti. 

  



 
Nikakor ni odveč dodati, da je bilo podjetje FMR d.d. leta 2004 drugi največji lastnik Abanke (da je temu tako, se lahko 

preveri v poslovnih poročilih te banke, ki so dostopna na tej povezavi). 

  

Del finančne ulice meni tudi, da je iz te tabele mogoče presoditi tudi, kako je potekala primarna akumulacija 

kapitala, posebej če vzamete v ozir, da so se simultano ob prekupčevanju deležev Kolektorja sklepale tudi 

individualne posojilne pogodbe med Abanko in izbranimi poslovnimi perkmandeljci iz zgornje tabele. 

 

 

 

 

  

http://www.abanka.si/vlagatelji/letna-porocila


Tranzicijski dosje: Petričeva Etra 33 
V prvem delu dosjeja opisujemo tranzicijo od Edvarda Kardelja do Stojana Petriča, ki je kapitalsko, 

politično in medijsko najmočnejši lik v državi. Kljub temu ali pa ravno zato nam mediji o njem ne 

povedo dovolj. Čas je, da se odpre dosje Etra 33 ... 

 
Piše: Kizo 11.06.2015 11:23  

http://www.portalplus.si/907/tranzicijski-dosje-petriceva-etra33/  

Ključne besede:   stojan petrič   etra 33   privatizacija   tranzicija  

 

 
Foto: www.mediaspeed.net 

Zgodba podjetja Etra 33 je zanimiva, ker zajema dobesedno vse mehanizme, ki 

so označili degenerirano tranzicijo slovenske ekonomije. Ker podjetje po nekem 

čudežu ni propadlo, pa čeprav se je z njim počelo tako, kot počne svinja z 

mehom, je imelo to srečo, da je na lastni koži izkusilo vse, kar se izkusiti da. Če 

hočete videti vso zgodovino norosti slovenske ekonomije, je Etra 33 študijski 

primer. V Etri 33 je zgodilo vse, kar morate vedeti o slovenski tranziciji. 
Nedvomno je Stojan Petrič danes kapitalsko, politično in medijsko najmočnejši lik v državi. Tisti, ki menijo, da je zgolj še 

ena izmed inkarnacij slovenskih politično – kapitalskih mrež, se motijo. Govorimo o človeku, ki je kljuboval vsemu, kar mu 

je prišlo na pot, dobil vsako mogočo kapitalsko bitko, izpeljal najbolj ekstremne in tvegane finančne zgodbe ter odklonil vse 

mogoče politično – poslovne napade. Nenazadnje se zdi, da bo skorajda zagotovo dobil tudi bitko proti Trnuljčici, imenovani 

NPU. 

  

Ker so 'mainstram' mediji obmolknili in niti ne nakažejo, da obstaja kak dvom okoli tega rdečega idrijskega plemiča, je naša 

odgovornost, da sestavimo obsežen tranzicijski dosje. Ta dosje bo nekoliko drugačen, saj bo zaradi obširnosti razdeljen na 

več objav. 

  

V jedru dosjeja bo Etra 33, podjetje, katerega prevzem je Petriču povzročilo sedirano preiskavo na NPU. V tem delu dosjeja, 

zlasti pa v nadaljevanju, boste dobili vpogled v del dokumentacije, ki se nahaja na NPU in se boste sami lahko prepričali o 

(ne)resnosti sumov in (ne)resnosti NPU. 

  

Prvi del dosjeja prikazuje zgodovino Etre 33 pred vstopom Kolektorja. Zakaj je zastavljeno tako obširno? Zato, ker zgodba 

o tem podjetju s seboj prinaša zgodbo o vseh stranpoteh slovenske tranzicije. Etri 33 namreč ni bilo prihranjeno prav nič. In 

če želite videti, kako je tipično potekalo preprodajanje in maltretiranje slovenskih podjetij, je ta zgodba prava za vas. 

Nenazadnje Etro 33 kljub vsemu ni mogel uničiti nihče, ravno zato je v njeni zgodbi zajeto vse, kar označuje slovensko 

tranzicijo. 

Čisto zares pa bo v ta tranzicijski dosje na velika vrata Petrič vstopil naslednji torek. 

http://www.portalplus.si/907/tranzicijski-dosje-petriceva-etra33/
http://www.portalplus.si/tag/stojan%20petrič
http://www.portalplus.si/tag/etra%2033
http://www.portalplus.si/tag/privatizacija
http://www.portalplus.si/tag/tranzicija


 Podjetje, ki je preživelo vse, kar se preživeti da 

  

Podobno kot večine preostalih podjetjih se tudi podjetja Kolektor Etra 33, d.d. drži mit o tem, da 

je nastal z vizionarskim odlokom iz nekdanje Karađorđevićeve rezidence, beograjskega Belega 

dvora, ki jo je po vojni, seveda za potrebe jugoslovanskega ljudstva, zasedel Broz. Toda resnica 

je precej drugačna, tako kot naši upokojenci in partizani niso ustanovili SCT, Krke, Gorenja, 

pivovarn, kaj šele NLB (in ostalih nacionalnih ponosov), niso ustanovili niti dotičnega podjetja. 

To je bilo ustanovljeno leta 1933, preživelo nacistično konfiskacijo, komunizem (z 

nezanemarljivo pomočjo tujega kapitala) in tranzicijo vse do leta 1997, ko se je podjetje 

preoblikovalo v delniško družbo. 

  

In od tega trenutka dalje Etra 33 pade v tipično slovensko zgodbo netransparentnih prevzemov, 

pidovskega naskoka, klanskih spopadov, lastniškega parkiranja, izrivanja malih delničarjev, 

dividendnega molzenja, bizarnega managerskega prevzemanja in seljenja v tuja slamnata 

podjetja. Skratka, zgodba tega podjetja je zanimiva, ker zajema dobesedno vse mehanizme, ki 

so označili degenerirano tranzicijo slovenske ekonomije. Ker podjetje, po nekem čudežu ni 

propadlo, pa čeprav se je z njim počelo tako, kot počne svinja z mehom, je imelo to srečo, da je 

na lastni koži izkusilo vse, kar se izkusiti da. Torej, če hočete videti vso zgodovino norosti 

slovenske ekonomije, je Etra 33 študijski primer. V Etri 33 je zgodilo vse, kar morate vedeti o 

slovenski tranziciji. 

  

Etra 33, prevzemana od nacistov do Petriča, pa še vedno živa! 

  

  

Pidovsko plenjenje 
  

Etra 33 je bila dolgo na radarju, vendar se je prvi uspešen prevzem tega podjetja zgodil leta 2008, ko jo je v dveh etapah 

prevzelo podjetje Sarini d.o.o.: najprej s prevzemom 60,8% in potem še 35% delnic. Prvi del prevzema se je zgodil leta 

2007, ko je dotlej neznano in komajda ustanovljeno podjetje iz nabiralnika in s prazno bilanco brez denarnega toka, 

»skeširalo milijone evrov« in vstopilo v podjetje, ki ni bilo neznano in brez denarnega toka. Prodajalci? Jah, v glavnem KAD 

in SOD. V intermezzu prevzemne konsolidacije se je zgodila skupščinska klasika, ko je Sarini na skupščini dosegel umik 

delnic Etra 33 iz organiziranega trga in se s tem zaščitil pred morebitnimi konkurenčnimi prevzemniki. Ko je Sarini presegel 

90% lastniški delež v Etri 33, pa je sledila še klasična poteza slovenskih prevzemov: iztisnitev malih delničarjev. Prevzem 

je bil svoj čas, spet kako indikativno, financiran s kombinacijo »borznih prihrankov« in posojili zavarovanimi z delnicami 

prevzetega podjetja, vsega skupaj je bilo natančno za 25 milijonov evrov. 

  

S tem pa, kot veste, se zgodba ne konča. Še predno se zaključi leto 2008, je Sarini (in s tem Etra 33) prodan v Avstrijo, spet 

popolnoma neznanemu podjetju Energo. To se zdi rahlo nenavadna kolobocija, kajne? Zakaj? Edina naložba Sarinija je bila 

Etra 33 in podjetje Sarini ni počelo nič drugega kot to, da je viselo na denarnem toku in dividendah, ki so jih izvlekli iz Etre 

33. Če razmišljate o klasični tranzicijski pijavki, ste ravnokar prebrali, kako se obnaša. Pustimo ob robu, da tudi avstrijskega 

Energo nihče ni poznal, niti vedel kdo vse se skriva v njegovi lastniški strukturi, pomembnejše je vprašanje, če je nekdo 

očitno hotel Etro 33, zakaj je ni kupil direktno. Čemu ta šarada s Sarinijem? 

  

Odgovor je, tako kot je v slovenskem gospodarstvu to običajno, banalen. Ko se je iztiskalo male delničarje, se jih je iztisnilo 

po prevzemni ceni, ki jo je za Etro 33 plačal Sarini, ko je bil Sarini prodan v drugem krogu prevzema. Ampak ko je avstrijski 

nabiralnik Energo prevzel Sarini, je v resnici prevzel edino postavko iz njene bilance, Etro 33. S tem novi lastnik, avstrijski 

Energo, ni potreboval izplačati prevzemne razlike malim delničarjem, saj je prevzel »samo« Sarini ne pa tudi Etro 33. Jebiga, 

mali delničarji, Etra 33 je bila samo bilančna postavka, tako kot stoli, računalniki in kurbe na avtocestnih postajališčih. 

  

Kaj ste lahko prebrali doslej? Prvič, da je neznano podjetje, nastalo v etru in brez denarnega toka z »denarnimi prihranki iz 

borze« in kreditom, za katerega se je zastavilo prevzeto podjetje, prevzelo podjetje z zdravim denarnim tokom. In ta prevzem 

je bil praktično preko noči. Drugič, podjetje je umaknilo delnice s trga in tako zaprlo možnost vstopa drugim prevzemnikom. 

Tretjič, podjetje je iztisnilo male delničarje z bifejskim nategom selitve v avstrijsko slamnato podjetje. 

  

Ampak to odpre naslednje vprašanje: če se je Sarini prodajal, je verjetno imel lastnika? Seveda ga je imel, ime lastnika je 

bilo Pom – Invest. Okej, torej Sarini ni bil nikoli sam lastnik Etre 33, ampak je bil v resnici Pom – Invest, ki je bil lastnik 

Sarinija? Niti ne, ker je imel Pom – Invest lastnika. Ali čutite na vodi še eno klasiko? Neskončno lastniško verigo? In kdo 

je bil lastnik Pom – Invest? Pomhold d.o.o. Tisti z nekaj spomina in vsi ljubitelji NKBM sedaj točno veste, o čem je govora. 

Pomhold pa je tranzicijska zgodba zase, ki jo ne gre ignorirati, saj pove dosti o temu kako so pidovski baroni iz nič postali 

tranzitorni kralji slovenskih podjetij. 

 Ampak najprej o tem kako se Pomhold/Pom-Invest/Sarini/Energo lastniška jetra naveličajo Etre 33 in jo prodajo. Ta prodaja 

je namreč izjemna in o tem res morate brati. 

  



 Pidovski baroni prodajo Etro 33 Petriču in prijateljem 

  

Kot že povedano, je Sarini kupil Etro 33 v dveh obrokih, najprej za 14,6 milijona evrov, kar je pridobil s kreditom preko 

danes mrtve ultratajkunske Probanke in bajeslovnimi »prihranki«, potem pa je dokupil še preostalo za 9,6 milijona evrov, 

kar je skreditiral s posojilom od še vedno neznanega podjetja (finančna ulica namiguje na Pomholdovo štajersko podjetniško 

hobotnico), in sicer po ceni 252.000 evrov za 1% delež. 

 Potem se s prevzemom Sarinija konec 2008 prenese Etra 33 na Energo. Cena? Neznana, čeprav so v obtoku tako neverjetne 

številke, kot je 3 milijone evrov. Priznam, cifra je tako nizka, da takšna norost ne bi dosegala niti najbolj divjih pidovskih 

kupčij z umetnim zniževanjem cen. Ampak saj veste, tega dela v resnici nikoli ne bomo izvedeli. 

 27.1.2010 Sarini (in v njegovem imenu Energova zastonika Johann Smolka in Alan Perc) izvedeta prodajo Etre 33 Petričevi 

grupaciji. Cena? 30 milijonov evrov. Od celotne kupnine se nekaj dni kasneje (1.2. 2010) preko za to pooblaščenega notarja 

nakaže 14.913.133,15 evra podjetju Energo v Avstrijo, kar je mogoče razbrati iz spodnjega notarskega zapisnika: 

 



In seveda naloga: 

 

  



In kaj je v tem nenavadnega? Zaenkrat še nič, zadnji znani lastnik v verigi enostavno vzame svoj del. To je vse. Zabavno je 

to, da se podjetje podjetje Energo dva mesca in pol kasneje, natančno 14.4.2014, iz evidence izbriše, enostavno ne obstaja 

več: 

  

 



  

Ali če vso čudaškost prekupčevanja z Etro 33 povzamemo v infografiki: 

  

 
  

Vprašanja, ki se pri tem postavljajo, so sledeča: ali je bila epizoda Sarini/Energo zgolj parkiriščne narave in je odigrala 

posredništvo, ki ga je sicer Pomhold večkrat preigral v preteklosti (v nadaljevanju vas bomo spomnili na epizodi Istrabenz 

in Pivovarna Laško)? Ali je bila Sarini/Energo le klasična pidovsko - finančna »hit and run« zgodba? Je bila morda del 

večjega plana certifikatojev in je služila kot zbiranje kapitala za večjo zgodbo? Domnevam, da tega nikoli ne bomo izvedeli. 

Kot tudi ne bomo izvedeli nadaljne usode teh 14,9 milijona evrov kupnine. Morda so se vrnili v neko drugo zgodbo, morda 

so še vedno zunaj, morda jih ni več. Kdo bi vedel, kdo bi sploh lahko izvedel? 

  

Vsekakor pa je pidovska kamarila v zgolj dveh letih lastniške prisotnosti v Etri 33 naredila izjemen donos: nekaj milijonov 

iz naslova preprodaje podjetja, nekaj milijonov iz naslova dividend ter priročno zaprla kreditno linijo. Pomagalo je seveda, 

da je bila nakupna cena Etre 33 v času pred krizo precej nižja kot v času krize, ko se je podjetje prodalo. In to seveda ni nič 

nenavadnega; v času krize običajno cena podjetij narašča. Yeah right. 

  

Se vam ne zdi nenavadno, da se s prodajo ene in edine Sarini naložbe skorajda takoj likvidira matično podjetje Energo? Se 

vam ne zdi, da je očitno, da sta bila tako Energo kot Sarini (likvidiran nekaj kasneje) zgolj priročna instrumenta? Se vam ne 

zdi, da naj bi imeli v tej državi regulatorje, ki naj bi preverjali tako čudne transakcije? 

  

Če pogledate zelo natančno smer nakazil, boste tudi ugotovili, da je 6.363.431,76 evrov kupnine potovalo na Probanko. 

Glede na to, da je tam Sarini odprl kredit za financiranje prvega dela prevzema, ali menite, da se je tako zaprl kredit 

Sarinija/Energa? Če je temu tako, ali prepoznate prevzemne vzorce kreditiranja prevzemov v tej gnojni republiki? Odplačilo 

kredita iz denarnega toka podjetja, dividend in kupnine pridobljene s preprodajo podjetja. Neverjetno je zgolj to, da v 

postopku Etra 33 ni crknila. 

  

Lahko pa, da se motimo in pidovska skupina ni zgolj omrežila Etro 33 in na njej lepo zaslužila, ampak je izvedla legitimen 

posel, prevzela podjetje, ga sicer ni prestrukturirala, ga je pa sredi krize lepo prodala in izvedla odličen posel. In kako bomo 

sklepali o tem, kaj je res? Recimo, da naj zgodovina priča o kredibilnosti in poslovni intgriteti lastniške verige Pomhold/Pom-

Invest/Sarini/Energo. 

  

  

Zgodovina zgodovine 
  

Leta 1992 ta država sprejme zakon o privatizaciji. Ker je privatizacija resna stvar, je zakon takšen, da del nekdanjega 

družbenega premoženja prenese na paradržavne sklade, del gre v odkup, del pa potuje v tako imenovane PID-e. Ti PID-i 

zelo kmalu začnejo razumevati, da delujejo v okolju, kjer ni nobenih poslovnih ali zakonskih regulacij in postopoma začnejo 

s prvo fazo prevzemanja slovenske ekonomije. To je zbiranjem certifikatov državljanov, s čimer postanejo PID-i pomemben 



del lastniške strukture celotnega »od Broza ustvarjenega« družbenega premoženja. Naj vam na hitro pojasnimo, kako je 

zadeva potekala. 

