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KRIZO V SLOVENIJI

V uredništvu Reporterja
smo sestavili seznam 50 najbolj
odgovornih, ki so Slovenijo
po našem mnenju v zadnjih
dvajsetih letih pripeljali v
najglobljo ekonomsko, politično
in moralno krizo. Na seznamu so
vsi dosedanji predsedniki vlad,
predsedniki države in številni
drugi politiki ter vplivni ljudje
iz ozadja, iz gospodarstva, iz
medijev in drugih sfer civilne
družbe, ki so krojili in še usodno
krojijo dogajanje v državi. Izluščili
smo njihov prispevek k vse bolj
katastrofalnemu stanju, v katerem
je danes Slovenija.
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Po nekoliko nenavadnem predsedni-
ku Janezu Drnovšku in nekdanjem par-
tijskem šefu Milanu Kučanu smo na če-
lo države postavili moža, o katerem smo
upali, da bo prispeval k prelomu s tranzi-
cijsko navlako. Po vrsti potez, s katerimi
se je postavljal le na eno politično stran,
po izjavi o drugorazrednosti Hude Ja-
me, diplomatskem škandalu z nuncijem
..., je sodu izbila dno podelitev odliko-
vanja nekdanjemu šefu politične polici-
je Tomažu Ertlu. V času krize bi res po-
trebovali državnika, ki bi združeval dr-
žavljane različnih svetovnih, političnih,
verskih prepričanj in nazorov, a dobili
smo politika, ki se, denimo, niti ne tru-

di zbujati videza, da lovi ravnotežje med
političnimi tabori.

Podobno kakor Milan Kučan je krojil uso-
do Slovenije od leta 1992 do 2007: najprej
kot premier, po letu 2002 pa kot predse-
dnik države. Zamudil je priložnosti, da bi
veliko prej in odločneje izvedli struktur-
ne reforme, s katerimi bi državo bolj od-
prli tujim investitorjem. Prav tako je za-
mudil priložnost, da bi Slovenija že prej
postala članica Nata in OECD, ter jo ta-
ko uvrstil na varnejšo stran sveta. Upra-
vljanje gospodarstva in družbenih podsi-
stemov je prepustil omrežjem, ki izvirajo
iz prejšnjega sistema, prav tako se ni od-
ločneje zoperstavil prisklednikom, ki so se
prisesali na državne jasli. Njegova največja
napaka je bila izbira Gregorja Golobica za
najtesnejšega političnega sodelavca, zara-
di česar so se veljaki v LDS »pobili med sa-
bo«, še preden jo je zapustil, po njegovem
odhodu pa je stranka dokončno razpadla.

Janez Drnovšek

Danilo Tiirk Tone Rop

Kot finančni minister je bil odgovoren za
prodaje premoženja paradržavnih skladov
prijateljskim podjetjem. Premoženje se je
prodajalo pod mizo, in ne na javnih raz-
pisih. Podobno je ravnal tudi kot predse-
dnik vlade. Tudi pogodbe o nameravanem
nakupu vojaških oklepnikov s prijateljsko
skupino Viator-Vektor, denimo, ni podpi-
sal na podlagi javnega razpisa. Tako kot je
pozneje storil obrambni minister Kari Er-
javec, ki mu zdaj očitajo nevestno delo pri
nakupu oklepnikov iz Patrie. Če bi Ropo-
va vlada državno premoženje prodajala z
javnimi razpisi, tudi ne bi bila nastala afera
Mercator. Ropova lažna obtožba, da sta se
Janša in Sanader dogovarjala za incidente v
Piranskem zalivu, je razkrila, da je kot pre-
mier zlorabljal Sovo za politične namene.

Andrej Bajuk

Odgovoren je za propad Nove Sloveni-
je kot nadaljevalkekrščanske demokra-
cije. Stranka nikakor ni mogla ponoviti
uspeha svoje idejne predhodnice, po za-

dnjih volitvah leta 2008 pa je celo izpa-
dla iz parlamenta. Njena prihodnost je
negotova, tudi zato, ker je Bajuk ves čas
preprečeval razpravo o nasledniku, ki bi
okrepil stranko. Bajuk je odigral nega-
tivno vlogo tudi leta 2000, ko je postal
mandatar s šibko parlamentarno večino
in nekaj mesecev pred rednimi volitva-
mi. Zato je desnosredinska opcija hudo
izgubila volitve, ki bi jih bila brez njego-
ve vlade verjetno dobila.

Janez Janša

Kot predsednik vlade je bil odgovoren
za prodajo Mercatorja Pivovarni Laško
in Istrabenzu, ki sta ju skrivaj lastnini-
la Boško Šrot in Igor Bavčar. Tudi sam je
v intervjuju za Mag priznal, da je bila ta
prodaja napaka, ker so kupci koncentra-
cijo kapitala uporabili za krepitev doma-
čega monopola, tudi medijskega. Kupči-
jo je vodila državna sekretarka Andri-
jana Starina Kosem, ki se je pozneje za-
poslila v poslovnem sistemu Boška Sro-
ta. Mercator so po bankrotu Boška Šrota
delno zasegle banke, delno pa se proda-
ja in je zdaj kupec z najboljšo ponudbo
hrvaška trgovska mreža Agrokor. Janša
je kot predsednik vlade premalo odloč-
no obračunal s tajkuni, zamudil pa je tu-
di priložnost, da bi Slovenija izvedla po-
membne reforme v času konjunkture
oziroma pred gospodarsko krizo.

Zadnji predsednik komunistične partije, ki je bil po
preobrazbi političnega sistema izvoljen za predsedni-
ka predsedstva republike in še dvakrat za predsednika
države. lako je bil prvi človek države vse do konca le-
ta 2002, ko ga je zamenjal Janez Drnovšek. Kučan je iz
ozadja vodil slovensko politiko, imel je ključne vzvode
v gospodarstvu in civilni družbi, dirigiral je tudi večino
slovenskih medijev. V skrbi za nacionalni interes se je
spletla mreža povezav med politiko in gospodarstvom,
tudi tuje investitorje je skrbno izbirala politika, zvesta
Kučanu. Leta 2004 je ustanovil Forum 21 in v njem zbral
pretežno gospodarstvenike. Mnogi med njimi so sode-
lovali v menedžerskih odkupih in podjetja spravili na
rob bankrota. Je najbolj odgovorna oseba za vso »tran-
zicijsko navlako« v Sloveniji in za to, da se ni zgodil pre-
lom s preteklo totalitarno politiko in njenimi simboli.

