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 POVZETEK

V disertaciji obravnavamo primer vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva v času 
socializma v Sloveniji. Dokažemo, da gre za posebno obliko ekonomske politike, ki je delovala 
onkraj regulacij in zakonodaje, istočasno pa je predstavljala komplement uradni ekonomski 
politiki. Vzporedni mehanizem, ki je združeval vzporedno ekonomijo in vzporedno bančništvo 
in ki je bil utemeljen na pravilih tržnega sistema, je bil kljub svoji različnosti od uradne 
ekonomske politike, ki je temeljila na pravilih socialističnega ekonomskega sistema, v času 
zvezen in stabilen, in to do te mere, da je vstopil v slovensko tranzicijo. V disertaciji pokažemo 
tudi na nekatere teoretične probleme, ki jih takšen koncept povzroči za institucionalno 
ekonomsko teorijo in načine razrešitve le-teh.

Ključne besede: vzporedna ekonomija, vzporedno bančništvo, socializem, služba državne 
varnosti, neformalne institucije v socializmu in tranziciji.

SUMMARY

The Dissertation deals with the case of a parallel economy and parallel banking which were in 
existence during the socialist period in Slovenia. We show that this was a special case of 
economic policy which, although not regulated through existing laws, was complementing the 
official economic policy. The parallel mechanism which included the parallel economy and the 
parallel banking was based on the market mechanism, but was nonetheless stable and 
continuous in time despite being different from the official economic policy based on the 
socialist economic system. This stability enabled the parallel mechanism to enter into the 
transition process in Slovenia. We also reflect on some theoretical problems related to the 
introduction of a concept of a parallel economic mechanism and demonstrate the necessary 
adaptations of the existing theoretical framework of the new institutional economics.

Key words: parallel economy, parallel banking, socialism, Yugoslav state security, informal 
institutions in socialism and transition.
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1 UVOD

Z zlomom socialističnega modela so nekdanje socialistične države srednje in vzhodne Evrope 
vstopile v proces transformacije institucionalnega okolja. Sistem centralne planske ekonomije 
se je z reformami začel preoblikovati v sistem tržnega mehanizma. Na tej točki nič so se prve 
vlade, sestavljene na podlagi demokratičnega procesa, morale odločiti o tem, kakšen bo ritem 
potrebnih reform. S tem je prišlo do razprave, ali ekonomije reformirati na hiter način s tako 
imenovanim big bang pristopom ali pa na postopen način s tako imenovanim gradualističnim 
pristopom. Ta debata se je z nivoja čisto praktične ravni, s katero so upravljali nosilci 
ekonomske politike tranzicijskih držav, preselila na akademsko raven in sprožila eno 
zanimivejših področij raziskovanja procesa tranzicije.

Na splošno lahko razdelimo avtorje na dve skupini. Na tiste, ki so zagovarjali hiter pristop k 
reformam: Aslund (1991), Berg in Sachs (1992), Boycko (1992), Murphy, Shleifer in Vishny 
(1992), Balcerowicz (1995), Sachs (1993), Frydman in Rapaczynski (1994), Woo (1994) in 
Fischer (2000), in tiste, ki so zagovarjali počasnejši, postopen proces reformiranja 
gospodarstev: Svejnar (1989), Roland (1991), Dewatripont in Roland (1992), McMillan in 
Naughton (1992), Murrell (1993), Aghion in Blanchard (1994). Nadaljnje raziskave so 
pokazale, da so države, ki so uporabile big bang pristop k tranziciji, praviloma hitreje in z 
nižjimi stroški transformirale svoje ekonomije, medtem ko je gradualistični pristop dal izrazito 
mešane rezultate. Na podlagi raziskav, denimo (Aslund, Boone in Johnson 1996),  lahko celo 
trdimo, da so bili stroški takšnih odločitev višji. Na tej točki torej nastopi ključno vprašanje, ali 
je bil slovenski gradualistični pristop napaka ekonomske politike ali pa je bil tak pristop k 
reformiranju posledica kakršnihkoli drugih okoliščin, ki so v funkciji endogene tranzicije ali 
odvisnosti od poti.

