
Igor Bavčar. O vladi: "Aktualna koalicija zjutraj
hodi okrog v temnih oblekah in diamantnih uha-

nih, popoldne stavi na piramidalne igre na srečo
in se gre dobičkonosne posle, zvečer pa v restavracijah

večerja z neodvisnimi komentatorji in anketarji."
»KSENIJA KOREN,
GORAN NOVKOVIČ

Na proslavi v Ivanč-
ni Gorici ste se prvič
javno uprli podeli-

tvi odlikovanja Ertlu;
zakaj se niste oglasili

takoj, ko se je zadeva po-
javila?

Saj sem se takoj oglasil! Že
naslednjo minuto s skupno

izjavo nekaterih članov Odbo-
ra za varstvo človekovih pravic.

Takšno odlikovanje sem zavrnil.
Vam je žal, da ni bilo lustracije?
Da. To je neka refleksija, ki jo lahko
zdaj artikuliram bistveno lažje kot
takrat. Nikoli nisem govoril o vseh,
govoril sem o pripadnikih politič-
ne policije, Službe državne varno-
sti. Dela politične policije nismo
nikoli tematizirali tako, kot so to
naredile druge države. Slovenija
ima poleg politične razdelitve še
eno izjemno lastnost (ima jo zara-
di svoje majhnosti), namreč neka-
kšne personalne unije, ki funkcio-
nirajo še kar naprej in nespreme-
njeno, vzorec zanje pa je postavila
bivša Udba. Danes gledam vse te
ljudi, ki se ne samo vračajo, kar je
normalno, kajti vsi ljudje morajo
živeti in delati, ampak celo v in-
tervjujih nastopajo s popolnoma
potvorjenimi zgodbami o tem, kaj

so v resnici počeli. Tudi ko berem
intervjuje z Ertlom, kaj je takrat bil
in delal, se mi stvar upira. Z dana-
šnjega zornega kota se mi zdi, da
takrat resnično nismo naredili te-
ga, kar bi morali. Vprašanje pa je,
ali smo bili tega takrat tudi spo-
sobni.
Katera izmed strank koalicije je po
vaši oceni naslednica Drnovškove
LDS? Njeni člani so se razkropili po
LDS, Zaresu in SD.
Po stečaju LDS bitka za njeno pre-
moženje še vedno traja. Ker je evi-
dentno, da nobeni od teh strank
ni uspelo (niti javnomnenjsko ni-
ti dejansko) naslediti te moči in
tudi te sposobnosti, se zelo lahko
zgodi, da bo šel ta politični kapital
LDS popolnoma v nič in da se ne
bo prelil v nobeno politično stran-
ko.
Katera je bila Drnovškova vrlina, da
jih je takrat znal držati skupaj?
Z Drnovškom sem delal zelo dol-
go. Njegova sposobnost in vrlina
v bistvu prihajata do izraza šele v
tem trenutku -ko gani. Bilje eden
izmed redkih ljudi, ki je v tistem
času lahko poklical kogarkoli na
tem svetu, in je to tudi počel. Ak-
tivno je komuniciral z evropsko
in svetovno politiko, katere del je
bil. Nekaj tega mu je prineslo tudi
dejstvo, da je bil predsednik pred-
sedstva SFRJ in si je takrat ustva-

ril neko svoje okolje in mesto. Po-
zneje je z neko izjemno vestnostjo
(čeprav mu mnogi očitajo, da rav-
no to ni bilo značilno zanj) in z ne-
ko tankočutnostjo analiziral aktu-
alna vprašanja. Osebnostno je bil
človek, ki je daleč presegal kalibre
sodobne slovenske politike.
Pahorja in Janšo?
In Kučana in druge. Imel je dolo-
čen pragmatizem oziroma spo-
sobnost, da je v ideološko in po-
litično zelo razcepljeni Sloveniji
stopil čez te delitve.
Ali ste bili veseli, ko je Janša postal
premier?
Kar se tega tiče, mojih občutkov ni
mogoče izražati z žalostjo ali vese-
ljem. To je neko dejstvo, ki sem ga
sprejel. Nisem imel pa nobenega
posebnega razloga, da bi bil vesel.
Ce pogledate moje delo v Istra-
benzu, je bil konflikt z novo vlado
že takoj, pri postavitvi nadzorne-
ga sveta. Da ne govorim o zgodbi
s Petrolom. To so evidentno zgod-
be, pri katerih nismo prišli skupaj.

