
Idrijski mogotec in šef Hidrie je pravi privatizacijski mogotec
Največji posli in premoženje njegove družine nastanjeni v ZDA

Razkošna vila s 330
I kvadratnimi metri je vredna

več kot 1,1 milijona dolarjev.



IDRIJA O O razkošnem slo-
venskem življenju idrijskega
tajkuna Edvarda Svetlika je
znano tako rekoč vse. Na sple-
tnih straneh Vseslovenskega
združenja malih delničarjev
je na voljo celo besedilo o tem,
da zaposleni v Hidrii prejema-
jo mizemih 500 evrov plače,
njihov gospodar Svetlik pa
medtem živi na veliki nogi.
»Ko je sprivatiziral podjetje,
si je poleg dvorca v Idriji dal
zgraditi še pravo haciendo
pri Ajdovščini z zunanjim
bazenom, naokrog pa se vozi
v luksuznem jaguarju kabri-
oletu.«
Začeli smo brskati za premo-
ženjem družine Svetlik v tu-
jini, o tem je namreč znanega
le malo. Podatki, do katerih
smo se dokopali, bi lahko
družino idrijskega tajkuna
povzdigniti do vrha lestvice
najpremožnejših Slovencev.
Čeprav Svetlikovi delujejo

v več evropskih državah, so
njihovi večji posli in premo-
ženje nastanjeni v ZDA, kjer
sta se tudi šolala naslednika
dinastije, Urška in Gašper.
Prva, kije na visokih položajih
številnih podjetij družinskega
carstva, je diplomirala na eli-
tni fakulteti za umetnost Ma-
rymount na Manhattnu, sin
pa je po Univerzi v Ljubljani
končal še MBA v New Yorku.
Ime Urške Svetlik lahko za-
sledimo v trgovskih registrih
številnih ameriških zveznih
držav: tako je vpisana kot
predsednica podjetij Hidria
USA in HT USA, ob njej pa kot
predstavnika še Edvard Svetlik
in Andra Krapš Rejc (Andrej-
ka), ki pa je dolgoletna tesna
sodelavka ter solastnica Hidrie
in povezanih družb.
Vila v najem
Matično podjetje vseh ame-
riških podružnic je Hidria
USA, registrirano v ameriškem
davčnem raju Delaware 28. ju-
nija 1999 na naslovu, kjer je
bilo ustanovljenih na tisoče
slamnatih podjetij. Hidria
USA ima pravi sedež v Južni
Karolini v Greenvillu. Svetli-
kovi imajo od 25. februarja
2005 podjetje v še eni ame-
riški davčni oazi, na Floridi,
in sicer v Plantationu, tam so
kot glavni sedež Hidrie USA
navedli naslov iz Greenvilla.
Zastopnik floridske podružni-
ce je CT Corporation Service,

Svetlikovi in Andra Krapš Rejc
so v register vpisali slovenske
naslove. Hidria v Greenvillu
posluje v svoji pisarni. Namreč,
po podatkih iz zemljiških knjig
Južne Karoline je Hidria USA
31. januarja 2005 kupila nepre-
mičnino za 475.000 dolarjev.
Predsednica je Urška, na is-
tem položaju pa je tudi v HT
USA, ki je delovalo od 2000.,
februarja 2005 pa je spremeni-
lo ime v Hidria USA. Se prej je
HT USA v Južni Karolini kupil
nepremičnino na omenjeni
lokaciji, in sicer 9. marca 2001
za 983.000 dolarjev. Iz doku-
menta je razvidno, daje pod-
jetje v tej transakciji zastopala
newyorška odvetniška pisarna
Lazare Potter Giacovas & Kra-
njac LLP. Svetlikovi so prek HT
USA kupili še eno nepremič-
nino, luksuzno vilo v Engle-
wood Cliffsu v New Jerseyju:
zgrajena je bila 1990., ima pet
spalnic, štiri kopalnice, 330
kvadratnih metrov in dvori-
šče, na tržišču pa je vredna več
kot 1,1 milijona dolarjev. Od
letošnjega poletja jo ponujajo
v najem za 5800 dolarjev na
mesec. V njej je bil nekoč tudi
generalni konzulat Bahamov
v ZDA, zato jo odlikujeta raz-
košen in diplomatski slog ter
lokacija. HT USA je vilo kupil
od Tomaža Groffa, in sicer
februarja 2000 za 445.000 do-
larjev, transakcijo pa so vpisali
v zemljiško knjigo šele tri leta
pozneje, decembra 2003. Groff
jo je kupil za 650.000 dolarjev
februarja 2000 od podjetja Fe-
rolie Realty Associates, L. L. C,
a ker je bil Groff takrat zasto-
pnik podjetja, kar je razvidno
tudi iz prospekta slovenske Hi-
drie in ameriškega registra, je
povsem mogoče, da je bil samo
formalni kupec za Svetlikov
HT USA. »Prodaja in distribu-
cija proizvodov družbi Holdin-
ga Hidria v Severni Ameriki.
29 Clifton Terrace. Englevrood
Cliffs, NJ,« je pisalo ob njego-
vem imenu. Na istem naslovu
v Cliftonu je Groff 2001. za HT
USA registriral trademark Su-
per Tom (izpeljanka iz Tomos).
V kupo-prodajni pogodbi je za
imenom HT USA vpisan na-
slov za dostavo pošte v New
Yorku, in sicer prav tisti, kjer
stoji tudi omenjena odvetniška
pisarna. Zdajšnja ocena vre-
dnosti te nepremičnine, kar je
osnova za plačevanje letnega