Slovenija je izbrala postopen, torej gradualističen pristop k transformiranju institucij oziroma 
uvajanju reform. Kljub temu izboru je debata o tem, ali morda ne bi bil boljši big bang pristop 
v slovenskem prostoru, tako v javnem kot akademskem prostoru živa še danes. Zakaj je bila 
izbira nosilcev slovenske ekonomske politike gradualistična, je bila uganka, ki jo dolgo ni bilo 
mogoče pojasniti. Najbolje se je rešitvi po mnenju avtorja tega dela približal Šušteršič (Šuteršič 
2009), ki je v svojem članku (razvil koncept endogene tranzicije, s katerim je pokazal, da so se 
za gradualistični pristop praviloma odločale države, ki so reformiranje začele še v času 
socialistične institucionalne ureditve. Ta koncept je utemeljen na predhodnemu članku, ki ga je 
avtor napisal s Schnytzerjem  (Šušteršič in Schnytzer 1996), in iz katerega sledi, da je bil eden 
izmed prvih pogojev za način izbire za slovensko tranzicijo uspešen prehod nekdanje 
komunistične partije na demokratično definiran politični trg. Oba koncepta imata zaslombo v 
teoretičnem pristopu, ki počasno reformiranje utemeljuje v odvisnosti od poti, torej v 
mehanizmu interference neformalnih pravil iz socialističnega institucionalnega sistema v nov 
nabor formalnih pravil, ki so definirala postavitev institucij tržnega mehanizma.

Kljub temu pa v teoretičnem pristopu k analizi procesa tranzicije nihče ni pojasnil, kako in 
katera neformalna pravila so opravila prehod v nov institucionalni okvir, zakaj so bila ta 
neformalna pravila iz nekdanjega sistema uspešnejša kot druga, kako so se oblikovala in zakaj 
so bila tako robustna, da se z zlomom institucionalnega sistema niso enostavno porazgubila. 
Šušteršičev koncept endogene tranzicije tudi zahteva vzpostavitev dodatnega teoretičnega 
okvira, ki mora pokazati, kako so se neformalna pravila zakodirala v prve reforme 
institucionalnega okvira v času tik pred zlomom socializma. Če bi namreč obstajal vzpostavljen, 
časovno zvezen in stabilen sistem neformalnih pravil v formalnih institucijah, bi lahko dobili 
tudi odgovor, zakaj ne big bang pristop, in lažje tudi odgovorili, zakaj druge izbire razen 
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gradualizma sploh ni bilo. Povedano drugače, dosedanja analiza procesa tranzicije mora dobiti 
konkretne oblike v naravi oziroma morajo se identificirati neformalni sklopi pravil, ki so po 
gradualizmu lahko vstopili v nov institucionalni okvir.

Stilizirano dejstvo slovenske tranzicije je, da so na slovensko tranzicijo vplivala omrežja, ki so 
nastala na presečišču politike in gospodarstva in so bila posebno aktivna pri razdelitvi 
lastninskih pravic s procesom privatizacije. Toda vprašanje o tem, kdo je tvoril ta omrežja in 
kako so lahko vplivala na gradnjo institucij, ni bilo nikoli odprto v akademskem svetu. 

Dodajmo tudi, da koncepta endogene tranzicije in odvisnosti od poti lahko dobita akademsko 
potrditev zgolj, če identificiramo spremenljivke, ki ju definirajo, in lahko pokažemo na 
modelski sklop, ki ga je mogoče tudi preveriti v naravi. Pri tem razumemo pojem narava kot 
dogodke, ki so se izpričano zgodili v ekonomski zgodovini. Podobno kot je Douglas North 
(North 1991) testiral svoje teoretične koncepte na zgodovinskih epizodah različnih 
institucionalnih evolucij. Motiv za nastanek tega dela je bil prav v poskusu dokončnega 
pojasnjevanja, zakaj je bil ravno gradualističen pristop tisti, ki so ga nosilci slovenske 
ekonomske politike izbrali na tranzicijski točki nič.