Milan Kučan



Po prvih demokratično volitvah je pre-
vzel skupščinsko oblast in bil eden od
ključnih akterjev osamosvojitve. A je
nekdanji knojevec ostal ujetnik konti-
nuitete preteklosti.Denimo s tezo, da so
prav nekateri nekdanji partizani prisili-
li partijo v sestop z oblasti in da je upor-
niški duh OF nosil tudi osamosvojite-
lje. Zaustavljal je kakršne koli lustracij-
ske ukrepe, kakršne so izpeljali v drugih
postkomunističnih državah in vzklikal:
»Revanšizem samo preko mojega tru-
pla.« Zdaj pravi, da nam sedanja vlada
vlada na popolnoma enak način kot ko-
munistična partija. To je seveda veljalo
tudi za prejšnjo vlado. Vsi so isti.

Katarina Kresal

Njen največji »dosežek« je bil podpis po-
godbe za najem prostorov za NPU s pri-
jateljem njenega partnerja Mira Seni-
ce, podjetnikom Igorjem Pogačarjem, ki
bo tako zlahka odplačal leasing za stav-
bo, pri tem pa še zasluži po tisoč evrov na
mesec. Nerazjasnjena je tudi njena vloga
v času policijske preiskave v primeru afe-
re bulmastifi, v kateri je kot eden od po-
membnih akterjev nastopal njen partner
Senica. Policija po najdbi trupla Saše Ba-
ričeviča med drugim ni raziskala, ali je
bila v hiši tudi tretja oseba, ki jo omenja-
jo priče. Večkrat je tudi videti, da Kresa-
lova kot notranja ministrica policijo zlo-
rablja za obračunavanje s političnimi na-

sprotniki. Denimo, ko je policija zaradi
branja zapisnika s strankarskega sreča-
nja zaslišala Janeza Janšo, ki ga je kazen-
sko ovadila stranka notranje ministrice.

Marjan Podobnik

Njegova Slovenska ljudska stranka,
ki je na volitvah leta 1996 z 19 odstot-
ki glasov postala najmočnejša pomla-
dna stranka, je štiri leta pozneje volil-
ni izid prepolovila. Tako kot Janez Janša
(oziroma pred njim Jože Pučnik) in po-
zneje Lojze Peterle je tudi Podobnik kot
podpredsednik vlade v »mostograditelj-
skem« sobivanju z Drnovškovo LDS po-
tegnil kratko. Skupaj s Peterletom sta ne
glede na morda drugačne namene uni-
čila možnost ustanovitve enotne kon-
servativne ljudsko-krščanske stranke.

Janez Kocijančič

Že dvajseto leto vodi Olimpijski komite
Slovenije, ki je krovna organizacija slo-
venskih športnih organizacij. Kot nji-
hov predstavnik je bil leta 1998 izvoljen
v svet RTV Slovenija in ga vodil vse do

leta 2006. Skrival se je pod preobleko ci-
vilne družbe, čeprav se je leto pred izvo-
litvijo poslovil od vodenje združene liste.
Svojo kariero je začel v politiki in velja za
Kučanovega sopotnika. Kot predsednik
sveta RTV Slovenija je skrbel, da so naci-
onalko upravljali in urejali kadri po volji
leve vladajoče koalicije in omrežja, ki iz-
vira iz prejšnjega režima. Po izjavah no-
vinarjev je večkrat posredoval oziroma
omogočal politične pritiske na njihovo
delo. Se vedno tudi ni pojasnil, kako je z
ukradenimi umetninami, ki jih je menda
podedoval po očetu Borisu Kocijančiču,
in kdaj jih bo vrnil prvotnemu lastniku.

Zoran Thaler

Odgovoren je za mednarodno osramoti-
tev Slovenije, ker se je kot evropski posla-
nec ujel v podkupovalno afero, ki so mu
jo nastavili novinarji britanskega Sunday
Timesa. Thaler se je z novinarjema, ki sta
se predstavljala kot lobista, dogovarjal za
storitve v evropskem parlamentu v za-
meno za 100.000 evrov nagrade letno. Na
njuno pobudo je v parlamentarno proce-
duro vložil amandma, ki je bil v nasprotju
s stališči njegove poslanske skupine. Po
objavi članka je Thaler na poziv predse-
dnika svoje parlamentarne skupine Mar-
tina Schulza in premierja Boruta Pahorja
odstopil. Kljub temu se ima za žrtev afe-
re in napoveduje tožbo proti novinarjem,
ker so pogovore z njim tajno snemali in
mu ponujali podkupnino.

France Bučar

Kot predsednik prve demokratične vlade
je bil odgovoren za politično krizo, zara-
di katere je koalicija Demos razpadla, po-
mladne stranke pa so za daljše obdobje iz-
gubile oblast. Odgovoren je tudi za uniče-
nje krščanske demokracije na Slovenskem.
Stranka je pod njegovim vodstvom izgu-
bljala volivce, a je kljub temu ni prepustil
bolj sprejemljivemu človeku. Tudi pozneje
se ni sprijaznil z izgubo položaja voditelja
stranke, saj se ves čas poskuša pririniti na
čelo NSI. Njegova priljubljenost kot evrop-
skega poslanca pa ga je zavedla, da je leta
2007 ponesrečeno kandidiral za predsedni-
ka republike, potem ko je tako rekoč izsilil
podporo vseh treh desnosredinsklh strank.

Lojze Peterle



Takoj ko je leta 1999 prisegla kot gene-
ralna državna tožilka, je izjavila, da bo
umaknila zahtevo za varstvo zakonito-
sti v zadevi škofa Gregorija Rozmana. Ra-
zlog? Ker da to ni v narodnem interesu. Ko
je leta 2007 vrhovno sodišče sodbo razve-
ljavilo in Rozmana rehabilitiralo, je izjavi-
la, da razveljavitev procesa škofa ne opere
krivde. Po nastopu funkcije je nemudoma
spremenila zakon o tožilstvu in onemogo-
čila posebni tožilski skupini, da bi se bila
ukvarjala z gospodarskim kriminalom.