  

Posebne družbe, DZU (družbe za upravljanje) so s pomočjo prijaznih kreditov preko noči začele odkupovati PID-e, 

napolnjene s certifikati. Kako? Zelo enostavno, na organiziranem trgu so »pohopsali« poceni pidovske delnice. Nekaterim 

DZU-jem to seveda ni zadostovalo in so tudi neposredno odkupovali certifikate. Slednje je bilo seveda nezakonito, ampak 

kaj ko je Mencinger prepričal ljudstvo, da so certifkati neuporabne smeti, ljudstvo pa je hotelo za te Mencingerjeve smeti 

iztržiti vsaj za šteko cigaret in kozarec majoneze. Svet je bil seveda za pidovske barone še lepši, saj so bili regulatorji ves 

čas slepi. 

  

V drugi fazi so se že prevzeti PID-i spremenili v redne delniške družbe, s čimer je kontrola nad certifikatsko privatiziranim 

premoženjem prišla neposredno v roke prevzemnikov. Potem je sledil cel finančni Divji zahod, ki ga je vlada tako opevanega 

Janeza Drnovška brez težav prenašala. Iztiskanje malih delničarjev, umetno nižanje cen tako rojenih delniških družb 

(spomnite se histerije z umikanjem z borze!), bizarnih odprodaj po še bolj bizanih cenah (do katerih je prišlo ne samo preko 

tovariških bančnih kreditov, ampak tudi preko podjetniških kreditov) in naenkrat ste imeli lastnike lepega dela slovenske 

ekonomije, ki so postali glavne »mudonje« skorajda brez evra/tolarja svojega vložka (če je kdo takrat zastavil kako Zastavo 

ali Jugiča, se mu na tem mestu iskreno opravičujem). Kaj so delali DZU-ji in PID-i, veste. Spomnim vas naj samo na NIKO 

in DADAS, če ste slučajno pozabili. 

  

Prav zdaj pa je res vse pripravljeno, da preverimo pidovske preprodajalce Etre 33. 

  

  

V igro vstopi Pomhold 
  

Leto 1997. DZU Pomurska družba naredi rekonstrukcijo PID-ov, ki jih poseduje. K Pomurska PID pripojijo Pomurska PID2 

in Pomurska PID3, potem pa Pomurska PID razdružijo na Pomursko investicijsko družbo 1 in Pomursko investicijsko družbo 

2 (saj veste, PID-e zamenjajo ID-i). Ker velja s preoblikovanjem nadaljevati (beri: dogaja se končna transformacija in 

legalizacija PID-ovsko certifikatske kraje slovenskega gospodarstva), se leta 2001 Pomurska investicijska družba 2 razcepi 

na Pom – Invest d.d. in Pooblaščeno Pomursko investicijsko družbo d.d. 

  

In ker hudič ne da miru, poceni denarja, zavarovanega z molitvijo pa je v paradržavnih bankah na pretek, se skupina 

prijateljev, združena v podjetju Pomhold d.o.o., z delovnimi izkušnjami iz pidovske industrije odloči, da je Pom-Invest d.d. 

(družba, ki je čisto slučajno registrirana na istem naslovu v Mariboru) odlična naložba in jo prevzamejo. 

  

Kako od certifikatov, s katerimi si Jože Mencinger briše rit, do prevzema dela slovenskega gospodarstva, vam 

poenostavljeno prikazuje spodnja infografika: 



 
  

Ponovimo: od Brozovega družbenega premoženja leta 1991 do dokončne pravno-formalne odcepitve leta 2007 je zaključen 

proces prenosa epohalnih dosežkov dela naših upokojencev v roke managementa nekega DZU-ja. Leto dni kasneje Pomhold 

preko Pom-Invest ustanovi Sarini in ta prevzame nesrečno Etro 33, še leto dni kasneje pa se Sarini z Etro 33 preseli na 

slamnato podjetje v Avstrijo, ki je čisto slučajno povezano z lastniki Pomholda, proda Etro 33, denar prejme na avstrijski 

račun in likvidira firmo. 

  

Zdaj pa kdo so ti liki iz Pom – Investa? Ali se spomnite obdobja histeričnih preprodaj med Maksimo Holdingom in 

Istrabenzom, ki so se dogajale leto dni pred začetkom prevzema Etre 33? No, takrat je bil Pom-Invest pomemben posrednik 

v konsolidaciji lastniške strukture Istrabenza oziroma zamegljevanja zgodbe o managerskem prevzemu. Še več, svoj čas je 



Pom-Invest gnezdil v Publikumu, ki je bil izjemno pomemben elemen operacije Istrabenz. Se spomnite verižne transakcije 

z delnicami Istrabeza na relaciji Sportina – Plinfin – Microtust – Pom-Invest – Stane Valant & company? Potem veste kako 

pomemben igralec je bil nekdanji upravitelj »Brozovega družbenega premoženja« Pomhold. 

  

Seveda to ni edina zgodba o izgradnji tajkunskega imperija, kjer je bil instrumentalen Pom – Invest. Tukaj je tudi ena in 

edina Pivovarna Laško enega in edinega Boška Šrota. Na sredini leta 2008, ko je bila tajkunska konsolidacija »Pivovarne, 

ki so jo ustvarili Broz in naši upokojenci« na vrhuncu, je Pom – Invest prodal 5,99% delnic Infond Holdinga (prvega v 

lastniški verigi Šrotovega imperija) Centru naložbe (drugega lastnika v verigi), ki je bil hčerinska firma Kolonela (tretjega 

lastnika v verigi), ki je bil v lasti Atka – Prima (končnega lastnika, ki je bilo Šrotovo podjetje). S tem je svoje parkiščno 

dejavnost opravil, kot 'se zagre' in se vpisal v zgodovino kot instrument ene najbolj ogabnih epizod v slovenskem 

gospodarstvu. 

  

Da pa ne bo ostalo samo pri velikih zgodbah, spomnimo še na eno manjšo. Ko je Sarini lastniško vstopil v Etro 33, je kar 

nekaj časa veljalo, da lastniške poteze vleče Boris Pipan, član rdečega plemstva (na temu mestu ne moremo globje v to 

zgodbo, omenimo samo to, da je nečak slavnega Romana Glaserja, kralja Perutnine Ptuj in Šrotovega tesnega sodelavca v 

lastniških spletkah), ki je le malo pred tem izpeljal operacijo Alpina. Slednja je rezultirala v odmrtju te družbe. Pipan je 

potem, ko je bil Sarini skupaj z Etro 33 prodan avstrijskemu Energo, čisto po naključju postal zastopnik Energa in Sarinija 

na skupščinah Etre 33 in je danes - verjeli ali ne - član nadzornega sveta Vzajemne d.v.z. 

  

  

Pidovski baroni v bančnem sistemu 
  

In kdo so torej ti naši finančni guruji, ki so zaznamovali tranzicijo z oglašanjem v skorajda vseh največjih epizodah lastniške 

konsolidacije slovenske ekonomije? Ivan Vizjak, alfa in omega Pomhold (skupaj s svojo soprogo), Rafael Kos, Borut Bratina 

(tudi AUKN) in Dušan Jovanovič (seveda skupaj s še nekaterimi, ki pa morda za naš dosje niti niso tako zelo pomembni). 

Zgodbe, ki jih boste prebrali, vas bodo verjetno do konca prepričale o stanju poslovne kredibilnosti tistih, ki so Petriču 

prodali Etro 33. 

  

Pomhold je v času Bajukove privatizacije lastniško vstopil v NKBM. Ta vstop je bil tako odličen, da sta dve osebi iz lastniške 

strukture Pomholda pristali med nadzorniki. Glavni lastnik in direktor Ivan Vizjak in solastnik Dušan Jovanovič, ki je postal 

predsednik nadzornega sveta. Da bi bila idila še večja, je njun partner v lastniški zgodbi o Pomholdu, mariborski »akademik« 

Borut Bratina, zasedel mesto v AUKN, kjer se je ukvarjal s tistim znamenitim kadrovsko akreditacijskim svetom, ki je izbiral 

»taprave« za v uprave in nadzorce v podjetjih, ki so predmet nacionalnega ponosa. NKM in AUKN, ni slabo za fante, ki so 

kariero začeli z zbiranjem certifikatov in krmarjenjem med DZU-ji in PID-i, kajne? Da vam ne bo dolgčas, naj vam pojasnim, 

da je z Vizjakom in Jovanovičem v nadzornem svetu NKBM sedela, seveda po funkciji, tudi Alenka Bratušek. In sedaj tri 

epizode. 

  

Prva, znameniti ukaz AUKN iz leta 2011, da naj podjetja v pretežno državni lasti, Pošta Slovenije, Gen Energija in Eles 

dokapitalizirajo NKBM z 47 milijoni evrov. Domnevam, da so Bratina iz AUKN ter Jovanovič in Vizjak iz NKBM v tistem 

trenutku lažje zadihali, kajti Pomholdovi lastniki so bili tedaj že do vratu zadolženi pri, kdo bi si mislil, NKBM. Saj veste, 

ti reprogramiraš mene, jaz reprogramiram tebe. Cel poslovni 69 kajne? 

  

Druga epizoda, ko sta Vizjak in Jovanovič sedela v nadzornem svetu NKBM, je ta banka zelo prijazno kreditirala 

Pomholdovo hčerinsko podjetje, Sarinijevo mater, Pominvest. Leta 2009 so jim odobrili 6,8 milijona evrov za nakup delnic. 

2009? Nakup delnic? Juhu? Halo?! Se spomnite sesutja delniških trgov v 2008 in finančne krize, ki je sledila? Se vam zdi 

normalno, da v času, ko cene delnic strmoglavjajo in kapital beži z delniških trgov, dobite bančni kredit za nakup delnic in 

kredit zavarujete s temi delnicami? In ja, ne boste se zmotili, če sledite naslednji uradni tezi: to da sta dva pomholdovca 

sedela v nadzorcu, nima veze s celotno kreditno epizodo. In ne, predsednik nadzornega sveta NKBM zagotovo ni vedel, da 

daje samemu sebi kredit za naložbo, ki je podobno smiselna kot zdravljenje s strupom. To seveda ni bil zadnji kredit, ko je 

bil leto kasneje Pom-invest že klinično mrtev, se jim je intubiralo še 1,9 milijona evrov. Življenje je lepo, kajne? Bančni krč 

leta 2010? Očitno ne. 

  

Pom-invest in Pomhold sta danes mrtvi podjetji, skorajda 10 milijonska luknja, ki so jo povzročili pomholdovci, pa je 

prenešena na vaše stroške na DUTB. Daleč so prišli fantje s certifikati. 

  

In tretja epizoda je Agrokor. Predzgodbo veste: banke, tudi NKBM, zaplenijo Mercator, Mercator se prodaja in kot da bi 

nanj vrgel vlaški urok sam Janković, od vseh trgovinskih verig vztrajno kupuje Mercator samo Agrokor, ki ga na koncu 

kupi. Seveda tudi NKBM da svoj glas za prodajo Mercatorja Agrokorju, natančneje, da ga predsednik nadzornega sveta 

NKBM, pomholdovec Dušan Jovanovič. In potem izvemo, da sta z auknjevskim pomholdovcem Borutom Bratino na njunem 

inštitutu (fanta sta namreč tudi akademika) le malo pred tem svetovala Agrokorjevemu hčerinskemu podjetju Ledo. Konflikt 

interesov? Niti slučajno. Bi se moral Jovanovič izločiti iz procesa odločanja o prodaji deleža, ki ga je NKBM zasegel v 

Mercatoju? Niti slučajno, kje pa, on je pravičen. 

  



Pomholdovski kralji certifikatov, kralji bizarnih prevzemov tipa Etra 33 so torej solastniki in nadzorniki banke, ki jih je do 

same smrti kreditirala in reprogramirala in nihče ni nič opazil, nikomur ni bilo nič sporno. Priceless! 

 
  

Prvi del operacije Etra 33 je končan 
  

Pidovski dečki, ki so prevzemali Etro 33, so končali zelo klavrno v stečajih, medijskih pokolih (saj veste, nekdo že mora 

biti kriv), preiskavah NPU, državnega tožilstva in KPK ter so skoraj zagotovo za vedno izločeni iz velikih poslov, ki so jih 

dotlej sooblikovali. Zgodba, ki se je začela leta 1991, se je tako nepovratno zaključila. V temu kontekstu morate razumeti, 

da je bilo 14,9 milijonov evrov kupnine, ki je prišlo na likvidirano avstrijsko podjetje, vse prej kot del normalne poslovne 

transakcije. V katero zgodbo so se ti milijoni vrnili, ne bomo nikoli izvedeli, ampak glede na obnašanje pidovcev iz 

Pomholda je popolnoma jasno, da so se nekam. Čeprav lep del finančne ulice trdi, da je šel ta denar v naročje Stojana Petriča, 



naj vam povem, da v to teorijo ne verjemem. Sodelovanje med Pomholdom in Petričem je bilo projektne narave in ta projekt 

je bil Etra 33, več kot tega med njimi ni bilo. Ena mala aferica, če že hočete. Vsekakor pa je Petrič prevelik finančni lisjak 

in bistveno preveč pameten, da bi imel večje opravke s poslovnimi bebci, ki služijo za parkirišča in se igrajo bančnike. 

  

Vmes je naša Etra 33 po čudežu preživela (druga podjetja v teh scenarijih niso imela te sreče), pa čeprav se je prisesalo 

prevzem na njen denarni tok, se jo je zastavilo in se iz nje vleklo dividende ter se z njo prekupčevalo. 

  

Ampak Etra 33, ki je preživela nacistično konfiskacijo, komunistično nacionalizacijo, propad Brozovije in plenilski pohod 

pidovskih baronov, še ni bila pri koncu lastniško – poslovnih pretresov. Čakal jo je Stojan Petrič s prijatelji in jo leta 2010 

tudi dočakal. Zato vas v drugem delu dosjeja čaka zgodba o tem, kako se prevzema loti pravi maher slovenske tranzicije, 

član pravega in ne namišljenega rdečega plemstva. 

 
Pripis: Za nastanek članka se zahvaljujemo Marku Pogorevcu. 

 
 

 

Tranzicijski dosje: Petričeva Etra 33, 2. del 
Nadaljujemo z našo zgodbo o Stojanu Petriču, kapitalsko, politično in medijsko najmočnejšem liku v 

državi, in njegovi Etri 33, ki je študijski primer peklenskega prevzema in predstavlja vse, kar morate 

vedeti o slovenski tranziciji. 
 

Piše: Kizo 16.06.2015 20:35  

http://www.portalplus.si/916/tranzicijski-dosje-2-del-petriceva-etra-33/  
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27.1.2010 so se kot kupci Etre 33 pojavila sledeča podjetja: Kolektor Group 

d.o.o., FMR d.d. Transing d.o.o., Torion d.o.o. in Energotrans d.o.o. Kdo so ti 

kupci? Kolektor seveda poznamo, tudi FMR d.d. je zelo znan, čeprav širši 

javnosti zgolj kot novi lastnik Dela. Ostala podjetja so neznana. Ker lastniška 

struktura preostalih treh podjetij razkriva pomembne informacije, ki na ta 

prevzem mečejo čudno luč, je na mestu, da o tem kaj več napišemo. 
V prejšnjem delu tranzicijskega dosjeja Petričeva Etra 33 smo pokazali, kako so pidovski baroni izvedli prevzem tega 

podjetja, ga po manj kot letu dni »preposlali« v Avstrijo ter leta 2010 prodali Petriču in njegovi druščini, del kupnine pa je 

skupaj z avstrijskim podjetjem, ki je Etro 33 prodajalo izginil neznano kam. 

  

Verjetno so v Etri 33 mislili, da je s tem konec lastniškega premetavanja in čudnih poslovnih potez, ki so se dogajale vse od 

nacionalizacije leta 1945 dalje. 

  

http://www.portalplus.si/916/tranzicijski-dosje-2-del-petriceva-etra-33/
http://www.portalplus.si/907/tranzicijski-dosje-petriceva-etra33/


V tem delu tranzicijskega dosjeja boste videli, da je bila zgodba o pidovskih baronih samo uvertura v vse, kar se bo šele 

zgodilo in videli boste, zakaj naj bi bil Stojan Petrič pod preiskavo NPU. Dasiravno se zdi, da je ta preiskava, glede na to 

kateri dokumenti obstajajo in koliko časa traja, očitno navadna farsa. 

  

Predstavili vam bomo to, kar vam 'mainstream' mediji niso: dokumente in zgodbo, na vas pa je, da presodite o integriteti in 

kredibilnosti Stojana Petriča. 