V pričujočem delu smo dokazali, da je v času socialističnega institucionalnega okvira obstajal 
vzporeden mehanizem, sestavljen iz vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva. Pojem 
vzporeden pomeni, da so formalne institucije uporabljale neformalne pa tudi formalne vzvode 
odločanja in delovanja, zato da so dosegale cilje ekonomske politike, ki uradno niso obstajali, 
so pa komplementirali uradno ekonomsko politiko. Ta vzporedni mehanizem je v nasprotju s 
tedaj uradno ekonomsko politiko samoupravnega socializma, saj je temeljil na konceptu tržnega 
mehanizma. Izkazalo se je, da je vzporedni mehanizem obstajal ves čas obstoja socialističnega 
institucionalnega sistema in da je bil v svojih pravilih in načinih delovanja stabilen. Poleg tega 
je pomembno tudi, da je bil vzporedni mehanizem ustvarjen za prikrito delovanje, saj tudi če bi 
se zamenjal institucionalni okvir in bi deloval tržni mehanizem, so še vedno obstajale 
nezakonite metode, s katerimi se je vzpostavljalo konkurenčno prednost elementov 
vzporednega mehanizma. To pa tudi pomeni, da je koncept endogene tranzicije dobil smisel, 
saj je bil prehod neformalnih pravil, ki so se oblikovala z vzporednim mehanizmom, bistveno 
lažji zaradi dejstva, da je bil v osnovi naslonjen na tržni mehanizem. Pokazali bomo tudi, da je 
celotni vzporedni mehanizem vstopil v tranzicijo in jo tudi uspešno zaključil. Povedano 
drugače, ker smo uspeli dokazati, da je endogeni koncept tranzicije bil mogoč, ker je obstajal 
vzporedni mehanizem, nam je uspelo dokazati tudi trditev, da na ničti točki tranzicije za nosilce 
slovenske ekonomske politike sploh ni bilo druge izbire kot gradualistični pristop.

Opozorimo naj tudi na to, da se v doktorski disertaciji najprej pojavlja naziv UDV kot kratica 
za Upravo državne varnosti, potem pa SDV kot kratica za Službo državne varnosti. Obe 
instituciji sta bili umeščeni v jugoslovanski, torej tudi slovenski institucionalni okvir na 
identičen način in obe sta opravljali identične naloge obveščevalno-varnostne dejavnosti in 
hkrati tudi politične policije. UDV je nastala leta 1946 z razdelitvijo OZNE (Oddelek za zaščito 
naroda) na civilni (UDV) in vojaški del (Uprava varnosti zveznega sekretariata za obrambo).1 
Leta 1966 pa se je UDV preoblikovala in preimenovala v SDV.2 Same zgodovine te institucije 
in njenih transformacij znotraj formalne institucionalne ureditve in umestitve ne bomo 
analizirali, saj ta tematika presega okvire doktorske disertacije.

1 https://sl.wikipedia.org/wiki/UDBA (6. 11. 2019).
2 https://en.wikipedia.org/wiki/State_Security_Administration_(Yugoslavia) (6. 11. 2019).
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UDV in SDV sta bili organizacijsko del sekretariata za notranje zadeve tako na zvezni kot na 
republiški ravni, pri čemer je obstajala neposredna institucionalna koordinacija med 
republiškimi in zvezno UDV in SDV ravno tako, kot je obstajala institucionalna koordinacija 
med republiškim in zveznim sekretariatom za notranje zadeve.3