Predsedniku protikorupcijske komisije
je uspelo ustvariti vtis, da je najuspeš-
nejši bojevnik proti korupciji. S svo-
jimi načelnimi mnenji se je zapletal v
politično instrumentalizacijo, dokler
ga ni ustavilo ustavno sodišče. Kar mu
ni uspelo v zadevi Depala vas, je upal,
da mu bo v aferi Patria. Tako se je kot
nekdanji policist lotil preiskave, in ker
ni zaupal slovenskim kriminalistom, je
dokumentacijo odnesel na Finsko. Nje-
gov naslednik Goran Klemenčič je takoj
napovedal, da bo treba komisijo refor-
mirati navzven in navznoter, če naj delo
opravlja v celoti učinkovito, transparen-
tno in manj samovoljno.

Ciril Pucko

nasprotovala njegova stranka SKD. Pat
položaj, ki je zato nastal, ko so pomladne
stranke dobile 45, torej polovico poslan-
cev, je rešil s prestopom v nasprotni poli-
tični tabor. Svojo politično kariero je na-
daljeval v zasedbi LDS, iz Prekmurja se
je preselil v Zbiljski gaj. Leta 2004 ni bil
več izvoljen, zato je ustanovil podjetje za
davčno in poslovno svetovanje Abakus, s
katerim je predlani ustvaril 85.000 evrov
prihodka. Pod sedanjo vlado je bil imeno-
van v nadzorni svet Kada. Leta 2007 je bil
med ustanovnimi člani stranke Zares.

Boško Šrot

Njegova največja napaka je bila, da m kandidiral
za predsednika države, saj bi bil zagotovo izvoljen.
Tako smo dobili slabega predsednika države in še
slabšega predsednika vlade. Zdaj je najbolj odgo-
voren za slab gospodarski in politični položaj, v
katerega je po letu 2008 zdrsnila Slovenija. Ce bi
bil sklenil veliko koalicijo z SDS ali sprejel ponujeno
protikrizno partnerstvo, bi imel politični konsenz za
reforme. Namesto tega je sestavil koalicijo strank
enega političnega pola, ki zaradi slabega vladanja
in afer izgublja podporo volivcev. Politični mentorji
iz ozadja so se mu že odpovedali, zapuščajo ga tudi
koalicijski partnerji. Najbolj popularna osebnost se
je spremenila v najbolj osovraženo.

težave. V letih »debelih krav« je Šrot preko
poštnega nabiralnika Kolonel in slamnate
lastnice, borzne posrednice Probanke Da-
nijele Rakovič, lastniško obvladoval pija-
čarsko-trgovsko-medijskiholding, katere-
ga vrednost so ocenjevali na 1,5 milijarde
evrov. Protitajkunsko vojno proti Srotu je
začela že Janševa vlada, sredi leta 2009, ko
mu državne banke niso več reprogrami-
rale posojil, dokončala pa Pahorjeva vla-
da. Proti Šrotu, ki že dve leti ni več na če-
lu Pivovarne Laško, teče danes sodna pre-
iskava. Tožilstvo mu očita domnevno pro-
tizakonito pridobitev 135 milijonov evrov
premoženja pri prevzemanju skupine La-
ško, od marca pa ima zamrznjene štiri ne-
premičnine, ne pa tudi delnice. Samo pre-
ko fiduciarnega računa dunajske UniCre-
dit Bank tako še danes menda poseduje
1,69-odstotni lastniški delež Mercatorja v
vrednosti več kot deset milijonov evrov.

Bine Kordež

Njegov veliko ego in še večji pohlep sta
spravila Merkur na kolena, v prezadolže-
nost in nelikvidnost. Tehnični trgovec je
od novembra lani v postopku prisilne po-
ravnave (upniki so prijavili za 549,6 mili-
jona evrov terjatev), število zaposlenih pa
se je v celotni skupini samo lani znižalo za

skoraj tisoč. Zaradi menedžerskega prevze-
ma Merkurja preko družbe Merfin je Kor-
dež pred leti postal celo menedžer leta, v re-
žimskih časopisih pa so mu razne Mije Re-
povž pisale hvalnice. Menedžerji Merkurja
s Kordežem na čelu so finančno izčrpava-
li podjetje, da bi poplačali kredite, a se jim
je tudi zaradi recesije zalomilo. Deset nek-
danjih vodilnih, ki jih je nedavno kazen-
sko ovadil Nacionalni preiskovalni urad, je
tako menda samo v letu 2009 oškodovalo
Merkur za več kakor 32 milijonov evrov.

Hilda Tovšak

Svoje volivce je prevaral kmalu po voli-
tvah leta 1996 in oddal odločilen 46. glas
mandatarju Janezu Drnovšku, ki mu je

Hotel je postati gospodar Slovenije, a je
njegov neizmerni pohlep pripeljal celotno
skupino Pivovarna Laško v velike poslovne

Gradbena baronica je zaradi svoje pož-
rešnosti in nesposobnosti spravila na bo-
ben velenjski Vegrad. Podjetje je od okto-

Zdenka Cerar
Borut Pahor

Drago Kos



bra lani v stečaju, nekdanjo direktorico pa
preiskujejo kriminalisti. Gre za preiskavo
nezakonitih poslov (za odtekanje milijo-
ne evrov iz Vegrada na bančne račune v
Avstriji, Panami in Liechtensteinu), ki so
podjetje pahnili v več stomilijonsko izgu-
bo. V nasprotju z gradbenimi delavci, ki
so ostali na cesti, je Tovšakova poslovno
preživela, saj preko družbe pooblaščenke
Vegrad Naložbe danes lastniško obvladu-
je podjetje Vemont, ki si zdaj menda obeta
posle pri gradnji TEŠ 6. Tovšakovi zaradi
korupcijske afere Čista lopata že sodijo na
ljubljanskem okrožnem sodišču.