  

Temu delu tranzicijskega dosjeja bo v prihodnjih dneh sledil še zadnji, tretji in s tem bo del zgodbe, ki se ji reče prevzem 

Etra 33, zaključen. Ravno tako kot je do nadaljnjega zaključena zgodba o Petriču in podjetjih iz davčnih oaz ter Petriču in 

paradržavnih bankah. 

  

  

Petrič prevzema Etro 33 d.o.o. 
  

27.1.2010 je bila Pomhold/Sarini/Energo zgodba z Etro 33 zaključena, karkoli so ti pidovski mogotci želeli izpeljati, so 

izpeljali. Etra 33 je bila v dveh letih prodana trikrat (enkrat posredno preko prodaje Sarinija avstrijskemu Energu), v 

vmesnem postopku se je iztisnilo male delničarje, umaknilo njene delnice iz organiziranega trga ter na koncu še 

preoblikovalo v d.o.o. Etra 33 je bila zaščitena do naslednjega prevzema. In ko je denar od prodaje pritekel, so bila odvečna 

podjetja v lastniški verigi likvidirana, dokazi izbrisani, kreditne linije zaprte in Pomholdova mreža se je premaknila dalje. 

  

27.1.2010 so se kot kupci Etre 33 pojavila sledeča podjetja: Kolektor Group d.o.o., FMR d.d. Transing d.o.o., Torion d.o.o. 

in Energotrans d.o.o. Kdo so ti kupci? Kolektor seveda poznamo, tudi FMR d.d. je zelo znan, čeprav širši javnosti zgolj kot 

novi lastnik Dela. Ostala podjetja so neznana. Ker lastniška struktura preostalih treh podjetij razkriva pomembne informacije, 

ki na ta prevzem mečejo čudno luč, je na mestu, da o tem kaj več napišemo. 

  

Podjetje Energotrans d.o.o. je v letu prevzema ustanovil Peter Novak, direktor podjetja Etra 33, torej podjetja, ki se je 

prevzemalo. Še bolj zanimivo, podjetje Energotrans je bilo, kot je razvidno iz spodnjega izpisa, ustanovljeno neposredno 

pred prevzemom, natančneje 7.1. 2010 ali dvajset dni preden se je izvršila prodaja. Ker prevzem ne poteka ravno en dan, je 

realno postaviti tezo, da je Energotrans d.o.o. nastal v trenutku, ko je postalo jasno, da bo Kolektor prevzel Etro 33. 

  

  

 
  

  

OK, anomalija. Kaj pa podjetje Torion d.o.o.? To pa najbrž že je resno podjetje tipa Kolektor ali FMR? Eee... napaka. 

Podjetje Torion, kot je razvidno iz spodnjega izpisa, je bilo ustanovljeno 6.1.2010 ali enaindvajset dni pred prodajo Etre 33. 

http://www.portalplus.si/794/davcne-oaze-rajska-vrata-slovenske-levice-ali-ep-o-stojanu-petricu/
http://www.portalplus.si/893/tranzicijski-dosje-petric-in-paradrzavno-bancnistvo/
http://www.portalplus.si/893/tranzicijski-dosje-petric-in-paradrzavno-bancnistvo/


  

  

  

 
  

  

  

Kdo pa ga je ustanovil? Kmecl Tomaž. In kdo je Tomaž Kmecl? V času prodaje Etre 33 je bil nič manj kot glavni direktor 

tega podjetja. Ne verjamete, da gre res za direktorja Sarinijeve Etre 33? Preverite spodnji izpis: 

  

  

  



 
 

Vendar bodimo iskreni, po začetku leta 2012 Kmecl ni bil edini lastnik v podjetju Torion, saj se tam pojavi še Metod 

Smrekar, ki pa je bil lastnik in direktor podjetja Transing d.o.o., torej tretjega neznanega podjetja, ki je prevzemalo Etro 33. 

  

Okej, do sem se slika približno pojasni; istočasno se dogajata dva procesa, prvi je prevzemanje podjetja, drugi pa managerski 

odkup. Do te točke je zares sporna samo ena zadeva: medtem ko se Kmecl in Novak kot direktorja pogajata o prodaji 

podjetja, ki ga zastopata, si nekje v tišini, en za drugim ustanavljata podjetja in se skrivaj pridružujeta prevzemu. Kako to 

deluje za pogajalsko mizo, ni jasno. Ali sta se Novak in Kmecl s Petričem pogajala o prodaji podjetja ali o skupnem 

prevzemu, ne moremo vedeti, vemo pa, da to ni običajna poslovna praksa. Še več, to je običajna poslovna praksa, ki s seboj 

nosi sum kaznivega dejanja zlorabe položaja za pridobitev osebne koristi. Ampak zdi se, da to parapidovskih lastnikov, 

Sarinijevcev/Pomholderjev ni motilo. Razen če ni tukaj skritega nekaj drugega. 

  

Na moč nenavadna povezava je še ena. Kmecl je v Etro 33 prišel iz podjetja Kolektor Magma d.o.o., torej neposredno iz 

Petričevega imperija. Ta zvezdniški prestop iz pozicije direktorja Kolektorja Magma na pozicijo člana nadzornega sveta 

Etra 33 se je zgodil malo manj kot leto dni pred prevzemom. In njegova kariera v Etri 33 je bliskovita, skorajda takšna kot 

kakšna holivudska uspešnica: 18.2. 2009 postane član nadzornega sveta, čez manj kot tri mesece (1.5.2009) je imenovan za 

izvršnega direktorja Etre 33, 8.10 2009 pa je že glavni direktor tega podjetja. Zakaj vam dajemo to informacijo? Zaradi 

persistentne govorice na finančni ulici, da je bilo Pomhold/Sarini lastništvo vedno samo slamnato lastništvo, parkirišče za 

Kolektor, če hočete. Vendar je to sklepanje, čeprav vztrajno, samo govorica, čisto možno je, da je Kmecel pač delal kariero, 



pa ga je dohitela Petričeva prevzemna vnema. Možno pa je tudi, da je bila Petričeva vnema tako silna, da je proces prodaje 

stekel, ko je Kmecl postal direktor Etre 33. Presodite sami, mi ne trdimo nič. 

  

Je pa vse to, pospremljeno s Torionovo udeležbo pri prevzemu Etre 33, vsekakor spodbudilo sum, da je bilo s pogajanji na 

ravni Etra 33 – Kolektor in ostali nekaj nenavadnega, verjetno celo farsa. Še več, to čudno upravljavsko – lastniško križanje 

kakor da ni motilo pidovskih lastnikov. Morda pa so bili res samo parkirišče? 

  

  

Petrič in ostali prinesejo na mizo denar 
  

Kakorkoli že, 27.1.2010 je transakcija izpeljana. Prodajalec je Sarini/Energo, kupci pa so Petričeva Kolektor in FMR ter 

direktorska Energotrans in Torion skupaj s transportnim podjetjem Transing. Cene in deleži? Povzemamo v spodnji tabeli: 

  

  

Kupec Delež (v %) Kupnina (v evrih) 

Kolektor Group d.o.o. 45,05 17.014.334,22 

FMR d.d. 22,545 8.515.665,00 

Transing d.o.o. 13,49 2.674.819,28 

Torion d.o.o. 4,50 897.590,30 

Energotrans d.o.o. 4,50 897.590,30 

  

 

Da ne boste mislili, da se izmišljujemo, številke so povzete iz pogodbe o prodaji (celotno pogodbo, isto kot jo imajo na NPU, 

če dejansko delajo na tem primeru, hranimo v uredništvu): 

  

  

 

 
  

  

Kaj vemo doslej? Da se je Pomholdu/Sariniju/Energu ta posel definitivno izplačal, dve leti poprej so skupno za prevzem 

Etre 33 plačali 2 milijona evrov, zdaj so zanjo dobili pet milijonov evrov več. Česa ne vemo? Od kod kupcem denar. Dobro, 

glede na to, da je bil v času prevzema FMR solastnik Kolektorja in v lepih odnosih z Abanko in NLB (o tem kako so bili vsi 

skupaj lastniško in poslovno prepleteni smo že pisali (http://www.portalplus.si/893/tranzicijski-dosje-petric-in-paradrzavno-

bancnistvo/), dvoma o prevzemnih sredstvih za Kolektor in FMR ne more biti; navsezadnje to nista ravno neki bedni in 

atrofirani podjetji tipa DZS d.d. ali pa Pomhold. Toda od kod sredstva komajda ustanovljenima podjetjema Kmecla in 

Novaka (torej Energotransu in Torionu?) in kako v to sliko pade Transing, ki je podjetje iz transportne panoge, ki jo ne 

označuje ravno možnost doseganja odlične dodane vrednosti, sploh pa ne tistega prevzemnega, a hkrati kriznega leta 2010. 

  



Pojdimo najprej k podjetju, ki je obstajalo več kot dva tedna pred prevzemom Etre 33, Transingu, saj lahko upravičeno 

domnevamo, da je le to v bilanci imelo kaj več postavk kot zgolj podatke o osnovnem kapitalu. Bilanca Transinga za obdobje 

2004 – 2009 je bila videti nekako takole: 

  

  

 
  

  

Sodeč po uradnih podatkih je Transing v letu 2009 naredil okoli 130.000 evrov dobička. In tudi če bi zadržal vse dobičke 

od leta 2004 dalje (pa jih ni), ne bi imel lastniških sredstev, da 27.1.2010 kupi 13,49 % Etre 33 za 2.674.819,28 evrov. In 

nehajmo se slepiti, Transing tudi ni uporabil lastniških sredstvev, ampak si je denar sposodil. Kje? Saj vsi vemo: pri 

Petričevem Kolektorju. Ampak ne boste verjeli, ni si sposodil samo potrebnih 2.674.819,28 evrov, ampak kar 4,47 mio 

evrov. Kako to vemo? Iz posojilne pogodbe med Kolektorjem in Transingom, ki jo hranimo v uredništvu in katere izvleček 

objavljamo: 

 

  



  

  

  

Tri stvari v tem kontekstu niso nepomembne. Prav vsak, ki je količkaj finančno pismen, razume, da podjetje, ki generira 

tako nizke dobičke, kot je Transing, ne more prevzeti tako visokega kredita, kot ga je. Še več: vsak, ki je kreditno racionalen, 

kredita glede na takšne okoliščine ne bi podelil. Ne bi ga podelil transportnemu podjetju za prevzem podjetje iz popolnoma 

tretje branže in ne bi ga podelil podjetju, ki generira poslovne rezultate, po katerih bi se kredit verjetno vračal petdeset let. 

To enostavno ni običajna praksa. 

  

Druga stvar. Preberite zadnji stavek izseka pogodbe, ki je pred vami. V njem piše, da je namen posojila financiranje nakupa 

deležev Etra 33. In zdaj, v prevzemnem poslu plača Transing za delež Etre 33 2.674.819,28 in ne 4.470.000,00 evrov, kolikor 

naj bi bilo namenjeno posojilu. V čemu je trik? Je Transing nategnil Petriča? So mu rekli, daj posodi 4+ milijone in kupili 

bomo Etro 33, potem pa so realizirali samo 2,6 mio evrov prevzema, ostalo pa zapravili za kurbe in polpete? Ali Petrič spet 

ni vedel? Ker če je vedel, je bilo posojilo nenamensko. Nič lažjega, poglejmo, kdaj je datirana pogodba. Dlje v preteklost 

od prevzemnega datuma (27.1.), večja je verjetnost, da je Transing Petriča nategnil. Saj veste, pobasal denar in odšel. In 

odgovor se skriva v datiranju pogodbe: 

  

  



 
  

  

Pogodba je datirana 27.1.2010, torej na dan prevzema Etre 33. Petrič je torej vedel, kaj počne: daje Transingu 4,47 milijona 

evrov posojila za odkup deleža v Etra 33, čeprav istočasno vsi podpisujejo pogodbo in Transing kupuje delež za 2,67 milijona 

evrov. Nenamensko posojilo? Dvomimo, Petrič ni poslovni bebec. To je racionalen in hladen človek, ki točno ve, kaj dela 

in vedno je on tisti, ki vodi igro. 

  

To nas napelje na tretjo reč. Postavimo tezo na utemeljitvi, da Petrič ni poslovni bebec. Poglejte še enkrat natančno prvi 

izvleček iz posojilne pogodbe med Kolektorjem in Transingom. Posojilo je nakazano na dva računa: na prvega je nakazano 

2.674.819,28 evrov, na drugega pa 1.795.180,72 evrov (skupaj seveda 4,47 milijonov evrov). Na kaj vas spominja prvi 

znesek? Seveda gre točno za znesek, ki ga je Transing porabil za nakup 13,49 % Etre 33. In kaj je s preostalimi 1.795.180,72 

evri? Če jih niso porabili za nakup Etre 33, kot je utemeljeno v posojilni pogodbi, potem gre definitivno za nenamensko 

dano in nenamensko porabljeno posojilo. Kaj naj drugega sploh lahko sklepamo? Ampak teza obstaja. 

  

Še prej pa dodatek k zgodbi. V javnosti je poleg tega, da so veliki šefi iz Kolektorjeve grupacije trdili, da je šel celoten 

posojilni znesek za nakup deleža Etre 33 in da je vse drugo laž (čeprav, ali ni čudno, da je partner v prevzemu, ki je v celoti 

kreditiran, kar neko naključno in ne posebej donosno podjetje iz transportne panoge? Ali je to res čudno samo meni?), poleg 

tega se je javno problematiziralo zavarovanje omenjenega kredita, kar pa so ljudje iz Kolektorjeve grupacije zanikali. S čim 

pa je bil kredit zavarovan? 

  

  



 
  

S petimi bianko menicami in zastavnim deležem na prevzetem podjetju. E? Morda, bi to še šlo, če bi imeli opravka s 

podjetjem tipa Krka, ki ima tako velik denarni tok, da je vsakič, ko se izpolni bianko menica, na računu milijon evrov. Če 

pa govorimo o podjetju, ki je v transportni panogi in ki letno komaj zgenerira nekaj čez sto tisoč evrov dobička, koliko 

mislite, da ima to v vsakem trenutku na računu? Morda se je Petriču to zdelo dovolj, pravijo tudi, da je Transing vrnil ves 

denar, torej že morejo imeti prav. 

  

  

Od kod Energotransu in Torionu denar za prevzem? 
  

Če smo rekli, da sta se Torion in Energotrans ustanovila kake pol meseca pred prevzemom in da sta imeli obe podjetji prazni 

bilanci, od kod potem vsakemu 897.590,30 evrov za nakup 4,50 % deleža Etre 33? Jasno, nimamo pojma. Ampak poglejmo 

neko zanimivo zgodbo številk. 

  

Zgoraj smo pokazali, da je Kolektor posodil Transingu 4,47 milijonov evrov za prevzem Etre 33. Transing je izkoristil 

2.674.819,28 evrov, ostalo pa je 1.795.180,72 evrov še na drugem računu in nekako manjka v prevzemni enačbi. In zdaj ta 

naša matematika. Če delite 1.795.180,72 evrov z dva, kakšen znesek dobite? Natančno 897.590,30 evrov ali toliko kot sta 

direktorja Kmecl in Novak plačala za svoj 4,50 % delež Etre 33. 

  

Zdaj veste, od kod teze, da je Petrič prek Kolektorjevega posojila Transingu pravzaprav financiral direktorja Etre 33 Kmecla 

in Novaka zato, da sta pristopila k prevzemu podjetja, ki sta ga v času pogajanj o prevzemu tudi vodila. 

 

Mimogrede, Transing je danes v stečaju, nekdanji Petričev partner v 30 milijonov evrov vrednem prevzemu pa na ekstremno 

slabem glasu (glej članek), neplačevanje zaposlenih in podobno. Torion je podjetje z bizarno nizkimi denarnimi tokovi, 

Energotrans pa deli Torionovo usodo obskurnega podjetja. 

  

Ali nimate občutka, da ko danes pogledate z neke perspektive, izpade kot da bi si neka mreža privoščila dober kreditni žur 

na račun nekega podjetja? 

  

  

Ko se nekaj ne sešteje 
  

Zgornja zgodba o nenavadnem in nejasnem financiranju prevzema Etra 33 pa ni edina, v kateri se številke ne izidejo v 

uradno verzijo. Tu je še nekaj zelo čudnega, kar spet zbuja sum, da se je pri prevzemu Etre 33 zgodilo ogromno nenavadnih 

reči. Vzemimo zgornjo tabelo, v kateri smo predstavili nakupne deleže in plačano kupnino, in pretvorimo zneske na 1 % 

delež Etre 33. Zakaj to počnemo? Ker je to tipično, če imamo opravka s podjetjem, ki je d.o.o., kot je Etra 33 bila v času 

prevzema. Če ni delnic, se pač preračunava na kupnino 1 % lastniški delež. 