davka, je 1,349.500 dolarjev;
vila Svetlikovih, čeprav stoji v

New Jerseyju, je v resnici zgolj
dvajset kilometrov oddaljena
od obrobja New Yorka.

Lažni diplomat
Hidria USA v glavnem do-
bavlja Tomosove motorje v
ZDA, o čemer pričajo čezo-
ceanski tovori: julija 2008 je
pošiljka krenila iz nemškega
Bremerhavna proti Charlesto-
nu v Južni Karolini, račun iz
septembra 2011 potrjuje, da
Hidria USA uvaža izdelke Hi-
drie Rotomatike v New York.
Tomaž Groff je bil odgovoren
za širitev tržišča podjetja Iskra
Avtoelektrika v Južno Ame-
riko in na Kitajsko, o čemer
je v Sloveniji tudi strokovno
predaval v sklopu Top Class
programa 2009/2010. Ob Ur-
ški in Edvardu Svetliku ter An-
dri Krapš ter Groffu sta bila
zastopnika še Rok Robič in
Mario Kranjac, odvetnik iz
New Yorka. HT USA je imel še
podružnico v teksaškem Dal-
lasu ter Arizoni. Nihče od njih,
razen Groffa, ni osebno vodil
poslov v ZDA. Hidria USA se
je razširila še v državo Connec-
ticut: iz tamkajšnjih registrov
je razvidno, da je bilo vode-
nje Hidria USA prepuščeno
podjetju Corporation Service
Company iz Hartforda. Hidria
USA ima tudi spletno stran, na
kateri je navedena tudi Tomos
USA divizija.
Svetlikov ameriški partner To-
maž Groff je zdaj predstavnik
podjetja Ekobase Globala, v
katerem ima četrtinski delež
tudi hitro napredujoči sloven-
ski podjetnik Robert Grah.
Podjetje dobavlja ulične LED-
svetilke za ZDA. Predsednik
ameriškega Ekobase Globala
je tudi Samo Burja, ki je bil po
pisanju časnika Delo »nekda-
nji predsednik uprave zavaro-
valnice Slovenica Življenje, ki
naj bi zlorabil svoj položaj in se
okoristil z nekaj deset milijo-
ni tolarjev«. A zgodba o desni
roki Edvarda Svetlika v ZDA
ne bi bila popolna brez omem-
be, da je Tomaž sin Marijana
Groffa. O tem se je 2008. na
široko pisalo kot o lastniku
podjetja Infond Holdinga 3,
ki obvladuje četrtino Iskre
Avtoelektrike, sicer nekdanji
predsednik nadzornega sveta
družbe iz Šempetra pri Gorici.

Starejši Groff je zdaj konzul
v samooklicani diplomatski
misiji, ki jo vodi Fahrudin
Handanovič. Čeprav misija
ni nikjer akreditirana, tudi
nima nikakršnega uradnega