Igor Bavčar

Ko ni bil izbran za naslednika Janeza Dr-
novška, so ga leta 2002 nastavili na vrh Is-
trabenza. Osem let, ki jih je preživel na
položaju predsednika uprave, je Istrabenz
hitro rasel in se na koncu, koje prišla re-
cesija, začel hitro potapljati. Se leta 2008
je bil Istrabenz velik gospodarski sistem,
ki je štel kar 73 povezanih družb, njegova
osnovna dejavnost pa je bila upravljanje
naložb v prehrani, turizmu, informatiki
in energetiki. Bencinske servise je Bavčar
že nekaj let prej prodal avstrijski družbi
OMV. Leta 2005 mu je KAD prodal svoj
lastniški delež v Mercatorju, delnice »naj-
boljšega soseda« je Bavčar nato prodal in
potem poskušal prevzeti celo Petrol, a je
kupovanje delnic Petrola po tedaj zelo vi-
sokih cenah Istrabenz povsem izčrpalo.
Hkrati ko je Istrabenz pletel svojo lastni-
ško hobotnico, je Bavčar preko družbe FB
Investicije poskušal lastniško prevzeti Is-
trabenz. Toda poskus menedžerskega od-
kupa je Istrabenz spravil na kolena. Lani
je bila uvedena prisilna poravnava, podje-
tje poplačuje obveznosti do bank z odpro-
dajo naložb. V hrvaških rokah (Atlantic
Group) je tako že Droga Kolinska, Istra-
benz pa je danes le še energetsko-hotelir-
ski holding. Bavčarja, ki je po velikih pri-
tiskih lani odšel iz Istrabenza, pa so zače-
li pregledovati tako davkarija kakor orga-
ni pregona. Njegov lastniški delež v druž-
bi FB Investicije je tako danes še vedno
zamrznjen, po vloženi ovadbi Zorana in
Damijana Jankoviča pa ga preganja tudi
tožilstvo. Odkar je sodišče zavrnilo nepo-
sredno obtožnico, je zadeva zdaj v fazi so-
dne preiskave.

V poslovnem dnevniku Finance so ga ne-
davno označili za edinega tajkunskega
zmagovalca pod vlado Boruta Pahorja.
Z izdatno finančno pomočjo državnega
sklada za razgradnjo NEK konsolidira la-
stništvo poslovnega imperija DZS, v kate-
rega sodi poleg Term Čatež, Marine Por-
torož in Dela Prodaje tudi časopisna hiša

jetimi krediti večinoma pri državnih ban-
kah šel hkrati tako v menedžerski od-
kup podjetja kakor v širitev svojega im-
perija s prevzemanjem podjetij. Skupino
Viator&Vektor, katere večinski lastnik je
postal preko družbe Petin, je povsem fi-
nančno izčrpal in ogrozil številna delovna
mesta. Hčerinska družba TVM je že šla v
stečaj, reševanje Viator&Vektorjapa je Pav-
ček nedavno prepustil neuspešnemu sana-
torju Istrabenza Bogdanu Topiču. Pavček
je tipični primer političnega menedžerja

-

bil član izvršilnega odbora LDS, nekdanji
premier Tone Rop mu je za smešno nizko
ceno, manj kot dva milijona evrov, prodal
80-odstotni delež družbe Sistemska tehni-
ka, ki ji nato ni uspelo dobiti politično vna-
prej dogovorjenega posla izdelave razvpi-
tih vojaških osemkolesnikov. Po politični

Bojan Petan

Dnevnik. Petana, ki je bil pred leti pred-
sednik brežiške LDS, uvrščajo v najož-
ji krog Gregorja Golobica. Kdo je dejan-
ski skriti lastnik DZS, Petan ali Golobic,
morda pa kar oba, javnosti še ni znano. Ve
pa se, da je podjetja lastniško prevzemal s
političnimi zvezami in s krediti državnih
bank. Pogosto netransparentno, pod mi-
zo in preko delniških parkirišč, na škodo
malih delničarjev in vseh slovenskih dav-
koplačevalcev.

Zdenko Pavček

Začel je kot mehanik in končal kot tajkun.
Zaradi pohlepa je tudi on Viator&Vektor
spravil v velike težave. Zadnja leta je z na-

liniji je v državnih bankah dobival kredi-
te in preko političnih zvez (Drago Isajlo-
vič) zdaj tudi poskuša reševati svoj impe-
rij. Kot predsednik GZS se je po aretaciji
Ivana Zidarja v aferi Čista lopata proslavil s
škandalozno izjavo, da je »treba z ugledni-
mi podjetniki ravnati drugače«.

Mirko Krašovec

Tako finančno kot moralno mu je uspe-
lo spraviti na boben mariborsko nadško-
fijo. Kot dolgoletni ravnatelj gospodar-
ske uprave nadškofije je bil na vrhu cer-
kvene gospodarske hobotnice, ki je med
tranzicijo preko Gospodarstva rast in hol-

Pod Drnovškovo vlado je veljal za glavnega kadrovi-
ka v gospodarstvu in medijih. Po odhodu iz politike
seje zaposlil v Ultri in postal njen solastnik. Podjetje
so nato preselili na Nizozemsko, da bi plačali manj-
ši davek in skrili lastništvo. Največ poslov so sklenili
z družbami v večinski državni lasti ali drugimi javni-
mi ustanovami. Kot minister je javnosti svoj delež v
podjetju zamolčal in tako interes zasebnega podje-
tja postavil pred javni interes. Po njegovem razkri-
tju je namesto, da bi bil odstopil, še naprej vztrajal v
vladi in krepil svoj kadrovski vpliv zlasti na področju
energetike in telekomunikacij, katere so prav zanj
prenesli v njegov resor. Zaradi njegovih potez je od-
stopil priljubljeni minister Matej Lahovnik. Dve leti
po aferi odstopa še Golobic, potem ko je predvsem
sam Pahorjevo vlado spravil na najnižjo javno pod-
poro v zgodovini.