  

  

http://www.zurnal24.si/dobicek-za-place-pa-ni-clanek-150161


Kupec Delež (v 

%) 

Kupnina (v 

evrih) 

Kupnina na 1% lastniškega 

deleža (v evrih) 

Kolektor Group 

d.o.o. 

45,05 17.014.334,22 377.718,22 

FMR d.d. 22,545 8.515.665,00 377.718,22 

Transing d.o.o. 13,49 2.674.819,28 199.464,52 

Torion d.o.o. 4,50 897.590,30 199.464,52 

Energotrans d.o.o. 4,50 897.590,30 199.464,52 

 

Malce čudno, kajne? Vseh pet podjetij na isti dan, z isto pogodbo prevzame Etro 33, s tem da za enak delež Kolektor in 

FMR plačata skorajda enkrat več kot ostali trije prevzemniki, od katerih eno (Transing) opravi prevzem s Kolektorjevim 

kreditom, ostali dve pa ali z denarjem iz zraka ali pa s Kolektorjevim kreditom, ki do njiju pride preko Transinga. Se to 

komu zdi normalen prevzem? Se to zdi komu poleg kreditnega prevzema še subvencioniran prevzem? Zakaj bi Petrič plačal 

dvakrat več za isti delež kot pa podjetje, ki mu posodi denar za nakup deleža istega podjetja? Če je že igra v nekem čudnem 

kupovanju po dumpinških cenah, zakaj Kolektor ne bi posodil več denarja za nakup cenejšega deleža? Tukaj se spet nekaj 

ne sešteje. 

  

Teza finančne ulice in nekaj časa tudi NPU (ko jih je to še zanimalo) je bila, da je Petrič z denarjem iz Kolektorja 

subvencioniral managerski prevzem, ki mu je istočasno omogočil eleganten vstop v Etro 33. Nekaj takega kot: lažje se bomo 

izpogajali, če smo vsi za pogajalsko mizo na isti poziciji in z istim ciljem. Ali ta teza drži, se odločite sami. Mogoče bomo 

imeli srečo, pa bo Hoogewerf spet sklical tiskovno konferenco pa nam bo vse skupaj pojasnil. Mogoče celo viri iz Pristopa 

prinesejo zgodbo Anuški Delič in bo ta misterij različnih cen razrešen v Petričevem Delu. 

  

Povzeto z infografiko je celoten prevzem izgledal takole: 

  

  

Konec druge etape 

  

Kot ste imeli priložnost prebrati, je zgodba o 

prevzemih Etre 33 iz etape v etapo bolj 

čudna in bizarna. Ko se je že zdelo, da se je 

s Pomhold/Sarin/Energo prevzemom 

zgodilo vse ,kar se ima za zgoditi, je v igro 

vstopila nova ekipa, ki je naredila na moč 

nenavaden prevzem. Tako nenavaden, da 

nismo mogli drugače, kot da vam opišemo 

jedro preiskave NPU. 

  

Naj povzamemo, kaj vse je zelo čudno. 

Prvič, dva direktorja Etre 33 se do konca 

pogajata s Petričem o prevzemu podjetja, ki 

ga zastopata, potem pa dva tedna pred 

zaključkom posla nenadoma ustanovita 

podjetji in se pridružita prevzemnikom. Na 

tem mestu je sum zlorabe položaja za 

pridobitev premoženjske koristi povsem 

legitimen. 

  

Drugič, podjetje Transing, ki je popolnoma iz neke druge panoge z nič kaj posebno bilanco, dobi od Kolektorja posojilo za 

nakup deleža v Etra 33. Deluje, kot da bi Petrič pobral nekoga z ulice, ki ima registrirano podjetje, mu vsilil kredit in ga 

vključil v svoj prevzemni načrt. Transing dobi namenski kredit, ki pa ga samo deloma porabi za to, čemur je namenjen: 

odkup deleža v Etri 33. Sum nenamenskega posojila? Sum nenamenske porabe posojila? Zakaj prav Kolektor daje to 

posojilo? Zakaj ne kakšna finančna institucija? Sum zlorabe položaja Stojana Petriča v Kolektorju, ki prosto operira z 

denarjem podjetja, ki ga upravlja? Kdo bi vedel? Vemo samo, da je Transing v stečaju. 

  

Tretjič, ne vemo od kod Torionu in Energotransu denar za vstop v prevzemni posel. Vemo pa, da je Kolektor Transingu na 

poseben račun nakazal ravno toliko kredita preveč, kot sta ga potrebovala oba direktorja Etre 33, da sta pristopila k prevzemu. 



Danes sta obe podjetji bizarno nepomembni. Torej? Je šlo za Petričevo shemo, kako najlažje izpeljati prevzem in v zgodbo 

vključiti kot motivacijski element direktorjem Etre 33 še managerski prevzem? Če je temu tako, kako naj vemo, da je bil 

prevzem sploh izpeljan zakonito in v skladu z dobro poslovno prakso? 

  

Četrtič, bliskovita kariera Kmecla po prestopu iz Kolektor Magme v Etro 33 malo pred prevzemom Etre 33 daje celotni 

zgodbi čuden priokus. So bili v Etri 33 Petričevi trojanski konji? Je možno, da pidovski lisjaki iz Pomhold/Sarini/Energo 

naveze niso vedeli, kaj se dogaja ali pa so bili samo parkirišče? Priznajte, zgodbe so čudne in se ne sestavijo v uradno verzijo. 

  

Ali bi nas vse skupaj moralo napeljati na misel, da je bil Transing vključen v posel zato, da so se zameglile kreditne poti od 

Kolektorja k obema direktorjema Etre 33? Je vse skupaj vzvod za to, kako brez evra svojih sredstev prevzeti podjetje? 

Menim, da so to povsem legitimna vprašanja. 

  

Tranzicijskega dosjeja Petričeva Etra 33 pa še ni konec. Ko ste že mislili, da je to ubogo podjetje doživelo vse, kar je bilo 

mogoče, vas čaka v tretjem in zadnjem delu popoln šok. In verjemite mi, v zadnjem delu bo Petrič zablestel v popolnosti. 

 

Pripis: Dokumente, katerih izseki so objavljeni v članku, hranimo v uredništvu. 

 
 

 

Na osebni telefon novinarke Dela - Anuške Delić, se po 

hišni preiskavi na naslovu, kjer prebiva, oglaša Franci 

Zavrl 
Ekskluzivno: Hišna preiskava na domačem naslovu Delićeve se je začela ob sedmi uri zjutraj in trajala 

približno eno uro. Na vprašanje, ali je pri Delićevi danes potekala hišna preiskava, je Delićeva 

odgovorila, da "v zvezi z njo ne". Petminutni pogovor in moja nadležna vprašanja so zahtevala, da si z 

Zavrlom slušalko izmenjata štirikrat. 
 

Piše: Boris Meglič 13.06.2014 00:25  

http://www.portalplus.si/145/hisna-preiskava-tudi-na-naslovu-anuske-delic-zarocenke-francija-zavrla/  

 
Pod lupo kriminalistov se je znašlo tudi ljubljansko stanovanje, kjer prebivata novinarka Dela Delićeva in Franci Zavrl. 

Na sliki: Anuška Delić in Franci Zavrl. Vir: www.mediaspeed.net 

Franci Zavrl za Portal Plus: "Predvidevam, da so se kriminalisti pri meni oglasili zato, ker sem član nadzornega sveta Marine 

Portorož. Ne vem, kaj se očita. Meni se nič ne očita. Gre za posle med Marino Portorož, Termami Čatež in DZS, jaz pa sem 

bil v času, ko so bili opravljeni ti posli, član nadzornega sveta." 

  

http://www.portalplus.si/145/hisna-preiskava-tudi-na-naslovu-anuske-delic-zarocenke-francija-zavrla/


Na vprašanje, s kakšnimi očitki policija razpolaga, je Franci Zavrl odgovoril, da "ne ve za nobene očitke"." "Prišli so, so 

pogledali stvari in to je to. ... mislim, da morate to vprašati vodstva teh podjetij." Hišna preiskava se je začela nekaj minut 

pred sedmo in končala nekaj minut pred osmo zjutraj, je še povedal Zavrl. 

  

Neuradno smo izvedeli, da preiskovani ustanovitelj podjetja Pristop, Franci Zavrl, po tem, ko se je odselil od svoje žene, 

živi pri novinarki časnika Delo - Anuški Delić. Ker smo predpostavili, da zaradi tega obstaja velika verjetnost, da se bodo 

kriminalisti oglasili tudi pri Delićevi, smo jo poklicali. A klice na mobilni telefon Delićeve prevzema Franci Zavrl.  

  

 

Kizo: Novinarjem Mladine reže kruh in plačuje položnice 

tudi podjetje iz luksemburške oaze 
5. Julij 2015, ob 08:56 (posodobljeno: 5. Julij 2015, ob 08:56)  

 http://www.reporter.si/izjava-dneva/kizo-novinarjem-mladine-re%C5%BEe-kruh-pla%C4%8Duje-polo%C5%BEnice-tudi-podjetje-iz-luksembur%C5%A1ke-oaze  

Potem imamo eno in edino Mladino, tedensko revijo, ki se že leta bori proti kapitalizmu, imperializmu, skratka 
vsem "tržnim svinjarijam" tega sveta. Avtorji te revije naj bi dobesedno umirali za ideale demokratičnega 
socializma, medtem ko jim reže kruh in plačuje položnice tudi podjetje iz luksemburške oaze. Ta del 
neoliberalnega kazino—kapitalizma jih seveda ne obremenjuje... 
Zastopnik Mladininega solastnika, Vega Finanz s.a. iz Luksemburga, Filippo Dollfus je v Italiji v preiskavi zaradi 
suma sodelovanja s kriminalno združbo (mafijo) in korupcijo. Nekdanji solastnik in ključni člen uredništva Franci 
Zavrl je skupaj s Petanom ovaden pri celi množici primerov, vezanih na sum poslovne goljufije... 
Mladina: kaj naj sploh še rečemo o kobajagi radikalno levem tedniku, ki obsoja bančne prasce in se zavzema, 
da naj bodo banke naše, istočasno pa se drugi krak lastniške verige zaključi pri italijansko – slovenski krvavi 
banki KB1909 in NLB? Na eni strani kazino podjetje iz davčne oaze, na drugi pa paradržavna NLB in 
paraslovenska KB1909? Če lahko kot levičarji to prebavite, potem ste pa resnično postali bedaki brez 
hrbtenice... 
Zavrl izsiljuje Repovža, da če se Mladina ne skulira, bo umaknil oglaševalska sredstva. Repovž ima Zavrla 
dovolj in mu predlaga, da odkupi njegov lastniški delež. Zavrl odproda svoj delež preko luksemburškega 
Falconeja (ja, luksemburška podjetja imajo v Mladini že historično pravico). Repovž plača. To naredi tako, da 
zastavi stanovanje in vzame kredit pri goriški KB1909, ki ji kredit vrne tako, da ji kak dan kasneje proda delež, 
ki ga je odkupil od Zavrla. Ali je sploh potrebno komentirati to krjavlovsko preprodajo preko Luksemburga? Kaj 
imajo povedati o tem poslovanju Štamcar, Sever in Žerdin, zelo dobro vemo in je na moč zanimivo, ampak 
zakaj bi se mi ukvarjali s spori ljubimcev iz Mladine, naj to napiše raje njihov novinar Mekina (ki je sicer v 
medijski srenji znan po tem, da je eden najbolj pomilovanja vrednih slovenskih novinarjev, saj si članke 
enostavno izmišljuje). Če pa vas zanima, kako se prek Luksemburga utaji davke (saj veste, tisto iz česar se 
financira zdravstvo), pa si preberite zgornjo povezavo na članek iz Mladine. 

 

 

Celoten "bulšit" slovenskih mainstream tiskanih medijev 

na enem mestu! 
Delo, Dnevnik in Mladina niso levi mediji, ampak so prekleto oportuni in zaigrajo na noto ekstremnega 

populizma vedno, ko je potrebno (za)ščititi njihove paradržavne lastnike in financerje. Vsi trije vodijo 

agendo svojih lastnikov in prav nič drugega. Tu ni nobenega prostora za romantične ideale in bitke za 

pravični svobodni svet, kaj šele demokratični socializem. Obstaja zgolj diktat krvavega kapitala v svoji 

najbolj brutalni različici. 

  
Piše: Kizo 02.07.2015 21:31  
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Delo, Dnevnik in Mladina niso levi mediji, ampak so prekleto oportuni in 

zaigrajo na noto ekstremnega populizma vedno, ko je potrebno ščititi njihove 

paradržavne lastnike in financerje. Vsi trije vodijo agendo svojih lastnikov in 

prav nič drugega. Tu ni nobenega prostora za romantične ideale in bitke za 

pravični svobodni svet, kaj šele demokratični socializem. Obstaja zgolj diktat 

krvavega kapitala v svoji najbolj brutalni različici! 
 

V tem članku smo za vas zbrali nekaj zgodb, ki jasno kažejo, v kaj se spreminja slovenski medijski prostor. Osredotočili 

smo se na samo trdo jedro tiskanih medijev: Delo, Dnevnik in Mladino. Analizo smo naredili iz dveh razlogov. Prvič, ker 

smo lastnikom teh medijev doslej namenili že precej časa in prostora, zato je zato smiselno, da njihove zgodbe zaokrožimo 

in na enem mestu pokažemo kaj se valja po slovenski medijski sceni. In drugič, ker bi vam radi jasno in kar se da 

neposredno predočili, kdo so tisti, ki ključno sooblikujejo slovenski javni prostor. Brez dvoma vam bo potem jasno, zakaj 

v javnem prostoru dominirajo intelektualni trigloditi, profeti groze, ekonomsko–finančni metafiziki in ostala možganska 

sodrga. Prav tako boste razumeli, kdo ter s kakšnimi interesi vse to oblikuje. 

  

Članek lahko razumete tudi kot logično zaokrožitev vsega, kar smo doslej napisali na Portalu PLUS. Od vas ja odvisno, 

koliko kredibilnost boste omenjenim medijem odslej še dajali. 

  



  

I. Borci proti neoliberalizmu 
  

Paradoks, ki je nerazložljiv: Delo, Dnevnik in Mladina so borci proti 

neoliberalizmu in obenem fascinirani z luksemburškim kazino 

podjetništvom najhujše vrste. Ali se vam ne zdi dobesedno neverjetno, 

da so obravnavani tiskani mediji, ki so polni traktatov o neoliberalizmu, 

podivjanem kazino – kapitalizmu, ameriškem imperializmu itd., vsi po 

vrsti lastniško in poslovno vezani na davčno oazo, imenovano 

Luksemburg? Pazite to: samo v Sloveniji je mogoče, da so mediji, ki so 

utemeljeni na uredniških hiperintelektualnih komentarjih o 

demokratičnem socializmu, polni pa jih denar iz davčnih oaz, sprejeti kot 

kredibilni levičarski mediji. Kaj vam to pove o tipičnemu slovenskemu 

levičarju? 

  

Takole izgleda Dnevnikova orbita Petan – Pušnikovih luksemburških 

podjetij: 

  

 

 

Potem imamo eno in edino Mladino, tedensko revijo, ki se že leta bori proti kapitalizmu, imperializmu, skratka vsem 

"tržnim svinjarijam" tega sveta. Avtorji te revije naj bi dobesedno umirali za ideale demokratičnega socializma, medtem 

ko jim reže kruh in plačuje položnice tudi podjetje iz luksemburške oaze. Ta del neoliberalnega kazino—kapitalizma jih 

seveda ne obremenjuje. Luksemburški lastniški krak Mladine izgleda takole: 

  

   

Kaj je z davčnimi oazami narobe, menda veste sami, če ne pa preberite omenjeno revijo, predlagamo denimo tale članek iz 

Mladine, v katerem vam, kako bizarno, celo pojasnijo, kako se preko Luksemburga mahinira s plačevanjem davkov. 

  

In na koncu zadnja luksemburška pridobitev: Delo. Če ste imeli apetit in ste spremljali Petričevo šarado s tiskovno 

konferenco, na kateri je Francis Hoogewerf serijsko priznaval, da so vsa luksemburška podjetja, za katera dokumenti, ki 

jih hranimo v uredništvu, kažejo, da so Petričeva, v resnici njegova. Ker je Petričeva šarada vrhunska, jo nadaljujmo: ni 

Francis Hoogewerf lastnik vseh podjetij, ampak je Portal Plus! A je zdaj kul? Kakorkoli že, enega podjetja Petrič ne more 

zanikati —in to je Archimede s.a., ki ga je v Luksemburgu, pod budnim očesom in v nabiralniku Francisa Hoogewerfa, 

ustanovil prav Petričev FMR (vaš lastnik, dragi luksemburški prekerci z Dela!), bojda za posle z vrednostnimi papirji. 

