
Kaj delajo nekdanji vodilni, nadzorniki in lastniki SCT

Zdravje ga zapušča, a poslovno menda še deluje - Ustanovil je tudi družbo Gradinal in hkrati menda
išče nove posle za svoj SCT Holding - Svoja pomočnika A leksandra Mezeta in Janeza Jamnika je izplačal

Ljubljana - Da je pri nas veliko stvari narobe, ni treba posebej poudarjati. Tudi to, da so nekateri direktorji, ki so
se šli menedžerske prevzeme, izžemali podjetja do zadnjega diha, samo da bi po svojih megalomanskih načrtih
postali njihovi lastniki. Pri tem so jim velikodušno pomagali tudi banke in sistem, ki rešuje lastnike, namesto de-
lavce in insolventna podjetja. Na Zahodu je nasprotno. Propad podjetju praviloma omogoči nov začetek, medtem
ko lastnikom kapitala povzroči izgubo.

V primeru SCT bodo oškodo-
vanci zaposleni, ki so brez nekaj
zadnjih plač pristali na zavodu za
zaposlovanje, podizvajalci, ki jim
je SCT dolžan desetine milijonov
evrov, ter banke in drugi upniki,
pri katerih se je zadolžil za stotine
milijonov evrov, ki jih ti nikoli ne
bodo videli. Nič pa se ne bo zgodi-
lo vodilnim, ki so v času tranzicije
in tajkunizacije postali lastniki
podjetij, ki so jih izčrpavali toliko
časa, da so postali večinski lastniki,
hkrati pa je to največkrat pomenilo
konec in stečaj podjetja. Vodilni so
pravočasno poskrbeli zase, so pre-
skrbljeni, nobenemu se ne bo nič
zgodilo in jim tudi v prihodnje ne
bo šlo slabo.

To velja tudi za največje sloven-
sko gradbeno podjetje SCT, ki so ga
z različnimi lastninskimi manevri,
iztiskanjem malih delničarjev in
prenašanjem lastništva na obvodna
podjetja, prevzeli Ivan Zidar, Ale-
ksander Meze in Janez Jamnik. Ko
je matična družba SCT, d. d., globo-
ko zabredla v težave in ko sta Meze
in Jamnik spoznala, da ni več reši-
tve, sta svoja 12-odstotna deleža v
družbi SCT Holding, ki je posredno
ali neposredno obvladovala vse
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hčerinske družbe, sredi prejšnjega
meseca prodala vsak za 125.000
evrov Ivanu Zidarju. Vendar ku-

pnine ni nakazal Zidar, ampak kar
SCT Holding. Še pred tem je Zidar v
okviru lastninskega programa Del-
fi, s katerim je družba pooblaščenka
lastninila SCT, izplačal vse delni-
čarje, ki so še ostali, razen Jamnika
in Mezeta.

Zidar kot uprava,
nadzor in lastnik

Ivan Zidar (72), diplomirani
inženir strojništva, je tako postal
edini delničar SCT Holdinga - nje-
gova predhodnica je bila družba
Glotis, ki je bila ustanovljena zaradi
koncentracije lastništva in prido-
bitve nadzora nad podjetjem Delfi
in posredno nad podjetjem SCT z
odvisnimi družbami -, na katerega
je pred začetkom postopka prisilne
poravnave, ki nato ni uspela in je
šel SCT sredi junija v stečaj, prene-
sel večino denarja, ki so ga hčerin-
ske družbe še premogle, in nekate-
re zdrave dela SCT, med njimi tudi
Tovarno kovinske opreme (TKO)
Murska Sobota.

To je Zidar, ki je bil ves čas med
najbolje plačanimi direktorji v Slo-
veniji - leta 2009, ko je njegovemu
SCT voda že globoko tekla v grlo, je
bil z zaslužkom 794.000 evrov, kar
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je bilo 2170 evrov na dan, celo na
vrhu lestvice najbolje plačanih me-
nedžerjev pri nas -, lahko počel, ker
je bil hkrati v trojni vlogi: uprave,

nadzornika m lastnika. Tudi Tovar-
no kovinske opreme Murska Sobo-
ta je prenesel na SCT Investicije, ki
pa so od konca junija v stoodstotni
lasti skrivnostne dubajske družbe
Dunes Limited, o kateri ni podat-
kov. SCT Holding, ki je registriran
za poslovno svetovanje, ima med
drugim v lasti 51-odstotni delež v
družbi SCT-Porr, SCT v stečaju pa
tudi podjetja v tujini.