Gregor Golobic



dingov Zvon prišla do lastniških deležev
v številnih slovenskih podjetjih. Do njih
so se dokopali s certifikati vernikov v pro-
cesu lastninjenja družbenega premože-
nja. Čut za socialno pravičnost, ki so si ga
v pidih Krekove družbe sposodili pri Ja-
nezu Evangelistu Kreku, sta hitro zame-
njala pohlep in profit. Mirko Krašovec je
menda boter številnih zgrešenih poslov-
nih potez, ki so gospodarski imperij ma-
riborske nadškofije pripeljale v več sto mi-
lijonov evrov visoke dolgove. Od prodaje
Krekove banke do investicije v telekomu-
nikacijskega operaterja T-2. Ta je aprila že
prišel v roke upnikov, Zvon Ena Holding
pa je zaradi tega tik pred stečajem (konec
lanskega leta je izkazal za 509 milijonov
evrov obveznosti). Stečaju Zvona Ena lah-
ko sledita še stečaja Zvona Dva Holdinga
in Gospodarstva Rast, pri tem pa bo nad-
škofija ostala brez premoženja, ki ga je
imela v lasti preko teh družb, in bo tako
tudi finančno bankrotirala.

Janko Zakeršnik

Odgovoren je za propad Preverita, ki je
lani na Koroškem povzročil pravo soci-
alno bombo. Še leta 2007 ga je revija Ma-
nager uvrstila na zelo visoko deseto me-
sto med najbogatejšimiSlovenci. Omrež-
je Janka Zakeršnika sega v vse pore ko-
roškega gospodarstva, propadli Prevent
Global je bila samo njegova največja fir-
ma. Tudi on je do premoženja med tran-
zicijo prišel na tajkunski način, kljub ste-

čaju Prevent Globala pa mu ni hudega.
Bogastvo je rad razkazoval v nepremič-
ninah, med katerimi še posebno izstopa
njegov ranč v Završah nad Mislinjo.

Darko Horvat

Velja za simbolno figuro pidovske priva-
tizacije na Slovenskem. Za pidovskega ba-
rona, ki ni izbiral sredstev za dosego ci-
lja, kako v kratkem času nesramno obo-

gateti: od izigravanja zakonodaje v ško-
do malih certifikatskih delničarjev (kar
150.000 Slovencev je vložilo svoj certifikat
v Horvatove pide), izčrpavanja prevze-
tih podjetij in na koncu izogibanja plače-
vanju davkov državi, ki mu je omogočila
med lastninjenje družbenega premoženja
priti do prvotne akumulacije kapitala (po
oceni revije Manager je imel lani pod pal-
cem za 112,8 milijona evrov premoženja).
Horvat se je pred leti z družino preselil v
London, lastništvo krovnega podjetja Ak-
tiva Holdings B.V., ki ima sedež na Nizo-
zemskem, pa je preko več vmesnih postaj
prenesel v davčno oazo na britanske Ka-
nalske otoke. Nazadnje lani je slovensko
javnost razburil s 37 milijonov evrov tež-
kim nakupom luksusne vile v St. Moritzu.
Horvat je imel vrsto let, ko je kopičil pre-
moženje, politično podporo pri vladajoči
LDS (največ kreditov za ekspanzijo je do-
bil pri državni NLB), njegove zveze pa so
segale tudi v kabinet nekdanjega predse-
dnika republike Milana Kučana.

Stane Valant

Tudi on je med tranzicijo bolj kakor za
male delničarje, ki so vložili svoje lastni-
ške certifikate v pide Nacionalne finanč-
ne družbe, poskrbel zase. Večino družb v

NFD holdingu danes obvladuje z navzkri-
žnimi lastniškimi povezavami, že v devet-
desetih pa je na sporen način prišel do ve-
likega bogastva. Bil je eden ključnih ak-
terjev zloglasnega nacionalnega interesa
v slovenskem gospodarstvu. Kar nekaj di-

V času njegovega petletnega mandata na
funkciji predsednika uprave je NLB odo-
brila številna sporna tajkunska posojila za
menedžerske odkupe podjetij. Finančno
luknjo, ki je zato nastala v banki, danes
krpa Pahorjeva vlada z dokapitalizacijo
v višini 243,3 milijona evrov, seveda je to

denar vseh slovenskih davkoplačevalcev.
Marjan Kramar pa je ob odhodu z banke
dobil celo milijon evrov nagrade (na srečo
mu bo večino denarja pobrala davkarija,
ostalo mu naj bi le 50 tisočakov). Kramar
je tudi odgovoren za številne sporne po-
sle na Balkanu, ki so ali še bodo NLB sta-
li več deset milijonov evrov. V propadlem
srbskem Agroživu so jih menda zgubi-
li 30, vsaj 10 milijonov evrov je izpuhte-
lo v hrvaški Optimi Leasing, pri izgradnji
poslovnega centra v Sarajevu pa bi lahko
NLB izgubila kar 71 milijonov evrov.

rektorjem, ki so se čez noč prelevili v taj-
kune, je pomagal plesti navzkrižne lastni-
ške povezave. Stane Valant je igral zelo po-
membno vlogo tako v gorenjskem trikot-
niku (Sava, Gorenjska banka in Merkur)
kot v Bavčarjevem Istrabenzu, a je obe ne-
posrečeni tajkunski zgodbi za zdaj še ne-
kako, čeprav s težavami, preživel. Vrsto let
je imel politično zaščito pri obeh »botrih«
slovenske privatizacije, pri nekdanjem
predsedniku države Milanu Kučanu (nje-
gov portret visi na steni Valantove pisar-
ne) in nekdanjem premieru Tonetu Ropu.

Marjan Kramar

Kot ljubljanski župan je razpihoval politična neso-
glasja in delitve med državljani, najhuje, ko je me-
stni svet v prestolnico vrnil Titovo cesto. Med grad-
njo stadiona v Stožicah se ni oziral na neplačane de-
lavce in podizvajalce, nasedlo naložbo je na koncu z
9,3 milijona evrov po prirejenem razpisu pokrila dr-
žava s sredstvi za razvoj regij. V Ljubljani je povzro-
čil okoli 30 milijonov evrov proračunske luknje in 132
milijonov evrov dolga. Pri spreminjanju prostorske-
ga načrta so z zemljišči dobro zaslužila tudi podje-
tja njegovih sinov in njunih prijateljev. Pokazalo se
je, da družinsko premoženje skriva tudi na Cipru. Že
kot direktor Mercatorja je družbo menda oškodoval
v korist družinskih podjetij, vendar policijska prei-
skava o tem poteka zelo dolgo in nepregledno.