Slednje je seveda res jebeno verjetno, kajti za posle z vrednostnimi papirji so potrebovali prav podjetje iz davčne oaze! 

Kakorkoli že, idrijski plemič je na Delo pripeljal sledeče: 

 

http://www.mladina.si/161807/legalna-kraja/
http://www.mladina.si/161807/legalna-kraja/


 
  

  

In seveda, ko bodo na Dnevniku, Delu in Mladini protestirali proti neoliberalizmu, bodo ves čas meditirali pod okriljem 

davčnih oaz. Vidite paradoks? Vam je jasno, kakšna fatamorgana levega novinarstva so omenjeni tiskani mediji? 

  

  

II. Lastniki v preiskavah 
  

Naravnost fascinantno je, da so lastniki (in njihovi zastopniki) naših herojskih medijev, ki se tako zelo borijo proti 

kapitalizmu, sklicujejo na titovino in si prizadevajo za novo pravično družbo, polno enakosti, vsi po vrsti v preiskavah 

zaradi sumov poslovnih goljufij. Naj vam povzamemo: 

  

Mladina 
Zastopnik Mladininega solastnika, Vega Finanz s.a. iz Luksemburga, Filippo Dollfus je v Italiji v preiskavi zaradi suma 

sodelovanja s kriminalno združbo (mafijo) in korupcijo. Nekdanji solastnik in ključni člen uredništva Franci Zavrl je 

skupaj s Petanom ovaden pri celi množici primerov, vezanih na sum poslovne goljufije. Preidimo torej na ovadbe in 

preiskave, ki družijo Zavrla in lastnika Dnevnika Petana. 

  

Dnevnik 
Lastnik Dnevnika Bojan Petan je v preiskavi NPU zaradi suma izčrpavanja družb Marina Portorož, Terme Čatež in 

Turistično podjetje Portorož. V Bosni in Hercegovini je skupaj s Pušnikom ovaden zaradi organiziranega kriminala, 

manipuliranja s cenami, zlorabe položaja in pranja denarja na škodo DZS. 

  

Delo:  
Lastnik Dela (čeprav ne ve, da e, ker on je samo nadzornik pri FMR) Stojan Petrič je v preiskavi NPU zaradi zlorabe 

položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (primer Etra 33) in še enkrat zaradi zlorabe položaja ali zaupanja pri 

gospodarski dejavnosti in davčne zatajitve (imperij iz davčnih oaz, ki si ga baje ne lasti ampak Hoogewerf, ampak kot že 

rečeno, v resnici Petrič ne ve, da je Portal Plus lastnik te množice podjetij). 

  

  

In mi potrebujemo medijski zakon, ki bo sankcioniral retardirane forumske komentatorje? Aja? Vlada Mira Cerarja, koga 

vi to točno zajebavate? 

  

  

III. Parabančne travestije herojskih medijev 
  

  

V zadnjih desetih letih se je vsem normalnim že popolnoma utrgalo od neprestanega bombardiranja Mladine, Dela in 

Dnevnika o nacionalnem pomenu slovenskih paradržavnih bank. Tisti nekaj manj racionalni banke ne dajo, jih 

dokapitalizirajo, čeprav so že skoraj poginili zaradi brezposelnosti, tisti bolj racionalni pa se sprašujejo, v čemu je fora, da 

cvetober slovenskih tiskanih medijev bank ne da. Dajmo biti iskreni: zato, ker jih brez reprogramiranja lastnikov že davno 

ne bi bilo več. 

  



Mladina: kaj naj sploh še rečemo o kobajagi radikalno levem tedniku, ki obsoja bančne prasce in se zavzema, da naj bodo 

banke naše, istočasno pa se drugi krak lastniške verige zaključi pri italijansko – slovenski krvavi banki KB1909 in NLB? 

Na eni strani kazino podjetje iz davčne oaze, na drugi pa paradržavna NLB in paraslovenska KB1909? Če lahko kot 

levičarji to prebavite, potem ste pa resnično postali bedaki brez hrbtenice. 

  

Dnevnik: Vukovićeva in Rankov sta nedolgo nazaj na lastni koži izkusili lekcijo iz naslova paradržavnega bančništva. 

Nekako se jima je zdelo, da sta pomembni vsaj tako kot Bojan Petan, ugotovili pa sta, da jih je ravno državna NLB 

obsodila na novinarsko odmiranje. Ker je avtor tega članka psihopat, jima iz vsega srca želi, da požanjeta vse, kar sta ti 

medijski morilki doslej sejali in iz vsega srca čestita, danes nlbjevcu Matiji Sevšku za prvo odlično potezo v njegovi 

karieri. Ampak pustimo to digresijo ob robu. Lastnik Dnevnika državne banke potrebuje in to krvavo, predvsem NLB, ki 

ni samo priročna v Petanovih bosanskih poslih, ampak ga vsakič znova herojsko reprogramira. Kje bi bil Petan brez 

paradržavnih bank? Vam povem? V kleti zadnjega vinograda nad Brežicami bi organiziral loterijo za lokalne pijance. Še 

kdo verjame, da je Dnevnikova bitka za državne banke stvar drugačnega pogleda na svet? Ali pa danes pomeni biti levičar 

podpirati agendo Bojana Petana? 

  

Delo: Novi lastnik dela Petrič (prosim ne povejte mu, da je lastnik, on tega ne ve, je samo nadzornik) je svoje dni lastniško 

(skupaj s svojim zetom) sedel v Abanki, tisti čudoviti paradržavni banki, ki se je utopila v parabančnih poslih in to tako 

silno, da je skoraj finančno poginila. Potem se je presedel v nadzorni svet NLB. Kako so izgledali Petričevi parabančni 

posli smo že pisali (http://www.portalplus.si/893/tranzicijski-dosje-petric-in-paradrzavno-bancnistvo/). Naj vam samo še 

dodamo, da je NLB solastnica Petričevega imperija, imenovanega Kolektor, muttatis mutandis je danes lastniško zasidrana 

tudi v Delo. In NLB sedi v tem Delu že dolgo časa, še iz časa nastanka in zatona Šrotovega imperija. 

  

Torej? Noben od teh tiskanih medijev ne zmore brez luksemburških davčnih oaz in noben ne zmore brez paradržavnih 

bank, posebno ne brez NLB. Petanu rešujejo njegova brežiško pozlačena jajca, Mladino in Delo pa si posredno lastijo. In 

zdaj se vi čudite kako je mogoče, da vsi ti trije mediji vsak dan najdejo milijarde abotnih argumentov, zakaj naj banke 

ostanejo v državni lasti in kako neverjetno zlobni so vsi preostali bančniki, ki ne prihajajo iz paradržavnega bančnega 

sektorja. To je farsa in to tako debilna, da bodo zanamci resno presojali, kako debilni so še lahko bili njihovi predniki. 

  

  

Četrtič: krajavlovsko poslovanje 
  

Lastniki vseh treh medijev so znani po krjavlovskih poslovnih obrazcih. Torej po nečem, na kar ne more biti prav nihče 

ponosen, saj se metode ne ločijo prav nič od tipičnih gostilniških nategov. Naj vas spomnim, kaj vse točno smo na tem 

portalu že opisali. 

  

Mladina: Zavrl izsiljuje Repovža, da če se Mladina ne skulira, bo umaknil oglaševalska sredstva. Repovž ima Zavrla 

dovolj in mu predlaga, da odkupi njegov lastniški delež. Zavrl odproda svoj delež preko luksemburškega Falconeja (ja, 

luksemburška podjetja imajo v Mladini že historično pravico). Repovž plača. To naredi tako, da zastavi stanovanje in 

vzame kredit pri goriški KB1909, ki ji kredit vrne tako, da ji kak dan kasneje proda delež, ki ga je odkupil od Zavrla. Ali je 

sploh potrebno komentirati to krjavlovsko preprodajo preko Luksemburga? Kaj imajo povedati o tem poslovanju Štamcar, 

Sever in Žerdin, zelo dobro vemo in je na moč zanimivo, ampak zakaj bi se mi ukvarjali s spori ljubimcev iz Mladine, naj 

to napiše raje njihov novinar Mekina (ki je sicer v medijski srenji znan po tem, da je eden najbolj pomilovanja vrednih 

slovenskih novinarjev, saj si članke enostavno izmišljuje). Če pa vas zanima, kako se prek Luksemburga utaji davke (saj 

veste, tisto iz česar se financira zdravstvo), pa si preberite zgornjo povezavo na članek iz Mladine. 

  

Dnevnik: Saj se še spomnite članka, kjer smo razkrili, da Petan skupaj s Pušnikom kljub prepovedim ATVP še kar trži 

delnice nikoli razvitih projektov in prodaja energijske kristale s čudežno močjo (http://www.portalplus.si/723/petanu-in-

pusniku-se-je-ze-popolnoma-zme/)? Hočete še več tega? Naj vas spomnim samo na posle s Šrotovo Pivovarno Laško, 

TEŠ6, GP Bosna itd. (http://www.portalplus.si/747//). In priznajte, vse to so bile dobesedno kravje kupčije, brez kakršne 

koli poslovne prefinjenosti ali strateške relevantnosti. Beda od bede. 

  

Delo: Trilogijo o tem, kako je Petričev Kolektor dvakrat prevzemal Etro 33 ,poznate, kaj bi sploh lahko dodali ob takem 

izkazu poslovne genialnosti (http://www.portalplus.si/922/tranzicijski-dosje-petriceva-etra-33-tretji-del/)? Razen tega, da 

se ta poslovna genialnost sedaj seli na Delo. 

  

  

Delo, Dnevnik in Mladina: vi ste problem 
  

Vsu trije niso levi, ampak so prekleto oportuni in zaigrajo na noto ekstremnega populizma vedno, ko je potrebno ščititi 

njihove paradržavne lastnike in financerje. Vsi trije mediji vodijo agendo njihovih lastnikov in prav ničesar drugega. Tu ni 

nobenega prostora za romantične ideale in bitke za pravični svobodni svet, kaj šele demokratični socializem. Obstaja zgolj 

diktat krvavega kapitala v svoji najbolj brutalni različici. 

  



Lastniki, ki se vdajajo pradržavnim bankam, razumejo davčne oaze kot bistveni element poslovanja, sklepajo kravje 

kupčije in so vsi po vrsti pod drobnogledom preiskovalnih organov. To so danes Delo, Dnevnik in Mladina, vir resnice za 

naše borce proti kapitalizmu. 

  

Vse skupaj seveda ne more imeti nobenih drugih posledic kot popolne degeneracije javnega prostora. 

 

 

Samo v Sloveniji novinarja zaradi objave potnih nalogov 

preiskujejo kriminalisti! 
Portal PLUS in njegov bivši urednik Boris Meglič sta na zahtevo združenja SAZAS oziroma Matjaža 

Zupana v kriminalistični preiskavi. SAZAS ima sicer dolgo zgodovino uničevanja medijske svobode in 

slovi po obračunavanju z novinarji in mediji, ki kritično poročajo o sumljivih dejanjih njegovih vodilnih 

funkcionarjev. Ti gospodje se po mnenju mnogih obnašajo, kot da so nad zakoni. 
 

Piše: Boris Meglič   10.09.2015 22:56  

http://www.portalplus.si/1075/j/#komentarji  

Ključne besede:   sazas   matjaž zupan   boris meglič   kriminalisti  

 
Foto: arhiv Portala PLUS 

O tem, ali se bodo policija in drugi pristojni organi sploh kdaj začeli ukvarjati s 

SAZAS in Matjažem Zupanom, ne pa le s tistimi, ki smo na podlagi 

dokumentovo dokazovali malverzacije, bomo lahko poročali po opravljeni 

kriminalistični preiskavi. Takrat bomo policijo prosili še za komentar glede tega. 

Medtem pa bomo pridobili mnenje mednarodne novinarske zveze v zvezi s 

kriminalističnim pregonom novinarja in medija, saj smo se že obrnili tudi na 

njih. V naš prid govori tudi judikatura Evropskega sodišča za človekove 

pravice v Strasbourgu. Da ne omenjamo standardov v drugih članicah Evropske 

unije, kjer je kazenski pregon preiskovalnih novinarjev redek, zaslišanje zaradi 

objave nekih potnih nalogov pa vsekakor sodi v rubriko "saj ni res..." 
Po našem mnenju je zato edino prav, da javnost ve, da kriminalistična policija zaradi objave dokumenta s spornimi 

Zupanovimi prejemki zdaj vodi preiskavo proti Borisu Megliču in Portalu PLUS, medtem ko proti Matjažu Zupanu zaradi 

dokazanih spornih prejemkov ne poteka nobena takšna preiskava. Za kriminaliste je sporna samo objava dokumenta, ki 

dokazuje okoriščanje Zupana, medtem ko jih Zupanovo okoriščanje kot takšno sploh ne zanima. Matjaž Zupan pred enim 
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sodiščem sicer toži zaradi "zlorabe" osebnih podatkov, ker smo razkrili njegove sporne prejemke, pred drugim pa trdi, da so 

ti podatki izmišljeni. Bo policija torej zasliševala in preiskovala gospoda Zupana zaradi okoriščanja in zaradi krive ovadbe, 

saj posredno priznava točnost podatkov, ali bo preganjala nas, ki smo to dokazali?! 

  

"Opozarjamo vas, da boste privedeni prisilno, če se ne boste odzvali", so zagrozili kriminalisti, ko so zaradi objave na 

Portalu PLUS obiskali Borisa Megliča in mu predali nalog za zaslišanje. Matjaž Zupan je Megliča namreč ovadil zaradi 

zlorabe osebnih podatkov – in sicer zaradi objave njegovega plačilnega lista, ki dokazuje, da si Zupan na račun SAZAS 

ob plačilu, ki ga prejema za delo, izplačuje še potne stroške. In to celo v višini 4 povprečnih plač! Strokovnjaki so nas ob 

tem opozorili, da bi to utegnilo kazati na t.i. prikrito zaposlitev (kar se preganja po uradni dolžnosti), saj Zupan na združenju 

SAZAS sploh ni zaposlen in prejema predvsem potne stroške in sejnine, ki močno presegajo povprečne plače. 

  

  

 

 
Faksimile vabila osumljenemu kriminalcu Borisu Megliču 

  

  

Pustimo ob strani, da Zupan toži, ker naj bi zlorabili njegove podatke, hkrati pa pred drugim sodiščem zatrjuje, da ti podatki 

niso resnični, s čimer se postavi vprašanje, kako lahko toži za zlorabo osebnih podatkov, če pa niso pravi, kot trdi sam? 

Morda bo policija dojela vsaj to priznanje o točnosti, kasneje pa še vsebino objavljenega dokumenta, ki sam po sebi dokazuje 

Zupanovo verjetno izigravanje zakonodaje? 

  

  

SAZAS obračunava z vsemi kritičnimi mediji 
  



Matjaž Zupan oziroma SAZAS je leta 2010 bivšemu tajnemu policijskemu sodelavcu naročil nezakonito sledenje in zbiranje 

informacij o takratnem direktorju Urada za intelektualno lastnino Juriju Žureju. Ta je namreč pripravljal novo zakonodajo 

o SAZAS in z njo želel vpeljati večjo transparentnost in predvsem poskrbeti za zakonitost njenega delan. Takšne ambicije 

politično neodvisnega Žureja pa združenju, ki finančne podatke skriva, niso bile po godu. Vemo, da je SAZAS prek vseh 

meja obračunal tudi z Matjažem Jelenom, ker je ta hotel imeti podatke o finančnem poslovanju združenja oziroma o 

razdelitvi sredstev med avtorje. O tem, da je SAZAS najbolj popadljiv, ko pride do medijske objave in da toži in pravno 

pritiska, kolikor se le da, vedo povedati tudi novinarji na časniku Finance, Planetu Siol, POP TV in drugod. 

  

SAZAS oziroma Matjaž Zupan je zgolj proti Portalu PLUS oziroma njegovemu bivšemu uredniku Borisu Megliču v zadnjem 

letu sprožil že več kot deset postopkov. Prek 150.000 evrov znašajo vsi tožbeni zahtevki SAZASA in njegovega prvega 

moža Matjaža Zupana do bivšega urednika Portala PLUS Borisa Megliča in do portala samega. Znesek izhaja iz več kot 

desetih postopkov, ki jih SAZAS in Zupan v zadnjem letu neprestano sprožata proti portalu in Megliču. Trikrat pred 

različnimi sodišči, dvakrat pred informacijskim pooblaščencem, dvakrat pri podjetju, ki upravlja z YouTube, da bi se 

izključilo kanal posnetkov, po enkrat pa pred Novinarskim častnim razsodiščem, kriminalistično policijo, celo dvakrat pa 

je zahteval izklop serverja Portala PLUS pri dveh različnih ponudnikih. 

