
Slovenski kriminalisti so potrkali pri Mirku
Tušu, Hrvatom menda diši "najboljši sosed"
Mercator, ekonomisti iz OECD pa kritizirajo
naše (ne)ukrepanje proti krizi. Škofje obžalu-
jejo nasedle mariborske cerkvene finance in
z zamudo pridigajo o poslovni etiki.
Vanessa Čoki

Vdneh, ko je dzsjevec Bo-
jan Petan za hrvaško ča-
sopisje razlagal, da smo

v Sloveniji izumili kapitalizem
brez kapitalistov - medtem sta v
Zagrebu glavna "skesanca" Mla-
den Barišič in Nevenka Jurak iz
umetno ustvarjene Fimi-Medi-
je, ki sta dolgo dobavljala črni
denar zdaj priprtemu bivšemu

hrvaškemu premierju Ivu Sana-
derju in HDZ, znova prala svoje
ime pred tožilci -, so slovenski
kriminalisti potrkali pri menda
najbogatejšem Slovencu Mirku
Tušu in njegovem holdingu Tuš.
Akcija, ki naj bi izvir imela v Tuš-
mobilu in sumljivih podelitvah
frekvenc za mobilno telefoni-
jo v režiji Agencije za pošto in

elektronske komunikacije, je
zajela lep kos Slovenije in kri-
minaliste spet zasula s papirji,
ki jih bo treba preučiti, če naj
se sum kaznivih dejanj okrepi
v ukrepanje proti še enemu v
vrsti slovenskih tajkunov.
Še malo k Petanu, ki rad sode-
luje z južnimi sosedi. Reklam-
no kampanjo za Petanove
Terme Čatež so slovenski zdra-
viliščarji na primer naredili
kar s hrvaško popevkarsko
zvezdo Severino.***

Mercator je vmes postal hrvaš-
ka tarča. V oči naj bi bil padel
hrvaškemu prehrambnemu
velikanu Agrokoru v lastništ-
vu Ivice Todoriča. Pripravlja
se sovražni prevzem, so pisali
naši mediji. Ko so malo bolj
pobrskali po bilancah Hrva-
tov, so prišli do precej verjetne
teorije, da bi si prilično zadol-
ženi megalomanski Agrokor
z "najboljšim sosedom" - za
zdaj z mercatorjevskimi delni-

; cami, ki jih prodaja Pivovarna
; Laško in so težke slabo četrti-
i no slovenskega trgovca, konč-

ni cilj naj bi bilo vsaj polovično
lastništvo Mercatorja - rad popra-
vil svoje poslovne številke.***
V Ljubljani pa so bili oecedejevci.
Sloveniji so natresli kup urgent-
nih ukrepov, če želi iz recesije.
Strukturne reforme manjkajo,
pravijo. In Slovenija je kot majh-
no gospodarstvo zelo občutljiva
za to, kaj se godi velikim. Dvig
slovenske minimalne plače so
ekonomisti iz OECD razglasili za
napako, potem pa natresli kup
napotkov; znižati državno pora-
bo, okrepiti banke, pokojninska
reforma je nujna, več denarja
fakultetam, lažje odpuščanje,
manj birokracije pri gradbenih
dovoljenjih in nakupu zemljišč,
več za inovacije, državne firme
naj gredo na borzo, politično ka-
drovanje naj se neha ...
V ponedeljek sta razvojni mini-
ster Mitja Gaspari in direktor
državnega makroekonomskega
urada Boštjan Vasle predstavlja-
la ukrepe za bolj konkurenčno
gospodarstvo. Slovenija, pravi
minister Gaspari, je še vedno na
točki, ko se lahko obrne ali v di-
namično napredovanje ali pa v
prav takšno propadanje. Gospo-
darstvo je vse manj konkurenč-
no, sta opozorila z Vasletom,
zgodil da se je strukturni prelom,
in vlada gre v gašenje z novim
paketom paragrafov. Prožna var-
nost na trgu dela se spet omenja
pa krepitev plačilne discipline,
učinkovitejše financiranje podje-
tij in spodbujanje naložb, odprav-
ljanje administrativnih ovir ... Ko-
likokrat smo vse to že slišali!***
Po novi hudi uri v zvezi z bomb-
nimi atentati na avstrijskem Ko-
roškem konec sedemdesetih, ko
je prste vmes imela slovenska
služba državne varnosti, seda-
nji predsednik republike Danilo
Tiirk pa naj bi bil po prepričanju
najmočnejše opozicijske stranke
SDS o vsem natančno obveščen,
kar Janševi zdaj pretvarjajo v svoj
novi dokaz, da ne bi smel biti na
najvišjem političnem položaju
v državi, je predsednik, ki vse
očitke kategorično zavrača, dal
soglasje, da javnosti postanejo
dostopni vsi arhivski dokumen-