Ste bili mogoče veseli, ko vam je
brez razpisa prodal Mercator?
Takrat je bil to dober posel s tega
vidika.

Ja, za vas, Istrabenz, za državo pa ne.
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To morate vprašati njih. Z vidika
krize, ki je nastopila, je bil goto-
vo dober tudi za državo. Z vidika
vložka v nekatere druge naložbe
tudi. Tako da ne bi rekel, da je bil
to zanjo slab posel.

V katere naložbe pa?
Katerekoli. Kad in Sod bi lahko
takrat ta denar naložila drugam.
Oziroma sta ga. Vprašanje je, ali
sta bolje prišla skozi ali ne; mislim,
da sta.

Če bi bil razpis, kot je bil recimo za
Merkur ali Dnevnik pozneje, bi lah-
ko potencialno iztržila več?
To je morda res.

Ste Boruta Pahorja kdaj prosili za
sestanek?
Seveda. Tudi Borut Pahor je mene
prosil za sestanek, preden je šel na
volitve.

Kaj pa odkar je premier?
Odkar je premier (premolk in pre-
mlevanje) ... Mislim, da sem ... A
veste, da ne vem točno, ker sem se
nekajkrat z njim sestal. Ampak ne
vem, ali je bilo to že potem, ko je
postal premier, ali ne.

Zakaj sta se pa sestajala pred vo-
litvami?
Z Borutom Pahorjem se poznava
že 20 let in včasih sva prediskuti-
rala vprašanja, ki so v zadnjih letih
predvsem njega bolj zanimala.

Denimo?
Različno. On je bil takrat pred po-
membnimi odločitvami, ali bo šel
kandidirat za predsednika države
ali bo vodil stranko na parlamen-
tarnih volitvah.

In kaj ste mu svetovali?
jaz sem mu takrat predlagal

-

na
njegovo izrecno vprašanje -, naj
naredi to, kar je pozneje tudi na-
redil.

Mislite, da je bil to v redu nasvet ali
bi se bolje obnesel kot predsednik
države?
(smeh) Ne bom komentiral
(smeh). Bom rekel s prispodo-
bo iz vaše zgodbe o nekdanjem
šefu NLB Veselinoviču. Aktual-
na koalicija zjutraj hodi okrog v
temnih oblekah in diamantnih
uhanih, popoldne stavi na pira-
midalne igre na srečo in se gre
dobičkonosne posle, zvečer pa
v restavracijah večerja z neod-
visnimi komentatorji in anke-
tarji.



V najboljših časih je bila delnica Is-
trabenza vredna 140 evrov, zdaj je
vredna sedem evrov. Vas kaj peče
vest, da ste vodili družbo, ki je tako
padla, in so zato mnogi ostali brez
ogromnega premoženja?
Seveda me te stvari prizadevajo.
Vendar imam tudi svojo razlago,
zakaj se je to zgodilo. Mislim tu-
di, da je Istrabenz v veliki krizi,
kot so v krizi mnoge druge fi-
nančne institucije, finančni hol-
dingi. Ampak ta kriza je v resnici
rešljiva in prepričan sem, da bo
tudi rešena. To bi že bila, če se
v reševanje ne bi vmešavala po-
litika; Lahovnik je januarja lani
na Petrolovo vprašanje, ali bo
vlada pomagala pri reševanju,
rekel, da se čudi, ker od vlade
pričakujejo, da se bo ukvarjala s
samostojnimi pravnimi subjek-
ti, prejšnji teden pa je lastnikom
kar iz vladne palače naročal, kaj
naj delajo. Prisilna poravnava je
zakoličila način reševanja te kri-
ze in s prodajo nekaterih naložb,
ki jih jaz nisem mogel prodati v
nastajajoči krizi, se Istrabenz
lahko ne samo reši, ampak tudi
dobi nov zagon. Prepričan sem,
da bodo tudi mali delničarji in
vsi preostali vlagatelji bistveno

zadovoljnejši, kot so danes.