  

Neverjetno, kajne?! Verjetno smo na kaj tudi pozabili, ker je teh sistematičnih pritiskov res veliko. 

  

Dejstvo, da za vse te pregone, pritiske in ustrahovanja Zupan troši denar avtorjev, nikogar ne gane, niti avtorjev, ki imajo 

zaradi tega toliko manj denarja. Andrej Šifrer, Zoran Predin in drugi, ne boste verjeli, Zupana in SAZAS v tem celo 

podpirajo (o tem smo pisali na tej povezavi), tistim, ki pa ga ne, recimo Matjažu Jelenu, ki ima v skupini Šank Rock bogat 

opus in ga zanima, kako se deli denar avtorjev, Zupan nonšalantno sporoča: "Kam gre denar, ni stvar avtorjev!" in še 

"rekreativci ne morejo odločati o delitvi sredstev". 

  

  

Ustavite to norišnico! 
  

Naš apel je namenjen vsem organom pregona, vladi, zakonodajalcu in ostalim institucijam, saj se zdi, da je združenju SAZAS 

dovoljeno vsakršno maltretiranje, pritiskanje ter ustrahovanje novinarjev ter tistih, ki opozarjamo na njegova sporna početja, 

medtem ko policija iz dokumenta, ki dokazuje malverzacije, raje ugotavlja, ali smo zlorabili podatke mi, ki prijavljamo in 

objavljamo, kot pa da bi se ukvarjala z vsebino dokumenta! Policija bo očitno raje zaščitila agresivne kršiteljenjeno sporočilo 

medijem pa nikakor ni spodbudno. Glasi se: nikar ne razkrivajte in prijavljajte kršiteljev zakonov, kajti ne splača se vam, 

saj bo policija najprej preverila vas, ker prijavljate! 

  

  

"Prvi mož SAZAS-a Matjaž Zupan si ob plači izplača tudi potne stroške v višini 4 povprečnih plač" 
  

Sporni članek z zgornjim naslovom je nastal 2. julija lansko leto, na to temo pa sta sledila še dva članka 3. in 10 julija. Vsi 

trije so predmet kriminalistične obravnave, ki jo zahteva SAZAS oziroma Matjaž Zupan. V teh člankih smo Zupanu na 

podlagi objavljenega dokumenta očitali, da si je zgolj v avgustu 2006 izplačal kar za 706.940 takratnih tolarjev (skoraj 3000 

današnjih evrov) potnih stroškov in dodatkov. Gre za njegovih 20 poti med Kranjem in Ljubljano (za vsako si je obračunal 

kar 31.000 tolarjev in pripadajoče kilometre), med katerimi se najde celo dan, ko naj bi šel možakar v Ljubljano kar štirikrat 

in si za to seveda vsakič izplačal za 31.000 tolarjev. Kar 124.000 tolarjev je Zupan tako "zaslužil" v enem dnevu samo na 

račun vožnje med Kranjem in Ljubljano. 

  

  

Namesto zaključka 
  

Si predstavljate, kako absurdno je pred sodiščem tožiti urednika na podlagi podatkov iz dokumenta, ki dokazuje okoriščanje 

tega, ki prijavlja drugega? Zupan bi torej rad sodni pregled dokumenta, s katerim si je izplačal ves ta sporni denar! Mar res 

ni iracionalno pred sodiščem tožiti urednika, ker naj bi objavil neresnične podatke oziroma jih poneveril, potem pa pred 

drugim sodiščem glede istega trditi, da je novinar z objavo potnih nalogov izdal osebne podatke? Izmišljene osebne 

podatke? Zupan s tem namreč priznava, da so podatki točni, saj sicer ne bi mogel očitati, da smo kaj izdali, ko pa naj bi tako 

ali tako bilo vse poneverjeno. 

O tem, ali se bodo policija in drugi pristojni organi sploh kdaj začeli ukvarjati s SAZAS in Matjažem Zupanom, ne pa le s 

tistimi, ki smo na podlagi dokumentov dokazovali malverzacije, bomo lahko poročali po opravljeni kriminalistični preiskavi. 

Takrat bomo policijo prosili še za komentar glede tega. Medtem pa bomo pridobili mnenje mednarodne novinarske zveze v 

zvezi s kriminalističnim pregonom novinarja in medija, saj smo se že obrnili tudi na njih. V naš prid govori tudi judikatura 

Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu. Da ne omenjamo standardov v drugih članicah Evropske unije, 

kjer je kazenski pregon preiskovalnih novinarjev redek, zaslišanje zaradi objave nekih potnih nalogov pa vsekakor sodi v 

rubriko "saj ni res..." 

 

 

http://www.portalplus.si/199/sazas/


Boris Meglič: Nisem socialist, ker pri meni razum prevlada ugodje 
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Boris Meglič je klasičnimi liberalec, ekonomski analitik 

in svobodni raziskovalni novinar, ki trenutno urednikuje 

na PortalPlus. Z njim smo se pogovarjali o ekonomski 

situaciji v državi, klasičnem liberalizmu, ostankih 

socializma, sindikatih, svobodnem trgu, medijih, politiki 

in drugih aktualnih temah. 

Mladi zadnjih 20 let ne dobijo službe razen po 

sorodstvenih vezah ali preko tega, da jih koruptivno 

zaposlujejo politične stranke v javnem sektorju, da 

dobijo svoje zveste volivce. Zakaj je z mladimi tako? 
Sam pripadam mladim. Mladi nosimo veliko odgovornost, 

da smo na dnu družbe. Država sistemsko spodbuja 

mularijo, da so celo večnost v šoli. Pri nas vlada tudi 

sistemski aparthaid med starimi in mladimi. Starejši 

imajo: 

1. redna delovna mesta, ki jih je skoraj nemogoče izgubiti, 

tudi če nič ne delajo in so rezervirana  zgolj za njih 

2. certifikati ( kapital) so bili podeljeni vsem, rojenim do 

leta 1991. kdor se je rodil dan za tem, je bil opeharjen 

vsega 

3. večina starejših je tudi za majhen denar kupila stanovanja po Jazbinškovem zakonu 

Stara generacija (>50 let) je pohlepno prigrabila  vse, kar je bilo na mizi. Pustili niso niti drobtine. Tudi 

zakonodaja glede odpuščanja je prirejena tako, da bodo službe izgubljali mladi, ker so zadnji prišli in 

nimajo službe za nedoločen čas. Ker so delovna mesta oddana, odpuščanja pa ni, tako kot ne novih 

delovnih mest, mladi do teh zaposlitev ne morejo. Redno zaposleni ( stari) bodo ostali na teh mestih dokler 

bodo obstajala. Kaj je lahko bolj pohlepnega in nemoralnega kot nagrade za stalnost, tudi če 30 let ne delaš 

v službi nič ali večinoma škodo? 

Delovno mesto bo najbolj varno takrat, kadar ima podjetje potrebo, da se neko delo opravi. Tudi, ko se bo 

vsako noč odprlo več delovnih mest kot pa zaprlo. Ne pa, da pišemo zakone in pravila, da zabetoniramo 

varnost delovnega mesta, ker s tem potapljamo podjetje in podjetnike, na koncu pa še večino zaposlenih, ki 

pridno in dobro delajo. Pri nas so delovna mesta zaradi pravilnika, ne pa zaradi potreb. Zaradi centralnega 

plana. Potrebno je narediti prožen trg dela, da se lahko podjetje hitro prilagaja spremembam na trgu, da 

lahko hitro zaposluje in hitro odpušča. Da hitro odgovarja na potrebo po opravljenem delu, ne pa po varnih 

službicah v vati. 

Nabor socialnih pravic je v Sloveniji vezan na obliko oziroma vrsto pogodbe o delu, ne pa na višino 

zaslužka. Jaz delam po avtorski pogodbi in plačujem 40% od zaslužka državi, a država mi od tega nič ne 

nudi: ne zdravstva, ne sociale. Veliko bolj pravično bi bilo, da pogledamo, koliko nekdo vse skupaj zasluži 

in na to udarimo davek  na ta zaslužek  in povemo, koliko komu pripada sociale: zdravstva, penzije, 

socialnih pravic… 

Mladi morajo narediti “prekuc” v načinu razmišljanja, da spremenimo aparthaid. Do takrat bo družba na 

meji revolucije. Saj giljotina revolucije visi nad glavo nevarno prav takrat, kadar je družba zelo nepravična 

in brutalno izkoriščana od privilegirane kaste, kar pa rezultira v splošni bedi. 

V slovenskih medijih imate nekaj delovnih let izkušenj kot novinar z univerzitetno diplomo 

ekonomije: kaj se znotraj medijev dogaja, koliko je profesionalnosti, liberalnosti in koliko cenzure? 
Delati sem začel za video portal Vest.si, potem sem bil na Dnevniku nekaj let, pa v Financah, sedaj pa sem 

sam postavil spletni raziskovalni časopis PlusPortal.si, kljub številnim oviram, ki so mi jih postavljali celo 

ljudje, ki sem jim zaupal. Mediji pišejo naročene članke, uredniki so vsak dan v navezi s tajkunom, ki jim 

daje navodila. Urednik zaposluje mlade novinarje za 4 mesece in jih na začetku pusti pri miru, in če je 

oseba dovolj ideološko izkrivljena in vodljiva in obvlada samocenzuro, morda dobi redno zaposlitev. 

Potem prihajajo na mizo samo še navodila, koga je treba napasti in koga hvaliti. Ko se je pred leti 

zamenjala oblast, je novi zmagovalec prišel v tuj medij in izsilil (odrekel reklame državnih firm v mediju), 
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da so moji kolegi leteli ven, par novinarjev in urednikov pa je dobilo tudi podkupnine. Nek urednik pa je 

dejal:«Evo, še zadnji “desnjakar” je letel!« Sedaj pa vidim medij tajkuna, ki se je navidezno obrnil proti 

svojemu tajkunu, a objavljajo samo tisto, kar je že znano in dostopno, zaradi blefiranja objektivnosti. 

Kateri citat ti je ljub od očetov klasičnega liberalizma? 
Od avtorjev mi je na prvem mestu Adam Smith, nato Avgust Hayek in na tretjem mestu Milton Friedman. 

Adam Smith je zadel rakavo rano slovenstva: “Obstajajo ljudje, ki svoje trdijo samo zato, ker tako mislijo 

in iz edinega razloga – da tako mislijo!” Ni razuma, ni argumentov, ni razlage. Zato težko vodimo dialog s 

socialisti, ker je tu več čutnosti kot pa razuma in to tistega na prvo žogo (sicer naj mi kdo pojasni od kje 

premoženje vsem iz partijskega vodstva). Socialisti trdijo, da človek izkorišča človeka v kapitalizmu, ja pa 

pravim, da je to izkoriščanje najbolj kruto v socializmu. Tam zadošča čin da buzeriraš vsakogar, ki je pod 

tabo na vseh ravneh življenja in ne le v materilnem smislu. 

Škotska revolucija (iz katere izhajajo klasični liberalci in tudi sam) je zahtevala svobodo posameznika, ki 

ne sme biti pogojena s svobodo nadaljnjega. Francoska revolucija (iz katere izhajajo socialni liberalci ali 

socialisti), ki se je zgodila dosti kasneje in iz katere so izšli socialisti, pa je odgovor na verske vojne in 

fevdalizem in skuša povezati ljudi v bratstvo in narod. Čeprav je ravno stopnjevanje Voltairovega vpliva na 

Napoleona na koncu pripeljalo do WW2 ( nacionalno zavedanje, prebujanje, Ilirija, a Napoleon fevdalizma 

ni ukinil). 

Vsa Slovenija je ujetnica razkola glede socialističnega vprašanja kapital ali človek, kjer se že 

manipulativno predpostavlja, da mora biti socialen, čuteč in normalen človek na strani človeka in 

proti kapitalu? Kako bi vi odgovorili na to manipulativno vprašanje? 
Kapital je s strani socialistov demoniziran izraz. Kapital je premoženje, zaposluje ljudi. Socialisti imajo 

radi to besedo kapital le, ko ga napiše Marx na rdečo platnico, ne pa, ko ga uporablja Adam Smith. Kapital 

je nevtralna stvar, lahko je pozitiven, lahko negativen. V prostoru se združuje nekdo, ki ima poslovno 

idejo, ljudje, ki vlagajo svoj denar in delavci, ki želijo delati za plačo. Ni dobro gledati na bogastvo, denar 

in kapital kot na hudiča in hliniti, da jaz pa nisem nič pohlepen in grabežljiv. Cerkev je čudno gledala na 

kapital v srednjem veku, investiranje, posojilništvo. Naj ne bi bilo po Svetem pismu posojanje oziroma 

bogatenje na uboštvu nadaljnjih, zato so rekli, naj se s tem ukvarjajo Židje. Donosno je bilo tudi 

menjalništvo, saj je vsaka grofija kovala svoj denar. In Židje, ki so že tako bili v finančnih poslih, so 

prevzeli še to menjavo. In pri tem gotovo niso delali izgub. Za tem so dobili tudi monopol nad izdajanjem 

menic. Te so se razmahnile pri trgovanju z oddaljenimi kraji, saj je bilo veliko razbojništva, kar je 

pomenilo tveganje. Menice so tako postale varen prenos denarja in Židje so prevzeli še ta denarni posel. 

Tako so prvi monopol nad finančnimi posli prevzeli Židje in ustvarili zajeten kapital. 

Velik predsodek v Sloveniji je, da vsak, ki ima denar oz. kapital, z njim izkorišča delavce in dela 

neetična dejanja. Pred kratkim sem govoril z mladim parom, ki sta pred leti delala v državnem 

podjetju, kjer je bil organizacijski kaos, veliko psiholoških pritiskov in slabe plače. Zato sta šla ven 

in postavila svoje podjetje na 3.000 prihranjenih evrov. Do danes sta ta znesek postoterila in prav 

toliko sta tudi morala vplačati  državi davkov. Kaj menite o kapitalu, podjetnosti in izkoriščanju? 
Kapital je podlaga, osnova, da se začne nekaj delati, ustvarjati. Je nekaj, kar nas hrani in obleče. Slovenci 

imamo slab odnos do tega izraza zaradi pretirane egalitarnosti, ki je izprijena. V Sloveniji so kapital hiše in 

stanovanja, ker je režim ljudem prepovedal ukvarjanje s podjetništvom. Če si zaposlil 5. zaposlenega, so ti 

nacionalizirali podjetje, ker so koncept dela razumeli drugače in so takšne podjetnike dojeli kot neke ljudi, 

ki se okoriščajo na delu nadaljnjih. Poznam zakonca iz Krškega, ki sta delala igrače, kocke iz katerih so 

otroci sestavljali sliko. Kot nekakšni puzli so bili. Onadva sta se v delu morala ustaviti, da ju režim ni 

kaznoval in jima podjetje nacionaliziral. Socializem je ubijal podjetnost in ustvarjalnost. Bogve koliko 

takšnih je pobegnilo samo zato, ker so hoteli ustvarjati. Kriza po osamosvojitvi je bila hujša kot je danes, 

saj je BDP padel za 20%. V SFRJ so na podjetnost gledali kot na sužnjelastništvo, kot na širjenje 

izprijenega imperializma, izkoriščanje človeka po človeku. Slovenci smo s podjetništvom začeli pridobivati 

izkušnje šele po osamosvojitvi. 

Seveda je okoriščanje slabo, ni pa vsako vlaganje denarja grdo ali okoriščanje. Dobiček je treba gledati, 

koliko kdo prispeva dobrega za reveže, za socialo. Kdor ima več dobička in je dober podjetnik, ta je več 

vreden za celo družbo, saj ji prispeva več denarja. In ne le to. Tisti kup denarja v naročju podjetnika priča o 

tem, koliko dobrega je ta naredil za družbo. Vsaj v sistemu, kjer nihče od njega ni bil nič prisiljen kupiti, 

ampak je to želel sam. Nasprotno pa je tam, kjer država naredi monopol iz kakršnihkoli razlogov. Tam pa 

dobiček odraža regulacijo in ne koristnost podjetnika za družbo. Svobodni trg pove, koliko je kakšen 

podjetnik koristen za okolico. Kot pravi dr. Ljubo Sirc v esejih: le podjetnik lahko hitro prepozna potrebe 



okolice kot poslovne priložnosti in jih udejanji, potrebe človeka, potrebe družbe. In sam nosi tudi tveganje 

za svoje poslovne odločitve, kar je najvišja stopnja odgovornosti. Podjetnik z vlaganjem svojega denarja v 

podjetje tvega svoje premoženje, zato ugotavljanje njegove odgovornosti za spodletele akcije nima smisla. 