ti, v katerih se pojavlja njegovo
ime. Kar je podpredsednik SDS
in poslanec Zvonko Čemač ne-
mudomaprevedel vTiirkovo po-
stavljanje nad zakon. Češ, saj za-
konodaja nima nobenih izjem.
Soglasje predsednika države naj
bi bilo nič drugega kot spretna
manipulacija z javnostjo, nedo-
stojna za predsednika ...***
Minister za zdravje Dorijan Ma-
rušič je predstavil teze za zdrav-
stveno reformo, da zdravstveni
sistem zdrži do leta 2020. Vsem
dostopno kakovostno zdravstvo
obljublja minister, medtem ko
Bruselj Sloveniji maha s tožbo za-
radi našega dopolnilnegazdrav-
stvenega zavarovanja.***
Spet je zagrozil Kuštrinov sindi-
kat zdravnikov. V Fidesu pravijo,
da zdravstveni zavodi, na primer
mariborskiklinični center, kršijo
dogovor o dežurnem delu zdrav-
nikov, po katerem je zdravnik
lahko razporejen na dežuranje,
menda plačano pol manj kot
pred zdaj veljavnim pravilni-
kom, le če pristane na to s svojim
podpisom.

***
Nove mariborske firme drvijo v
stečaj. Cestno podjetje Maribor
(CPM), zdaj s 669 zaposlenimi
(nekoč jih je imelo še enkrat toli-
ko) gre v stečaj, v tako težki situa-
ciji naj bi bili, je bilo iz vodstva
podjetja sporočeno delavcem,
da ni več možnosti za normalno
preživetje. Iz Viator & Vektorja,
večinskega lastnika Tovarne vo-
zil Maribor (TVM), pa so sporo-
čili, da imajo strateškega kupca
za TVM, ki da bo odkupil več kot
97-odstotni delež dosedanjega
večinskega lastnika.***
V čakanju, kaj bo, so slovenski
katoliški škofje, ko se je z Mada-
gaskarja vrnil prvi med njimi,
ljubljanski nadškof in metropo-
lit Anton Stres, sestavili izjavo
"ob dolžniški krizi gospodarskih
dražb, povezanih z mariborsko
nadškofijo".
Gospodarska uprava je prevzema-
la prevelika tveganja s sredstvi,
ki so bila last Cerkve in njenih
vernikov, pri tem pa je tudi pre-

Ker je Tušmobil dobil brezplač-
no frekvenco, za katero je mo-
rala konkurenca plačati kar 100
milijonov evrov, so kriminalisti
preiskali pisarno Mirka Tuša,
njegov dom in avtomobila. Hiš-
ne preiskave so opravili tudi na
sedežih uprave Tuša v Celju in v
Tušmobilu v Ljubljani.



segala svoja pooblastila. Odpo-
vedal je tudi nadzor. Ko bodo
opravljene verodostojne analize,
bo vse to treba pošteno razčistiti,
ugotoviti naravo in težo teh ne-
pravilnosti in odgovornost vseh
vpletenih ter jih sankcionirati,
so sporočili na račun maribor-
ske Cerkve. Podpirajo novega
mariborskega nadškofa in me-
tropolita Marjana Turnška, da v
Mariboru vse do konca sanira in
sankcionira. Da mali delničarji
sredi nasedlih cerkvenih gospo-

darskih družb ne bi ostali brez
vsega, so se zavzeli, se opravičili
"vsem, ki so zaupali Cerkvi in na-
njo vezanemu gospodarstvu",
ter v prihodnosti obljubili kon-
zervativnejše gospodarjenje. Ki
da je v ljubljanski nadškofiji že
dolgo takšno.
Dan, dva pozneje je v Maribor- pa ne v nadškofijo - priromal
ljubljanski pomožni škof Anton

Jamnik. Predavat o poslovni eti-
ki! Ni problem v človekovi pravi-
ci do osebne lastnine, je popridi-

gal. Težava nastane, ko lastnina
postane gospodar nad človeko-
vo svobodo, njegovim dostojan-
stvom, ko človeka pograbijo poh-
lep, požrešnost in napuh, da je s
svojo gospodarsko močjo središ-
če sveta. V takšnem suženjskem
ravnanju, odvisnem od strasti,
začne izgubljati temeljno prist-
no človeško čast, dostojanstvo,
samospoštovanje. V človeškem
pohlepu ni prostora za zaupanje,
sodelovanje, skrb za skupno do-
bro, solidarnost.Nič ga ne ustavi,

kvečjemu kakšna zunanja ovira,
kot zdaj globalna finančna kriza,
je pomodrovalškof.

Smučarka Tina Maže in boksar
Dejan Zavec sta svetovna prva-
ka, odvetnik Aleksander Čeferin
pa je novi šef Nogometne zveze
Slovenije.

Arabska revolucija gre nezadr-
žno naprej, po Tuniziji in Egiptu
je vroče v Libiji, jemnu, Maroku