1.1 Opis znanstvenega področja in opredelitev raziskovalnega problema

Tema doktorske disertacije se uvršča v znanstveno področje ekonomije (Frascati: 5.2 oziroma 
ARRS: 5.02) in ožje v ekonomske vede (ARRS: 5.02.01) in poslovne vede (ARRS: 5.02.02). 
Na nivoju ekonomskih ved bomo obravnavali ekonomsko politiko. Pri ekonomski politiki ne 
govorimo zgolj o običajni obliki ekonomske politike, za katero je značilno upravljanje z 
institucijami, ki določajo pravila, na podlagi katerih se oblikujejo ekonomske transakcije, 
ampak tudi o neuradni ekonomski politiki, ki vzpostavlja neformalna pravila ekonomskih 
transakcij, ki so komplement uradni ekonomski politiki, in se vežejo na institucije, katerih 
primarna pristojnost ni ekonomska politika (v konkretnem preučevanem primeru je šlo za 
institucije, katerih primarna pristojnost je bila obveščevalno-varnostna dejavnost). Na nivoju 
poslovnih ved bomo obravnavali vzpostavljanje, nadzorovanje in delovanje podjetniške mreže, 
ki je bila instrument vzporedne ekonomske politike in je tvorila vzporedno ekonomijo, ter 
posebnosti poslovnih in finančnih transakcij, ki so nastajale znotraj preučevane podjetniške 
mreže.

Osrednji raziskovalni problem je osredotočen na dokazovanje obstoja vzporedne ekonomije kot 
instrumenta neuradne ekonomske politike preko identifikacije osnovnih instrumentov in 
mehanizmov, ki so časovno dovolj konsistentni in stabilni, da lahko tvorijo koncept vzporedne 
ekonomske politike. Raziskovalni problem bomo obravnavali z vidika rekonstruiranja 
mehanizmov podjetniške mreže, tipičnih poslovnih in bančnih finančnih transakcij in njihovih 
relacij do uradnih institucij, ki upravljajo z ekonomsko politiko. Raziskava v največji meri 
temelji na izvirni dokumentaciji, ki je shranjena v Arhivu Republike Slovenije, pomemben 
delež dokumentacije pa je bil pridobljen tudi s pomočjo terenskega dela in pa z dokumentacijo, 
ki so jo avtorju zagotovili žvižgači. 

1.2 Opredelitev raziskovalnega problema in konceptualni okvir

Doktorska disertacija posega na znanstveno področje ekonomije in financ, dotika pa se tudi 
zgodovine. Kljub temu je bolj kot interdisciplinarnost pomembno, da je unikatna, ker odpira 
povsem novo znanstveno področje preučevanja v ekonomiji, saj gre za preiskovanje poslovnih 
in finančnih transakcij in mehanizmov, ki so utemeljeni v neformalnih dogovorih tistih, ki 
vodijo uradno ekonomsko politiko. To pomeni, da vzporedno obstaja neformalna ekonomska 
politika, ki je dejansko komplement uradni, kar pa je prvi znanstvenoraziskovalni primer 
dokazovanja kohabitacije dveh vrst ekonomskih politik. S tega vidika je doktorska disertacija 
pokazala na problem komplementarnosti formalne in neformalne ekonomske politike, 
zaokrožene v logično celoto, ki naj zagotavlja sistemsko stabilnost. S teoretičnega vidika se 
doktorska disertacija uvršča v novo institucionalno teorijo, ki nadgrajuje, poglablja in tudi ovrže 
teze neoklasične ekonomije, v središču raziskovanja pa so institucije oziroma njihova evolucija. 
Znotraj tega teoretičnega okvira bo raziskovanje izhajalo iz teoretičnega in metodološkega 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/State_Security_Administration_(Yugoslavia) (6. 11. 2019).
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pristopa, kot ga je v ekonomsko znanost uvedel ekonomski zgodovinar in vodilni predstavnik 
nove institucionalne ekonomije Douglas C. North (North 1991).