Zoran Jankovič



Andrej Plahutnik

Jeseni 2007 je bil zaradi prepoznega in
premalo izrazitega odziva na podražitve
hrane v trgovskih verigah prisiljen odsto-
piti s funkcije direktorja Urada za varstvo
konkurence. Kako katastrofalno slabo in
v škodo potrošnikov je opravljal svoje de-
lo, je s prihodom na čelo urada dokazal
njegov naslednik Jani Soršak. V 13 letih,
ko je Andrej Plahutnik vodil urad, je izdal
le sedem odločb o zlorabi monopola in
več kakor 300 odločb o soglasju za zdru-
žitev. Ena njegov najbolj spornih potez je
bila izdaja brezpogojnega dovoljenja Pivo-
varni Laško za prevzem Uniona.

Peter Rigl

V devetdesetih je veljal za najtesnejšega za-
upnika tedanjega premiera Janeza Drnov-
ška in glavnega finančnika LDS. Pod nje-
govim patronatom so bile telekomunikaci-
je, energetika in Slovenska razvojna druž-
ba. Vse do nenadne smrti 18. septembra
1999 med igranjem golfa na Bledu se je več-
krat pohvalil, da ima velik vpliv na tedanje-
ga premiera Drnovška. Po sporu z Jožetom
Žagarjem je odšel iz Smelta ter postal pod-
predsednik švicarske družbe Copechim in
šef njihove podružnice za Balkan. Iz svoje
pisarne v stolpnici TR3 je upravljal posle, ki
so temeljili na trgovanju s slovensko drža-
vo, in koval dobiček za lasten žep.

Janez Zemljarič

Tudi na stara leta je ohranil status vpliv-
nega človeka iz ozadja, še posebno v zdra-
vstvu in gradbenih poslih. Janez Zemlja-

Pri gradnji slovenskega avtocestnega križa je bil
na čelu gradbenega kartela, ki je po oceni Urada
za varstvo konkurence slovenske davkoplačevalce
oškodoval za več kot dve milijardi evrov. Zidarju je v
tem času uspelo najprej lastniško prevzeti največje
gradbeno podjetje v državi (še lani je bilo njego-
vo premoženje ocenjeno na 46,3 milijona evrov
in je zasedal 11. mesto na lestvici najbogatejših
Slovencev revije Manager), in ga nato tudi uničiti.
SCT je že nekaj časa tik pred stečajem, Ivan Zidar
pa se z domnevnimi zdravstvenimi težavami po-
skuša izmakniti sodnim obravnavam v aferi Cista
lopata. Zaposleni v SCT že od januarja niso prejeli
plače, podjetje je zabredlo globoko v rdeče števil-
ke, napovedani novi posli (v Libiji, Rusiji in Srbiji)
pa padajo eden za drugim v vodo. Samo pravnim
osebam, večinoma podizvajalcem, dolguje SCT da-
nes menda 135 milijonov evrov.

rič je v prejšnjem režimu opravljal razne
politične funkcije, od vodenja SDV do
izvršnega sveta. Danes ima podjetje Eti-
Par, ki je registrirano za poslovno sveto-
vanje. Zemljarič se zaradi dobrih zvez z
nekaterimi predstavniki sedanje obla-
sti na državni in ljubljanski ravni men-
da ukvarja predvsem z lobističnimi po-
sli, seveda v korist zasebnih interesov.

Nada Klemenčič

Bila je ena prvih direktorjev stare garde,
ki jo je premamil pohlep. Z vrha držav-
ne Zavarovalnice Triglav jo je leta 2002
spravil tedanji premier Tone Rop. Od-

neslo jo je kar nekaj sumljivih poslov in
ekscesne nagrade vodilnim. Sodni pro-
ces zoper Nado Klemenčič in tedanjega
predsednika nadzornega sveta Milana
Marolta je bil lani pravnomočno kon-
čan z oprostilno sodbo. Tožilstvo jima
je očitalo zlorabo položaja in neupravi-
čeno nagrajevanje menedžmenta z la-
stnimi delnicami. Kmalu po razrešitvi
se je Klemenčičeva formalno upokojila
in se zadnja leta ukvarja z zavarovalnim
posredništvom preko podjetja Za&Svet.
Posluje tudi z državnimi podjetji in pri
tem ustvarja visoke dobičke.

Danilo Kovačič

Nekdanji igralniški baron iz Nove Go-
rice je eden redkih tranzicijskih mene-
džerjev, ki je bil pravnomočno obsojen
zaradi gospodarskega kriminala na tri
leta in osem mesecev zapora. Nekdanji
direktor Hita, ki se je že v prvi polovi-
ci devetdesetih zapletel v odmevno afe-
ro oškodovanja družbenega premože-
nja, je naredil praktično vse (zdravljenje
v psihiatrični kliniki v Idriji), da se je iz-
ognil prestajanju zaporne kazni na Dobu
pri Mirni, na koncu pa ga je po politič-
nih zvezah s škandalozno pomilostitvi-
jo rešil nekdanji predsednik države Janez
Drnovšek.

Davorin Sadar

Zaradi propada štirih vzajemnih skladov
Dadasa, ki so šli v stečaj leta 1998, so vla-
gatelji izgubili 11 milijard nekdanjih to-
larjev. Davorin Sadar, nekdanji prvi člo-
vek poslovnega sistema Dadas, je pobe-
gnil pred roko pravice v Teksas, a so ga
ZDA nato izročile Sloveniji. Zaradi zlo-
rabe položaje je moral tri leta preždeti v
zaporu. Nekdanji guru ljubljanske borze
menda danes živi od socialne podpore.