plomatske misije Paname pri
EU. O tem primeru so se hrva-
ški mediji razpisali, potem ko
je Handanovič omenil takra-
tnega župana Požege. Groff je
vpisan ob njem kot konzul, ki
je tudi predsednik na spletnih
straneh Swiss Hanovra, podje-
tja za nepremičnine. Za to se
navaja, da posluje v Panami, v
Sloveniji, BiH in na Hrvaškem,
ni pa vpisano v trgovski re-
gister Paname. Marijan Groff
je bil omenjen še aprila 2011
na portalu RTVSLO v besedilu
Zaradi pranja denarja in pod-
kupovanja ovadenih 14 oseb,
Kordež ne ve nič: Po neura-
dnih informacijah naj bi šlo
za družbo Slovenian Fund
Management, ki jo je vodil
Marijan Groff- nekdanji prvi
nadzornik Iskre Avtoelektrike.
Poroštev naj bi bilo kar za šest
milijonov evrov, spornih po-
godb pa še za dva milijona.
Sicer pa oče in sin Groff ter
Američan, ki že več kot de-
setletje deluje na Hrvaškem,
Michael Glazer, tvorijo me-
nedžment ljubljanskega SDFC,
družbe tveganega kapitala, d.
o. o., Glazerja so nekateri me-
diji na Hrvaškem omenjali za-
radi sumljivih transakcij prek
podjetja Auctor,
ki je s hr-
vaško
medijsko hišo EPH in Damir-
jem Farkašem, nekdanjim
Hypovim šefom, prevzelo
Hypo Consultants, nepremič-
ninski posel Hypo Alpe-Adria-
Banke na Hrvaškem. Torej ni
izključeno, da so tudi Svetli-
kovi nekako povezani z ne-
nadnim uspehom podjetnika
Roberta Graha.
Medeni tedni
v Vietnamu
In medtem ko sta Urška in Ed-
vard vpisana v Hidria USA, Ga-
šper vodi posel v Veliki Britani-



ji. Po podatkih iz tamkajšnjega
trgovskega registra je tam
2002 . ustanovil kar tri podjetja
na istem naslovu v Oxfordu,
in sicer Hidria UK, Perles UK
in Perles of Switzerland. Vsa
so še aktivna, glede na uradne
podatke s skoraj ničnim pro-
metom, na enem od računov
je saldo denimo -37 funtov. Ob
njegovem imenu je vpisano,
da je rojen februarja 1976, v
rubriki naslova je vpisan lju-
bljanski sedež Hidrie. Gašper
rad izstopa v javnosti, dejaven
je tudi na družabnih omrežjih,
na albumu picasso web je pred-
stavil tudi slike s poročnega
potovanja v Vietnamu. Tako

si ga lahko radove-
dneži v družbi

izbranke
ogle-

dajo
v bazenu pred razkošnim
hotelom Ana Mandara v Nha
Trangu, na rikši, kako hiti v
vece z roko na mednožju,
med poležavanjem. Pokazal
pa je tudi dobro telesno pri-
pravljenost, saj se je na eni od
fotografij spretno postavil na
glavo. Gašper se je fotografiral
tudi na elitnih zabavah sredi
New Yorka 2006., tudi v družbi
Andreja Faturja, mladega lju-
bljanskega odvetnika, kije štu-
diral v New Yorku, o njegovem
visokem standardu pa priča
podatek, daje živel v stanova-
nju, vrednem 779.000 dolarjev.
Gašper se je zabave udeležil
nenavadno oblečen, v črtasti
srajci in puloverju, drugi po-
vabljenci pa so bili napravljeni

slavnostno; morda je s svojo
drznostjo želel sporočiti, da je
bogat in uspešen ter da strogi
dress code zanj ne velja.
V Nemčiji ima Hidria Gif
Gmbh sedež v Freiburgu. Taj-
kun Edvard, njegova žena Ivi-
ca in hči Urška so zastopniki
podjetja UG & S Gmbh v Švici,
Edvard pa je z Andrejko Krapš
Rejc predstavnik Hidrie Gmbh.
Andrejka z Andrejem Rejcem
deluje še v podjetju Akres. Vsa
podjetja imajo sedež v Zugu. V
Sloveniji je Ivica Svetlik zna-
na kot Ivi, na straneh grace.si
si je mogoče ogledati fotogale-
rijo srečnih zakoncev. Tam je
opisan tudi Kendov dvorec, v
katerem živijo, vinogradi, vin-
ske kleti, nabiranje grozdja in
kot krona premoženja vino
rebula grace, uskladiščeno
v sodih iz slavonskega hra-
sta, in kdor obišče to spletno
stran, dobi občutek, da gre za
družino, ki se tradicionalno
ukvarja z vinogradništvom.

. Ta druga podoba Svetliko-
K vih je daleč od tiste prve,1 v kateri ima glavno vlogo
F eden največjih slovenskih
I privatizacijskih magov, ki si

je s klasično menedžersko po-
godbo prilastil številna pod-
jetja in izdelke, s katerimi je

1 potem po vsem svetu zaslužil
f milijone. Urška in Gašper
. Svetlik imata tako pred seboj

pester izbor, seveda pa tudi
dovolj denarja, da zadovolji-
ta svoje hedonistične potrebe

na eksotičnih potovanjih.
k. IRENA DIVKOVIČMIUNOVIČ