Imamo pa socialistične gospodarstvenike, ali po svetu slabe managerje, ki so v zrak vrgli cela podjetja in 

tovarne, nekaj 100 milijonov € denarja, ki ni bil njihov. Zato se ne strinjam z delavskim delništvom, ker 

hočejo deliti samo dobičke, ne nosijo pa odgovorno tudi izgube denarja v primeru izgub podjetja. 

V Sloveniji imam nenormalno veliko državnih podjetij, katerih talci smo državljani. Država nadzira kar 

65% gospodarstva. NLB, Mercator delajo velike izgube. Dolg mercatorja je 6x njegove vrednosti. Samo 

vlagati moramo denar, da pokrivamo astronomske izgube negospodarnih in na GZS nagrajenih 

gospodarstvenikov. 

Mura, Helios, Telekom, Mercator, Cimos, Litostroj, povsod je preveč zaposlenih, kar pomeni, da jih 

velik delež dela zelo malo ali slabo – na koncu pa imamo veliko socialno bombo, ko jih večina izgubi 

delo? 
Povsod je podobno v socializmu. Socializem je zaposlitev videl kot socialno kategorijo in zato je bilo 

skoraj praviloma v vsakem podjetju preveč zaposlenih, kar pa je usodno vplivalo na stroškovnost, s tem pa 

na nekonkurenčnost. 

Prepozno prodajamo podjetja. Če bi jih prej prodali, bi dobili višje odkupnine in trg bi sproti poskrbel za 

majhne viške delovne sile ter bi jih sproti prezaposloval. Tako pa politično umetno zadržujemo odpuščanja, 

dokler vse ne poči. Potrebe po delu podjetje nima, mora pa umetno zaposlovati viške ljudi, na koncu pa se 

celo podjetje potopi in ni vredno nič. To zato, ker podjetju lahko pustimo samo da propade, če mu 

onemogočimo prilagajanja sprotnim razmeram na trgu. 

Zakaj sindikati zagovarjajo za podjetja in njihove zaposlene škodljivo logiko? 
Sindikati živijo od 30% delavcev, ki jim vsak mesec nakažejo 1% svoje plače. To je ogromno denarja. 

Neodgovorni so in zganjajo populizem, verjetno gre predvsem za okoriščanje. Zanima me, koliko so sploh 

sindikati reprezentativni. Vlečejo logiko populizma iz SFRJ, čeprav danes pozabljamo, da je bilo na koncu 

v SFRJ povprečna nezaposlenost med 15 in 20%, kar je še vedno veliko več kot danes. Mura in Litostroj 

sta tipična problema socializma, ko se celo podjetje potaplja, ker je v njem preveč delavcev, več jih je, kot 

je dela, zato se čaka in čaka, dokler ne gre vse v potop. Poči čez noč in tisoče ljudi je trajno na cesti. Vlade 

se s takšnimi težavami ukvarjajo samo toliko, kolikor je potrebno, da ne dobijo same ta problem z delavci v 

svojem mandatu. 

Kaj je temeljna slabost socializma ( državni kapitalizem nasproti liberalnemu kapitalizmu ( svobodni 

trg in pravna država)? 
Cilj pravega kapitalizma je, da bi delavci delali več in kvalitetneje, saj jih pri tem motivira plačilo, 

utemeljeno na njihovi prizadevnosti in koristnosti za trg, torej ljudi, ki kupujejo. Cilj socializma pa, da bi 

spodbujali udobje delavca. Vemo, da so delavci v SFRJ delali od 8 ur samo 3 ure efektivno. Ob 14h so bili 

doma in bog ne daj, da bi jih kdo takrat skušal zadržati v službi. Temu primerno so bile mizerne plače in 

storitve v družbi. Ključna napaka socializma je, da delavcu omogočaš, da ima vse in da nič ne dela. Na ta 

način se mu vzame motivacijo za delo, ki ji nekateri rečejo tudi prisila. Ampak to je normalno, tako kot to, 

da se svet vrti. Nikoli v zgodovini človeštva se namreč ni dalo preživet, brez da bi se delalo ali pa, da bi se 

delalo nesmiselne stvari. To se je zgodilo z našimi starejšimi državljani (nad 50 let), ki jih država že vse 

življenje drži v vati in jih ščiti z neštetimi zakoni. Tudi pred realnostjo in »surovostjo« sveta, ki je realna. 

Zato so od tega izziva odtujeni, čeprav je življenjsko pomemben. 

Kruh in zdravila ne morejo biti pravica. Če je potreba prvega še tako velika in banalna, to ne more 

pomeniti odgovornosti nadaljnjega, da prvemu to priskrbi. Vedno gredo takšne stvari na račun nekoga 

drugega. Seveda se je treba dogovoriti za minimum sociale, saj človeka ne moremo pustiti preminiti od 

lakote na cesti, toda treba je opredeliti kaj je sociala, saj jo danes večina ljudi pohlepno zlorablja. 

Državna podjetja, javni sektor so samo navidezno javni in državni, podružbljeni, v resnici so to že 

zelo dolgo do konca sprivatizirani s strani notranjih in zunanjih privilegirancev, ki branijo status 

quo. Sami vrtički in fevdi. 
Jaz bi ločil. Eno so javni sistemi, javni sektor kot šolstvo, zdravstvo in javna uprava. Kar je vse javna 

dobrina, zastonj dobrina, storitev. Ta na koncu izpade najdražja in najslabša in vsem pripada, pa še v 

izobilju je je, ker jo zagotavljamo vsem vprek. 

Včasih je vsak iz tovarne znosil vse, kar se je dalo, ne samo tisto kar je doma rabil v času SFRJ. 

Glavni problem so državna podjetja, ki so molzne krave za kriminalne skupine, interesna omrežja. 

Bratuškova je pred kratkim rekla, da bo luknjo pokrila iz višjih dividend državnih podjetij. To ni modro, 



ker ta podjetja ne bodo imela več denarja za razvoj in bodo v krajšem času propadla. Senica je svetoval 

Mercatorju menda za 5 mio €, Lahovnik je svetoval v prid Laškega proti Interbrewu. 

Ampak vsaka svetovalna pogodba ni slaba, je pa veliko od teh v državnih podjetjih način molzenja denarja 

iz njih. Kar 65% gospodarstva je vezanega na podjetja v državni lasti, kar je podoben model kot 

Mussolinijev socializem oz. fašizem, ki je velika državna podjetja namenil za kasto »Naših« socialistov, 

fašistov, partijcev. Korporativizem, ki ga v slovenski model vse bolj vrivajo tisti, ki v resnici skušajo dobiti 

vzvod za molžo državnih podjetij. 

Ali svobodni trg koristi samo bogatašem in kapitalu ali tudi delavcu, človeku z malo lastnine, kot sva 

midva? 
Koristi vsem, ki kupujemo dobrine. Verjetno se bomo strinjali, da nam vsem premoženje godi. Če kdo 

misli drugače, mu predlagam, da se odreče plači in hiši v kateri živi. Zmaga tisti podjetnik, ki najboljšo 

ponudbo prinese na svobodni trg. Koristi delavcem, da dobijo delo. Regulacija države in birokratov pa 

povzroča omejevanje te izmenjave, nagaja podjetnikom in fer mehanizem spravi iz optimuma v anomalije. 

Saj ni svobodni trg enako potrošniški družbi. Sam zelo asketsko nakupujem in malo zapravljam? 
Tudi, če kupim 1 kilogram kruha in liter mleka na dan. Povsod imamo askete, na levi in desni in povsod 

imamo zapravljivce in pohlepneže, med socialisti, levimi in desnimi. Gre za to, da trošimo, ker imamo 

potrebe. Torej smo potrošniki vsi. Ali potrošništvo fetišiziramo pa je stvar česa drugega. Ampak o tem 

vemo vsi, ki radi hodimo po trgovinah, kajne? 

Da je svobodni trg rak rana potrošništva je spet stigmatizacija in ‘sataniziranje’ svobodnega trga. To je 

samo način organiziranja menjave dobrin. Gre za neregulirano menjavo (denarja za dobrino) kjer šteje 

samo dogovor med kupcem in prodajalcem. Kaj je v tem slabega? Pohlep je obče človeška lastnost in je 

lasten vsaki osebi. Ponekod prevladuje, ponekod ne. Ampak to ni stvar socializma. Socializem je hotel 

pohlep prepovedati, kapitalizem pa mu da proste roke, da se na trgu uravna. Ampak nekdo je pa le hotel 

gradove, otočja in celo vlake in najdražje avtomobile. Je to skromnost? Ja. O Titu govorim. Tistem Titu, ki 

je pridigal o skromnosti iz zasebne jahte, ljudje pa so mu nasedali. Morda torej ni kriv za pohlep ravno 

kapitalizem in prosti trg. To je stvar relativno primitivne propagande. 

Kako ste prišli v stik s klasičnimi liberalci? 
Preko študija ekonomije in to nezavedno. Tudi sam sem bil prej lahko socialist, spogledoval sem se s 

socialnimi modeli, ki so prestavljali čutnost, ki je lepa vrednota in lastnost. Nekoč sem prebral reklo: ” Ko 

si mlad, pretirano čustven in idealist, sanjaš o socializmu. Ko pa si starejši in razumnejši, pa postaneš 

liberalen.” Iskal sem najbolj pravičen sistem, ki je predvsem učinkovit: Kaj ga najbolje opiše? Svoboda 

prostega sklepanja pogodb in odgovornost, ki iz tega sledi, nereguliranost, podjetniška pobuda. Sicer pa je 

klasični liberalizem treba živeti in ne o njem samo govoriti. 

A niste prišli v stik z liberalizmom preko študija pri profesorjih dr. Šušteršiču in mag. Radu 

Pezdirju? 
To je bilo kasneje. Pri študiju sem samo enkrat dobil negativno oceno, ko sem šel popravljat šestko. Dal mi 

jo je profesor Šušteršič, obrazložil pa tedanji asistent Rado Pezdir. Pezdir je moj največji neformalni 

mentor. Z njim sem velikokrat debatiral o ideji učinkovitosti, smiselnosti in pravičnosti, sicer pa vsekakor o 

ekonomiji (druge debate rajši pustiva v tem intervjuju ker niso stvar konteksta. Smeh.). Velikokrat sem ga 

skušal demantirati in včasih, si laskam, mi je celo uspelo. V študentskih letih se nikoli nisem predajal 

sentimentalnosti in hlinjenju čutnosti, kar je tako značilno za socialiste. Sedaj smo prijatelji in imamo 

podobne poglede na družbo. 

Zakaj je v Sloveniji tako nenormalen odpor do liberalizma v primerjavi z Evropo, Ameriko in Azijo? 

Tako malo ljudi ga podpira, niti ene stranke ni. 
O tem je že Drnovšek govoril. Leta 1998 se je v Sloveniji zgodil preobrat. Propaganda proti liberalizmu je 

bila vedno hujša, da je prosti trg prevara in kapitalizem kraja. Vemo pa, da je bilo v zgodovini po svetu 

veliko različnih socializmov v zadnjih 200 letih in nobeden ni deloval razen Hitlerjeva nacional-

socializema. Del Nemčije, ki je šel po drugi svetovni vojni pod rusko sovjetsko okupacijo, je vidno 

propadal in to je morda najboljši primer, ker gre za isto ljudstvo, isto ozemlje in različen model. Socialisti 

so vedno in povsod vladali avtoritativno in gospodarsko neučinkovito. 

Vzrokiodpora do liberalizma v Sloveniji so: 

1. nerazumevanje oziroma neizobraženost 

2. dolgotrajno demoniziranje 

3. dolgotrajen proces propagande iz hladne vojne. 



Socializem je utemeljen na čutnosti. Večina ljudi ima vsaj malo čutnosti, zato jih je lahko pritegniti s 

puhlicami. Pri klasičnem liberalizmu pa gre za razum in z logičnimi argumenti je težko nagovoriti večino, 

ki malo uporablja razum ali pa ga sploh ne uporablja. Dejstvo je, da odkar se svet vrti, si večina želi 

polastitve bogastva manjšine. In socializem je ponudil odgovor na to – polastitev bogastva drugih. 

Koliko poznate zgodovino klasičnega liberalizma v Sloveniji? 
V času Tavčarja je šlo bolj za kulturni boj proti Cerkvi v zahtevah, da duhovniki niso več politiki, in da se 

Cerkev in država ne spajata. V zgodovini Cerkve sem zasledil veliko liberalne misli. Drugače pa so bili 

prvi pravi liberalci kranjski podjetniki leta 1920, kot recimo oče dr. Ljuba Sirca. S prihodom komunistov 

na oblast je izginil edini resni zametek liberalizma. Ljuba Sirca so hoteli ubiti kot Nagodeta (pa so ga iz 

obsodbe na smrt zaradi pritiska množic potem pomilostili na zapor), pa čeprav je ves čas delal za OF. 

Nekje sem bral, da je bil Kranj najbolj liberalno in gospodarsko razvito mesto v Jugoslaviji v 20. stl. 

v času kralja Aleksandra, saj so ga šli podjetniki prosit, da bi naredil Kranj za neke vrste davčno 

oazo, prostotrgovinsko cono. Tako je prišlo v Kranj veliko uspešnih čeških podjetnikov in 

investitorjev in nastajala so zelo uspešna podjetja, ki so zaposlovala nekaj tisoč delavcev. 
Tega ne poznam tako dobro. Vem samo, da je kralj Aleksander Karadžorđevič imel monopol nad vzrejo in 

prodajo prašičev v Avstrijo. Ni bil pa neumen, da bi dvigal davke in uničeval gospodarstvo, podjetništvo in 

s tem blagostanje državljanov. 

Kaj veste o Cerkvi in liberalizmu? 
V zgodovini je imela Cerkev kar nekaj mislecev, ki so zagovarjali svobodni trg in podjetništvo (univerza v 

Salamanci v srednjem veku). Seveda je morala iti v spor s socializmom, ki ji je hotel ukrasti lastnino. To je 

logičen konflikt vsakega lastnika kapitala s socialisti. Po drugi strani pa vsakdo, ki odloča, dela tudi 

napake. Večina slovenskih katolikov je odraščala v socializmu. Tudi vrh slovenske duhovščine je zelo 

socialističen. Papeževa enciklika Rerum Novarum je socialistična, ne samo levičarska. Več se s tem nisem 

ukvarjal niti kaj drugega zasledil. Že Mićo Mrkaić je pisal, da med rdečimi in črnimi socialisti ni večjih 

razlik, le to, da imajo eni pod blazino v postelji Kapital od Marxa, drugi pa papeževo encikliko Rerum 

novarum. 

No, Štuhec naj bi se deklariral za klasičnega liberalca, toda z nekaterimi posegi v javnost in dejanji je daleč 

od tega. 

Papež Frančišek je poleg velikih simpatičnih potez in dejanj na žalost večkrat izjavil par obsodb 

prostega trga in kapitalizma. 
Naši socialisti, ki niso pravi levičarji, očitno ne poznajo evropske levice. Saj obstaja levica, kjer niso 

socialisti in komunisti ( skrajneži, hard core). Pri papežu vidimo, da ni samo levičar, ampak tudi socialist. 

Čakam, da ga slovenski socialisti podprejo. Ampak tega ne bodo nikoli naredili. Ker bolj sovražijo Cerkev 

kot ljubijo socializem. Po drugi strani pa v Sloveniji nimamo pravih kapitalističnih, prostotržnikov, 

desničarjev, ker bi ti morali kritizirati papeža in protestirati proti njegovim izjavam. 

Kakšni so strankarski gospodarski programi glede na liberalno gospodarstvo? 
Združena levica so hard core. Jelinčič je zadnjič duhovito rekel: ” Vi pa ste taki kot so bili tisti, ki so leta 

1917 zmagali – boljševiki!” Zagrizeni, fanatični. Blago levico je prevzel Cerar in s tem sta obe stranki 

izrinili SD, ki je največ izgubil. SD po Pahorju zagovarja vedno bolj trde socialistične parole kot je proti 

prodaji državnih podjetij, pa že tako smo čudaki v Evropi s 65% državnega gospodarstva. SLS je prav tako 

zelo socialistična, saj je pred kratkim prav Radovan Žerjav v vladi Janeza Janše blokiral prodajo NLB. Zato 

je država vzela davkoplačevalcem milijarde, da je pokrila izgube neodgovornih in slabih socialističnih 

gospodarstvenikov. SLS s subvencijami in socialnimi podporami podkupuje kmete. DESUS je tudi 

socialistična in stanovska stranka, ki podpira privilegirane starce, ki so že celo življenje zaviti v ‘vatko’. 