Ivan Zidar



Jeseni 2003 ga je z vrha Nove ljubljanske
banke odnesla afera Sigma. Marko Voljč je
bil neposredno odgovoren za afero z raz-
vpitim informacijskih sistemom Sigma,
vrednim 17 milijard nekdanjih tolarjev.
Zaradi pravega družinskega »pedigreja« je
bila Voljčeva kariera vseskozi zelo preple-
tena s politiko. Po odhodu z NLB je dobil
službo pri belgijski KBC in je danes, tako
kakor je bil že enkrat leta 1992, eden od
možnih adutov Kučanovega omrežja za
zasedbo premierskega položaja.

Jože Mencinger

Marko Voljč

Kot veliki zagovornik sprevrženega kon-
cepta nacionalnega interesa v gospodar-
stvu in domačijskega kapitalizma je eden
najbolj odgovornih za sedanje slabo go-
spodarsko stanje v Sloveniji. Z izjavo, da
so lastniški certifikati ničvreden papir,
je v začetku devetdesetih zavedel mno-
ge Slovence. Že leta 1990, ko je bil pod-
predsednik Peterletove vlade, je bil glav-
ni pobudnik privatizacijskega predloga,
ki je zelo favoriziral menedžerske odku-
pe podjetij. Mencinger velja za idejnega
očeta tajkunizacije Slovenije in je vsesko-
zi med tranzicijo svoje pogosto proble-
matične ekonomske predloge in ideje za

svoj žep bogato tržil v zasebnem podjetju
Ekonomski inštitut pravne fakultete.

Spomenka Hribar

Zagovornica slovenske sprave je parado-
ksalno ves ta čas med ključnimi akterji po-
larizacije slovenske družbe in politike. Naj-
prej v koaliciji Demos, od koder je ustavlja-

Dolgoletni direktor Pivovarne Laško pooseblja vse
slabosti razvpitega in sprevrženega koncepta naci-
onalnega interesa v slovenskem gospodarstvu. Tone
Turnšek se javnosti vseskozi poskuša predstaviti v
lepi luči, a v resnici je brezobziren izvrševalec politič-
no-kapitalskih interesov Kučanovega Foruma 21 in
še vedno, tudi danes, pod direktorovanjem Dušana
Zorka vladar Laškega iz ozadja. Ustvaril je tajkuna
Boška Šrota: imenoval ga je za svojega naslednika
in mu nato vseskozi, dokler vsej slovenski politiki
ni zrasel čez glavo, asistiral v nadzornem svetu. Na
Turnškovem zelniku je tudi zrasla ideja o holdingu
slovenskih pijač, ki že nekaj časa s poskusi prodaje
Fructala, Radenske in Pivovarne Union pospešeno
razpada. Poleg Šrota je najbolj odgovoren za današ-
nje velike finančne težave skupine Pivovarna Laško.

Tone Turnšek

la »desnico«, oziroma nove demokratične
stranke, ki so kazale nekaj več volje opravi-
ti z dediščino totalitarnega režima. Z ide-
ološko kritiko škofa Mahniča (delitve du-
hov) in njenim prenašanjem v sodobni se-
kularni čas, je dajala pospeške kulturnemu
boju. V navidezni ekvidistanci do levice in
desnice ji je vodilo nasprotovanje Janezu
Janši. Zaradi njega je v delu Svet kot zarota
skonstruirala teorijo zarote.

Slavoj Žižek

Eden vodilnih filozofov je v devetdesetih
letih vzdrževal oblast liberalne demokra-
cije. Nazadnje s »teološkim« izgovorom,
da je LDS glede na druge stranke manj-
še zlo. Držal je besedo in se po njenem
porazu umaknil v tujino, kjer si je karie-
ro zgradil tudi na ideji komunizma, a ob-
časno še priskoči na pomoč slovenskemu
Stalinu Gregorju Golobiču. Kontrover-

zni teoretski narcis v pojmovanju etike
zanika Dostojevskega, ki trdi »Če ni Bo-
ga, je vse dovoljeno.« Ko se Žižek vnovič
postavi v vlogo ideologa leve oblasti, se ta
njegov etos obrne: danes je vse dovoljeno
prav tistim, ki se sklicujejo na Boga in ki
se imajo za orodje Božje volje.

Dušan Semolič

Že dvajset let je predsednik Zveze svobo-
dnih sindikatov Slovenije, največje sindi-
kalne organizacije v državi. Pred tem je
bil poslanec socialistične stranke in funk-
cionar SZDL. Boj za delavske pravice je
večinoma prilagajal potrebam leve vlada-
joče politike, hkrati pa je dovolil, da so di-
rektorji lastninili podjetja z bančnimi po-
sojili in se spreminjali v kapitaliste. Ta-
ko je prvi maj proslavil skupaj z ljubljan-
skim županom Zoranom Jankovičem, či-
gar zgodbe o neplačanih in zgaranih de-
lavcih, ki so gradili stadion v Stožicah, ga
niso niti najmanj pretresle. Ko se je v Go-
renju postavil na stran menedžerjev, so ga
delavci izžvižgali. Enako so zahtevali nje-
gov odstop tudi zaposleni v Muri. Zato je
vloga prvega človeka največjega sloven-
skega sindikata dvolična.

Helena Blagne

Kot začetnica slovenske turbo folk glasbe
je odgovorna za moralno krizo v Sloveni-
ji. Njena pesem Mačo je postala uspešni-
ca po Sloveniji in začetek glasbenega pri-
mitivizma. Njen »mačo« Mitja Zaman je
znan po tem, da je pretepel svojo prvo že-
no, pozneje pa je menda fizično obračunal
tudi s pevko. Novinarko Vesno Marinčič,
ki je o tem pisala, je udaril pred njenim
stanovanjem, prav tako je obračunal tudi
s fotografom, ki ga je fotografiral s Hele-
no. Zakonca sta si v tem obdobju ustvarila
velikansko premoženje, medtem ko je bil
pevkin glavni sponzor SCT Ivana Zidarja,
ki je zdaj na robu propada.