Poznavalci se bolj ali manj strinja-
jo, da je divizija turizma Istrabenza

pokopala investicijo Palače, ker je
presegla prvotno investicijo. Ste za
to, da se naredi revizija tega posla?
Seveda.

Ste jo predlagali?

jaz je nisem predlagal.

Jo boste?
Nisem v poziciji, da jo predlagam.

Lahko jo javno predlagate zdaj v
intervjuju.
Ne, lahko vam rečem, da nisem
proti. Lahko jo tudi predlagam;
naj se naredi.

Kolikor vem, je revizija že narejena.
Viri pravijo, da naj bi se skrivala.
Tega ne vem. Vem, dajebiloopra-
vljeno poročilo za nadzorni svet,
in poznam zaključne številke.
Mislim, da je celotna investicija
stala nekaj več kot 74 milijonov
evrov.Ničesar nimamproti temu,
da se revidirajo ta in drugi posli,
če je to potrebno; to sem večkrat
rekel. Dozdajšnje tri revizije so
pokazale, da za lastniško konsoli-
dacijo Istrabenza ni šel niti evro.
Po drugi strani seveda menim, da
je investicija v Palače poleg težav
prinesla neko izjemno dodano
vrednost portoroškemu turizmu
in se bo poplačala

-

o tem sem
prepričan. Oboje je tudi razlog,
da je zadeva presegla začetno in-
vesticijo.

Kdo je vaš večji sovražnik, Zoran
Jankovič, ki vas je ovadil, ali Ka-
tarina Kresal, za katero pravite, da
vas preganja?
Ti ljudje niso moji sovražniki in jih
ne razumem tako. Zoran janko-
vič je prav gotovo človek, ki ne sa-
mo da meje ovadil, ampak je tudi
javno napovedal vse, kar se bo na
podlagi te ovadbe zgodilo, kar je
nepojmljivo.
Na drugi strani je Katarina Kresal,
ki razlaga o tem, da s to policijo ni-
ma nič. Šel sem ji pa že prej pove-
dat, kaj se dogaja in kaj govori jan-
kovič, da je zmenjen z ministri, tu-
di z njo in Zalarjem, in tako dalje.

Torej sta se sestala?
Da, dvakrat. Ne vem datuma.

Odkar je ministrica?
Seveda. Enkrat na stranki in en-
krat na kosilu.

Ste bili takrat še član LDS?
ja, seveda.

Torej je bilo to, preden so se pri vas
začele preiskave?
Da.

Se kaj slišite z Boškom Šrotom?
Zelo malo. Občasno se slišiva, kot
z mnogimi drugimi.

Je tema Katarina Kresal?
Ne. Nisem obseden s to damo.
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jjBorut Pahor je
mene prosil za sesta-
nek, preden je šel na
volitve.
Igor Bavčar, bivši šef Istrabenza



"Finančno sem blokiran. Živim od prihrankov."
Kaj počnete, odkar niste več v
Istrabenzu?
Ukvarjam se z reševanjem svo-
jega podjetja in nekaterimi dru-
gimi projekti.
So FB Investicije (FBI) edino
podjetje, ki ga imate?
Samo tega imam. Prej sem bil
v Adi Graf, ne v Mikro Adi, tam

sem izstopil. Drugje nisem. Vse
svoje življenje poslujem samo
skozi en bančni račun. Nikoli
nisem imel računov v tujini. Fi-
nančno pa sem zdaj v podjetju
FBI blokiran.
Torej nimate prihodkov?
FBI plačuje davke, prispevke,
zavarovanja. Za zdaj živim od
prihrankov.