Podpirajo višanje davkov in ohranjanje državnega gospodarstva. V vseh strankah najdemo ostanke 

socialistične miselnosti. Gospodarsko liberalna stranka je bila Janšev spin-off. NSI se je umaknil 

socialističnemu programu in ima zelo dober nov program . V njem so misli Smitha in Misesa. Vprašanje pa 

je, ali je njihova volilna baza dovolj zrela zato in dovolj desna, da bodo sprejeli ta program, ki je načeloma 

v večini konsistenten, le na dveh točkah ni: glede zelene energije in EU subvencij. SDS pa je vsekakor 

manj socialistična kot SD, a še vedno je. 

Torej “desnica”, SDS in Janez Janša nimajo kaj skupnega s klasičnim liberalizmom, je vse to bolj 

pretvarjanje? 
Gotovo! Če gledamo samo njen nov program, je ta poln etatizma. Država naj bi se po njihovo vmešavala v 

vse živo. Vse živo hočejo regulirati. Državo skušajo ohraniti tako glomazno, vsemogočno proti malemu 

posamezniku, ki jo mora le pohlevno ubogati. Tudi volilce podkupujejo sistemsko z ukrepi kot ostale 



socialistične stranke. Sicer je bil program 10+100 dober. Ta pa je veliko slabši. Morda so manj delali, ker 

se stranka ukvarja samo še s Patrio, sodiščem, zaporom in Janezom Janšo. Janeza Janšo je treba oceniti po 

opravljenem delu: nič ni privatiziral, nobenega podsistema ni resno reformiral, nič ni davčno 

razbremenjeval. Eno govori, drugo dela. Vidim ga kot najboljši produkt UDBE (smeh). Vse vzvode je 

hotel prevzeti. Najprej je bil socialist, potem etatist, sedaj pa je oportun klasični liberalec. 

Vaš prijatelj Rado Pezdir je že pred 6 leti izdal knjigo, kjer je dokazal, da tranzicija v Sloveniji ni 

uspela, nismo niti na tretjini poti. 
Gotovo ne more uspeti, če slovenska družba večinsko zaupa vse vzvode moči staremu partijskemu vodstvu. 

Če se odločimo, da nekam gremo, potem pojdimo in se ne ‘pejmo’ gradualizma. Ne pa, da smo na mestu. 

Počasi smo šli za to, da so lahko tovariši pokradli podjetja in banke. V svetu imamo dva skrajna primera 

tranzicije: slovenski ničelni primer in estonski 100% primer. Slovenija je bila v štartu zelo vezana na EU 

trgovino, Estonija pa na Rusijo. Njim je ruska mafija zelo ovirala tranzicijo. Mi pa še danes z dobički 

izvoznikov v EU rešujemo večino slabih socialističnih podjetij. 

Omenili ste rusko mafijo. Kdo najbolj izčrpava davkoplačevalski denar in kapital Slovenije: mafija 

ali birokracija ali politika, da do revežev pridejo samo drobtinice? 
Največ škode v milijardah evrov je zaradi neučinkovitega javnega sektorja. Preveč je neumnih, slabih in 

neodgovornih odločitev, slabega dela, napačnih smeri, velikega razmetavanja denarja, dobrih plač 

neodgovornih in sinekur; skratka, sistemskih rezerv. 

Koliko je po vaši oceni sinekur v Sloveniji (sinekura je dobro plačana službe cca > 1.500€ brez 

delovnih rezultatov, brez odgovornosti, brez nadzora delavca)? 
Ocenjujem, da je 10 do 15% ljudi v javnem sektorju odveč in bi ob potrebni optimizaciji ta sektor dosegel 

iste rezultate. To je cca 25.000 ljudi, ki zelo ležerno živijo in nimajo slabe vesti, da grdo izkoriščajo 

delavce. 

Tajkun v japonščini pomeni spoštovanega (ustvarjalnega) podjetnika, pri nas pa je to oznaka za 

ljudi, ki ne znajo ustvarjati, gospodariti, ampak pohlepno grabiti in izsesavati. V državna podjetja so 

prišli kot ubogljivi birokrati, nastavljeni od politikov in so podjetja pokradli in uničili. Zakaj 

mainstream mediji skušajo tajkune enačiti z liberalizmom in neoliberalizmom? 
Tajkuni so bili v Sloveniji tisti aparatčiki v državnih podjetjih, ki so z blagoslovom Mencingerja in Kučana 

(F21) varovali nacionalni interes, slovensko socialistično lastništvo: Šrot, Kordež, Petan, Pavček, Bavčar. 

Polastili so se finančnega toka podjetja, kar v normalnih državah velja za velik kriminal. 

Neoliberalizem pa je čista psovka zadnjih nekaj let. S to besedo označijo vsak kriminal, da bi ga prilepili na 

kapitalizem in liberalnost. Smo najbolj egalitarna država v Evropi. Bolestno zavistno nas moti, če ima kdo 

en € več kot jaz. Toda, da je nekdo zaradi dela bogatejši, je v normalnih državah zelo pozitivno. Bill Gates 

in Steve Jobs sta primera podjetnikov, ki sta ogromno dobrega naredila za svoje delavce in celo družbo. Pri 

nas pa tajkuni niso naredili nič podjetniškega, nič niso ustvarjali, nič niso naredili za trg. Šli so v banke k 

svojim pajdašem in si neopravičeno nakazali nekaj milijard denarja in ga zagonili in za to ne bo nihče 

odgovarjal. 

Socializem ni socialen, temveč antisocialen, če gledava na vsa njegova dejanja in ideje, se vam ne zdi? 
Beseda “socializem” me vedno asociira tudi na Goli otok. 

To je sistem, ki jemlje tistim, ki bolje delajo in daje onim, ki ne, zato vse delavce pelje v to smer, da delajo 

manj in manj kvalitetno. Smer je navzdol, v revščino in razpad družbe. Če nekdo zasluži 1.100€, drug pa 

900€, bo socializem poskrbel, da bosta oba dobila 1.000 evrov, zato bosta oba naslednjič bolj ležerno 

delala, plače pa bodo vedno slabše. Če ta, ki dela za 1100 evrov zmanjša aktivnost, se mu to pozna samo za 

50 evrov in tako ta sistem konvergira v nič. Je sistem, ki nagrajuje ležernost in ugodje in s tem gospodarski 

propad in nazadovanje cele družbe. 

Večina Slovencev je ekonomsko nesvobodnih. Vezani so na podjetje ali državo in morajo dostikrat 

biti tiho in prestopati meje svojih načel. Je ekonomska nesvoboda kriva za tako hlapčevsko in 

oportunistično, celo pragmatično obnašanje večine? 
Ekonomsko svoboden je tisti, ki lahko prodaja svoje znanje in ni vezan na samo eno podjetje ali na državo, 

na oligarha. Vsak bi rad delal svoje, kar zna, naprej.  Problem je, ker ne moreš takoj postati notar, čeprav 

imaš vsa znanja, ne moreš postati varuška v svojem vrtcu, niti ne moreš ustanoviti svoje privatne šole, saj 

sistem z obilno birokracijo preprečuje konkurenco in ohranja monopole. Danes bi lahko šel od hiše do hiše 

in ponujal, da jim za 15€ 2x na teden odpeljem smeti na deponijo poslovnega partnerja in bi s tem 

gospodijnstvo prihranilo polovico stroškov za komunalo. A komunalna podjetja so pri nas monopolno 

zaščitena. Centralni planer vedno mnogo slabše in dražje vodi gospodarstvo kot tisoče malih podjetnikov. 



Fevdalizem je naredil kvalitetni premik iz sužnjelastništva, kapitalizem v zadnjih stoletjih pa 

kvalitetni premik iz fevdalizma. S socializmom smo padli globoko nazaj. Demosov politik Ivan Oman 

je že pred desetletji preroško povedal, da je socializem zgolj neo-fevdalizem. Sami vrtički in 

sprivatizirana javna sfera. 
Socializem postavlja veliko vrtičkov, pajdaška združenja si jih polastijo, cehovksa združenja si omejijo s 

pravilniki in zakoni lovišča in monopole. Cena zdravil v Sloveniji je 7-krat dražja kot v Parizu. Bistvo je 

prerazdeljevanje v socializmu. V fevdalizmu je bilo veliko represije, v sedanjem socializmu pa je ta fizična 

represija postala davčna represija in močna regulacija vsake dejavnosti od podjetja, do družine do vsakega 

posameznika. Angleži so drugače imperialno osvajali kot Španci in Portugalci, ki so obglavili vodstvo, na 

vrh so postavili svoje ljudi in zasužnjili južnoameriško družbo ter jo pokradli. Angleži pa so jo najprej 

dobili po buči, ko so pripluli po reki Hudson, nato so skušali motivirati Američane za bolj kvalitetno delo. 

Spustili so visoke davke na tobak, omogočili delo in sodelovanje ter pustili lokalno hierarhijo. Po 400 letih 

vidimo, da je bilo to najuspešnejši imperialistični pristop, kajti Latinska Amerika in Afrika se še danes 

otepata z revščino, bedo in vojnami. V Ameriki pa je potem tudi delitev dela pospešila razvoj, saj je vsak 

delal tisto, kar je najraje in najbolje delal. V Sloveniji pa se kralj spomni, da rabi par dvornih norcev in 

žonglerjev in naredi dodatne davke delavcem in postavi ministrstvo za kulturo. 

Ste kaj zaskrbljeni za nedelovanje slovenske demokracije in pravne države? 
Slovenci smo nezreli za demokracijo kar se vidi, da smo napeljani na kult osebnosti (Kučan, Janković, 

Janša, Virant, Cerar). Iz ulice potegnemo lutko in jo ‘nabildamo’. Demokracija nam je vsajena kot tujek, 

introjekt, ki ga še nismo ponotranjili. Nastanek demokracije ni delo parih modrecev, ampak mora vsak k 

njej prispevati s svojo racionalno odločitvijo, ki presega lastno ugodje. Mi pa o racionalnih stvareh ne 

znamo odločati racionalno, ampak takoj začnemo osebno obračunavati. Namen demokracije je, da se 

interesne skupine med seboj ne potolčejo. Demokracija zahteva racionalno in dosledno odločanje, pri nas 

pa nimamo racionalne večine, ampak večina odloča na podlagi ugodja, čutnosti. Slovenci pa prepuščajo 

odločanje Nadčloveku, Rešitelju, Gazdi, Titu – ki nas bo vse rešil. Vidimo, da ZDA ne morejo nikamor 

izvoziti demokracije. V Iranu lahko predsednik Ahmaninedžad pošlje svoj predlog skozi parlament, a ga na 

koncu lahko prst Ajatole blokira. Tudi pri nas imamo sive eminence, ki lahko blokirajo vse, kar se politiki 

dogovorijo ali kar vlada hoče spraviti skozi parlament. Te sive eminence so skrite ali pa se danes deloma 

razkrivajo. Potem pa dajmo to tujo demokracijo stran in naj se ti novi “Titeji” odkrijejo in kot Ajatola 

vodijo Slovenijo in naj za 100-krat zmanjšajo parazitstvo. Tako kot pri Titu naj samo majhna elita živi 

“preseraško” in na račun delavcev. In naj spet prevzgajajo celo družbo, čeprav je ravno liberalec tisti, ki 

takim “Džamahirijam” najbolj nasprotuje. 

Boris Meglič, hvala  za intervju in veliko dobrih raziskovalnih člankov na portalu PortalPlus.si. 

 

 

Državljanska lista Gregorja Viranta.  6. volilni okraj Krško:  
BORIS MEGLIČ, rojen 1983, izobrazba: gimnazijski maturant (sicer absolvent ekonomije), zaposlen je projektno. Je 
poznavalec finančnih trgov in kot novinar sodeluje s številnimi časopisnimi hišami. Je tudi prevajalec srbskega, 
hrvaškega in bosanskega jezika ter organizator in voditelj javnih okroglih miz. 
 
 

  



O kolumnistu, ki se kliče Kizo 
Kizo, ki na temu portalu piše kolumne, je lahko levega ali desnega političnega svetovnega nazora, ali pa 

političnega prepričanja v klasičnem delilnem pomenu besede sploh nima. Kizo v resnici ni anonimen in je 

lahko vaš sosed, sodelavec, človek z ulice ali pa televizije. 
 

Piše: Kizo 28.04.2014 10:02  

http://www.portalplus.si/54/o-kolumnistu-ki-se-klice-kizo/  

  
Kizo. Avtor: Zdravc 

Vseeno je, ali o Kizu kaj veste ali ne, ker mu boste lahko nalepko prilepili že ob 

prvi kolumni, ki bo začela ogrožati vaš pogled na svet. 
To ni pomembno, ker je vsako njegovo udejstvovanje v javnem prostoru samomorilsko dejanje in ker ga bo politična opcija, 

ki ji pripada, morala slej kot prej, zaradi njegovih stališč, izločiti. 

  

Lahko da ima izobrazbo ali pa ne, popolnoma nepomembno je, ker je slovenski šolski sistem zanič. Pomembno ni niti, kaj 

je po profesiji, ker končna sodba o uspešnosti v življenju v tej državi ni odvisna ne od znanja ne od delovnih izkušenj, ampak 

od uspešnosti sprejemanja in pragmatične manipulacije s prevladujočim mnenjem. 

  

Kizo v resnici ni anonimen in je lahko vaš sosed, sodelavec, človek z ulice ali pa televizije, ker so njegove misli in motivacije 

tako drugačne od glavnega toka v državi, pa bo paradoksalno vedno anonimen, njegovo mnenje bo potisnjeno na obrobje in 

njegova stališča predstavljena kot nevaren radikalizem, ki ogroža stabilnost podalpskega raja. Vseeno je, ali o njem kaj veste 

ali ne, ker mu boste lahko nalepko prilepili že ob prvi kolumni, ki bo začela ogrožati vaš pogled na svet. 

  

Kizo naj vas ne obremenjuje preveč, ker je iz zgodovine jasno, da ničesar ne more spremeniti in nobenega privilegija ogroziti. 

Na kratek rok bo Kizo izločen iz javnega prostora in na dolgi rok boste imeli mir. Za njim pride nov Kizo, ki pa bo enako 

neumen kot njegov predhodnik in zato spet ne more biti grožnja vašim ambicijam in ciljem. 

  

Ignorirajte ga, prisluhnite pticam, ki pojejo pesem o zmagovitem svetovnem nazoru, ki se mu morate pridružiti, da iz vašega 

življenja naredite zgodbo o uspehu. Bodite veseli, sprejmite kakšno podkupnino, ne dajte si dopovedati, da ste v zmoti, in 

vse svoje napake preslikajte na nasprotnika. Spremljajte še naprej slovenske medije, prevzemite kakšno podjetje, na vsakem 

koraku igrajte pomembnega misleca in brez zavor prenašajte naokoli pravno državo in vaše bližnje. In vaše življenje bo 

lepo! 

 

http://www.portalplus.si/54/o-kolumnistu-ki-se-klice-kizo/


Društvo Iskra proti Portalu Plus in avtorju, podpisanem kot Kizo 

 

 
PORTALPLUS je nastal z željo, da se novi, mladi generaciji novinarjev in komentatorjev omogoči objava njihovih 

pogledov na aktualno dogajanje doma in po svetu. Izdajatelj portala je podjetje NSM d.o.o. s sedežem v Tehnološkem 

parku v Ljubljani. 

  

Boris Meglič, ustanovitelj in urednik 
Boris Meglič je diplomirani ekonomist. Svojo kariero je začel kot prevajalec srbskega, hrvaškega in bosanskega jezika, 

kasneje pa se je zaposlil kot novinar. Svoje prve novinarske prispevke je objavljal na spletni televiziji Vest.si, 

profesionalno novinarsko kariero pa je kot novinar analitik za področje politike in gospodarstva začel pri časniku Finance. 

Boris Meglič je svojo novinarsko kariero kasneje nadaljeval v redakciji poslovnega dnevnika pri časopisu Dnevnik, kjer je 

bila njegova glavna zadolžitev prav tako novinarska analitika s področja gospodarstva in politike. Ob novinarskem delu je 

Boris Meglič opravljal tudi priložnostna svetovalna dela za manjše, zasebne gospodarske družbe in organiziral vrsto javnih 

razprav, okroglih miz in javnih soočenj. Leta 2011 je Boris Meglič podprl gospodarski program in ustanovitev 

Državljanske liste, marca 2012 pa je sodelovanje z DL prekinil.  

  

NSM, NEODVISNI SPLETNI MEDIJ, D.O.O. 

TEHNOLOŠKI PARK 24 

1000 LJUBLJANA 

EMAIL: info@portalplus.si 

UREDNIK: boris.meglic@portalplus.si  

 

 

PO ODHODU BORISA MEGLIČA JE PORTAL PRAKTIČNO KASTRIRAN 

 
Nimamo samo Vzporedne ekonomije ampak VZPOREDNO DRŽAVO 

 

Niko Kavčič avt. Ljerka Bizilj 

https://www.youtube.com/watch?v=GdfidiH_EoA  
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