Vse od leta 1972, ko je prevzela Jano, je
skrbela za poneumljanje žensk in hkrati
za favoriziranje politikov,ki so pripelja-
li Slovenijo v politično, gospodarsko in
moralno krizo. Ima se za prijateljico bi-
všega predsednika Milana Kučana, prav
tako velja za veliko podpornico sedanje-
ga predsednika Danila Turka, za katere-
ga je na začetku kampanje dejala: »Da-
nilo Ttirk je pravi, ta je prava angelska
ritkah Na koncu se je vključila v stran-
ko Zares in celo kandidirala za evrop-
sko poslanko, po aferi Ultra pa je izja-
vila: »Gregor Golobic je zame še vedno
najbolj bister in karizmatičen slovenski
politik.« Nato se je zbližala tudi s Katari-
no Kresal in jo v uvodniku v Jani opisa-
la kot »kraljično na pohodu«. Kmalu so
bulmastifi poskrbeli še za njen zaton, Je-
klinova pa čaka na novega odrešenika,
ki bi Slovenijo rešil pred opozicijo.

Andrijana
Starina Kosem

Župan Zoran Jankovič jo je označil za
Janševo veliko izdajalko, ker je najprej
poskrbela, da se je Mercatorja polastil
Boško Šrot, nato pa je obrnila hrbet svo-
jemu prejšnjemu gospodarju Janezu Jan-
ši. Nato ga je s pismom obtožila vmešava-
nja v gospodarstvo in medije, kar je po-
zneje postalo sestavni del znane petici-
je 571 novinarjev. Kot predsednica nad-
zornega sveta Dela je časopis zlorabljala
za politične in kapitalske interese Boška
Šrota, pri čemer se je oprla na odgovor-
nega urednika, najprej Janeza Markeša,
nato pa na Darijana Koširja. Odgovor-
na je bila tudi za politični prevzem revije
Mag in njeno uničenje. Po bankrotu Bo-
ška Šrota so upravljavci Pivovarne Laško
odslovili tudi ASK, ki zdaj skupaj z mo-

tor informativnega programa vseh televi-
zij. Po njegovi zaslugi so po aferi Ultra na
POP TV ukinili zelo gledano oddajo Tre-
nja, pod pretvezo, da se politika ne gleda in
da je oddaja potrebna prenove. Perovič se
ni hotel zameriti vladajočim politikom, ki
so zabredli v medijsko odmevne afere.

Grega Repovž

Zadnjih deset let vodi Društvo novinarjev
Slovenije, ki zastopa interese leve politič-
ne opcije in njej privrženih novinarjev. Le-
ta 2006 je prevzel Mladino, propagandno
glasilo najbolj skrajne struje slovenske le-
vice. V njem smešijo predvsem opozicijske
politike in tudi novinarje ter se norčujejo
iz njihovih telesnih lastnosti. Sodu je izbilo
dno objava družinske fotografije poslanca
Branka Grimsa z mladoletnimi otroki in
njihova primerjava z družino nacističnega
zločinca Josepha Goebbelsa. Repovž še ni
pojasnil svoje vloge pri lastninjenju Mladi-
ne in kako je pred tremi leti in pol prišel
do 200.000 evrov za nakup 11,6 % deleža,
ki gaje potem prodal sedanjemu večinske-
mu lastniku, skladu KB 1909 iz Gorice, ki
je neuradno povezan s Forumom 21.

ko je v poročilu kritizirala voditeljico od-
daje Odmevi, ki je dopustila, da je gost iz
opozicije dobil tri minute več besede ka-
kor gost iz vladajoče koalicije. Kljub te-
mu je vladajoča politika ni izbrala za di-
rektorico TV Slovenija, kar si ves čas že-
li postati.

Janez Stanovnik

Padec Berlinskega zidu, bankrot komuniz-
ma, vzpostavitev demokratične ureditve
..., nič od tega ne gane predsednika Zveze
borcev. Najdragocenejša pridobitev NOB
je zanj še vedno »ljudska demokracija«. Še
danes usmerja »našo organizacijo v mobili-
zacijo ljudskih množic za premostitev seda-
njih kriznih protislovij in ustvaritev zgodo-
vinskega poslanstva izgradnje 'novega sve-
ta'«. V OF je stopil kot krščanski socialist,
postal član partije, a se na njen ukaz zara-
di videza pluralnosti še naprej predstavljal
kot krščanski socialist. Prepričan je, da
zločinov po vojni nista izvajala slovensko
politično vodstvo in partizanska vojska. V
spravnem procesu brani »pridobitve socia-
lizma« in neti nestrpnost. ■

Odgovoren je za to, da tudi največja ko-
mercialna televizija Pro Plus, čeprav je v
tuji lasti, podpira •politike, ki so Slovenijo
pripeljale v politično, gospodarsko in mo-
ralno krizo. Vse od ustanovitve POP TV
leta 1995 je sodeloval pri oblikovanju nje-
nega informativnega programa 24 ur. De-
set let pozneje je postal direktor Dela in
na ukaz Pivovarne Laško kupil Mag. Leta
2006 se je vrnil na Pro Plus in postal direk-

Odgovorna je za vso bedo javne televi-
zije, na kateri ima podobno vlogo kakor
Bernarda Jeklin v tisku. Začela je kot vo-
diteljica razvedrilnih oddaj, nato je po-
stala urednica razvedrilnega programa,
med drugim je vodila tudi izbor popev-
ke za Eurovizijo. Zdaj je varuhinja pravic
poslušalcev in gledalcev, kjer natančno z
uro meri in odreja čas novinarjem, ki ga
naj namenjajo gostujočim politikom. Ta-

Miša MolkTomaž PerovičBernarda Jeklin

Zaradi spornega posojanja humanitarnega denarja in drugih
nečednih poslov je spravil tako finančno kot moralno na boben
Rdeči križ Slovenije. Afera, ki je leta 2002 močno pretresala Slo-
venijo, ga je odnesla z vrha humanitarne organizacije. Jelenič za
svoja sporna dejanja po zaslugi nesposobnega tožilstva nikoli ni
odgovarjal. Namesto, da bi bil povrnil izgubljeni denar (samo
Sreču Kirnu je posodil okoli sto milijonov nekdanjih tolarjev), mu
je moral Rdeči križ na koncu plačati še visoko odpravnino.

Mirko Jelenič