Čeprav Zidar zadnje mesece za-
radi zdravstvenih težav, predvsem
s hrbtenico, največ časa prebije v
bolnišnicah in zdraviliščih, če mu
zdravje dopušča, pa se udeleži ka-
kšne razprave na sodišču - skupaj s
še sedmimi je obtožen v tako ime-
novani zadevi Čista lopata zaradi
domnevnega dogovarjanja za gra-
dnjo kontrolnega stolpa na brni-
škem letališču, v Nemčiji pa je bil
oktobra lani obsojen zaradi preje-
manja provizije pri nakupu delov-
nih strojev za SCT v družbi Man in
je moral plačati milijon evrov globe
-, je še vedno tudi poslovno akti-
ven, čeprav bi bil lahko že zdavnaj
upokojen. Konec junija je ustanovil
družbo Gradinal in hkrati išče posle
za svoj SCT Holding. Pred časom je
bilo neuradno mogoče slišati, da je s
pomočjo svojih zvez pridobil nekaj
projektov v Srbiji in Bosni in Herce-
govini, vendar več kot to ni znano.

Meze in jamnik
ves čas v Zidarjevi senci

Po štiridesetih letih je vezi s SCT
pretrgal tudi Aleksander Meze, Zi-
darjev namestnik, ki mu je delovno
razmerje prenehalo zaradi stečaja.
Neuradno je bilo mogoče slišati, da
sta se v zadnjem času Meze in Janez
Jamnik, tretji član upravnega odbo-
ra, oddaljila od Zidarja in da so bolj
malo komunicirali. Tudi zato, ker
je bil Zidar ves čas svoje poslovne
kariere precej nezaupljiv tudi do
najbližjih sodelavcev in je veliko-
krat kakšno stvar naredil po svoje
in mimo dogovora.

Meze je v podjetje prišel kot geo-
meter po končani gradbeno-tehni-



ski soli, nato se je ob delu dodatno
izobraževal in pridobil izobrazbo
diplomiranega ekonomista. Dve
leti je vodil tudi skupne službe na
projektu P202D v Iraku. Od leta
1997 je bil izvršni direktor kadro-
vsko-splošne službe SCT, hkrati pa
je bil do leta 2001 še vodja Zidarje-
vega kabineta. Leta 2006 je bil ime-
novan za člana upravnega odbora
in postal Zidarjev namestnik. Zdaj
izpolnjuje vse pogoje za upokojitev.

Še bolj je bil v Zidarjevi senci Ja-
nez Jamnik, tretji član upravnega
odbora, ki je kot diplomirani ekono-
mist v SCT skrbel za finančno plat
poslovanja. Po končani univerzi se
je zaposlil v Splošnem gradbenem
podjetju Grosuplje, kjer je nekaj let
po prihodu postal direktor finanč-
no-računovodskega sektorja, nato
član uprave za finance in kasneje

direktor za razvoj in načrtovanje
projektov. V SCT je bil od leta 1998
pomočnik direktorja visokogra-
dnje, leta 2001 pa je postal izvršni
direktor za finance, odgovoren za
oblikovanje finančne politike po-
slovnega sistema. Leta 2006 je bil
imenovan v upravni odbor SCT.

V javnosti sta bolj znana njegova
brata, škof Anton Jamnik in ban-
čnik Alojz Slavko Jamnik, nekdanji
član uprave NLB, ki je bil med leto-
ma 2007 in 2009 pristojen za po-
slovanje z velikimi podjetji, 1. julija
pa je moral zapustiti vse funkcije v
NLB. Tudi zato, ker je največja dr-
žavna banka dala preveč posojil
podjetjem, ki jih v krizi niso bila
sposobna vračati. Med njimi je
tudi SCT.
Cveto Pavlin

Dušan Mesje kot prokurist v
SCT prišel spomladi, potem
koje odstopil kot član uprave
Casinoja Portorož. Začel je
voditi pogovore z morebitnimi
strateškimi partnerji, denimo
Cestnim podjetjem Ljubljana,
vendar je bilo za rešitev družbe
že prepozno. Po stečaju SCT je
ostal v podjetju, kjer pomaga
stečajnemu upravitelju Leonu
Benigarju Tošiču. Postal je
namreč direktor več hčerinskih
družb SCT, in sicer Novista in
SCT Asfalti (obe sta že v stečaju)
ter SCT Primorska, Bituma, SCT
Nepremičnine, VGD Vzdrževanje
gradbene mehanizacije, kot
prokurist pa zastopa SCT
Univerzalgrad. N. G.



Čas brezskrbnosti in druženja - Avgusta 2008 sta se Ivan Zidar in takratna ministrica Zofija Mazej Kukovič veselo gugala na odprtju nove pediatrične
klinike, foto igor zaplatil/ dokumentacija dela