Raziskovalni problem je dokazati obstoj in razložiti vlogo vzporedne ekonomije oziroma 
ekonomske politike, ki je bila po strukturi drugačna od uradne ekonomske politike, v obdobju 
med leti 1945 in 1990. To pomeni dokazati, da obstajajo akterji, institucije in pravila, ki so 
dovolj stabilni in časovno konsistentni, da je mogoče govoriti o mehanizmu in ne o posameznih 
in naključnih epizodah. 

Teoretičen pogled na vodenje ekonomske politike, posebno znotraj nove institucionalne teorije, 
je danes dobro definiran. Splošno sprejeti mikroekonomski in makroekonomski koncepti  so 
logično in konsistentno vključeni v analizi delovanja institucij, določeni in dobro definirani so 
agenti, pravila (formalna in neformalna), interakcije z ostalimi politikami, ki določajo politični 
trg, transakcije in dinamika, stabilnost ter transformacije institucij. Poleg tega so dobro 
definirani tudi cilji in nameni institucij ter ekonomske politike. V tem smislu je teoretični 
pogled na delovanje ekonomske politike in institucij logično konsistenten in teoretično zaprt. 
Povedano drugače, teorija nove institucionalne ekonomije s svojim znanstvenim 
instrumentarijem lahko pojasni in opiše opaženo dinamiko in statiko dogodkov, ki se pojavljajo 
znotraj  institucionalnega okvira ekonomije. 

Problem doslednosti teoretične obravnave institucij in ekonomije je nastal z odkritjem 
dogodkov, procesov in mehanizmov, ki kažejo na dejstvo, da sta istočasno obstajali dve vrsti 
ekonomskih politik, ki sta bili strukturno popolnoma različni, vendar pa sta bili komplementarni 
in dolgoročno stabilni. Gre za primer odkritja dokumentacije v Arhivu Republike Slovenije, ki 
nedvoumno dokazuje, da je obstajala paralelna ekonomska politika, ki je lahko imenovana tudi 
vzporedna ekonomija, naslonjena na koncept tržne ekonomije, medtem ko je bila uradna 
ekonomska politika naslonjena na koncept socialističnega samoupravljanja. To pomeni, da je v 
ekonomsko teorijo vstopil nov koncept, in sicer kohabitacije dveh ekonomskih politik, pri 
čemer je vzpostavljen vzporeden institucionalni ustroj s svojimi institucijami, pravili igre in 
akterji. Odkritje takšne institucionalne oblike ekonomske politike ima zelo resne teoretične 
implikacije, saj zahteva razširitev obstoječega teoretičnega koncepta institucij. Pri tem 
govorimo predvsem o razumevanju evolucije institucij, transformacij neformalnih pravil v 
formalne ter določitve učinkovitega nabora ekonomskih agentov in transakcij. Za primer naj 
navedem potrebo po novi opredelitvi koncepta tveganja. Doslej je obstajal teoretični koncept, 
da je politično tveganje eksplicitno upoštevano v transakcijskih stroških (z oblikovanjem 
zakonodaje, regulativ in davčne politike), če se dokaže obstoj vzporedne ekonomske politike, 
ki je temeljila na povsem drugačnem ekonomskem konceptu, pa postane jasno, da je v 
transakcijah vključen tudi implicitni strošek, ki izhaja iz naslova političnega tveganja 
(vzdrževanje ekonomsko-političnega sistema s pomočjo komplementarne neuradne ekonomske 
politike). Ta nova vrsta tveganja je posledično povezana z redefinicijo transakcijskih stroškov, 
katerih obstoj bo v doktorski disertaciji dokazan z obstojem tako imenovanih B-bilanc, ki so 
bile ključni dokument za nadzor vzporedne ekonomije.

Slovenija je bila med letoma 1945 in 1991 federalni del Jugoslavije. V tem času je bila 
ekonomska politika v celoti različna od današnje, saj je kljub poskusom preusmeritve v bolj 
tržno različico centralno vodene ekonomije po svoji naravi ostajala naslonjena na sistem 
centralnega odločanja, ki je imel svojo posebno različico, imenovano socialistično 
samoupravljanje. V tem času je Jugoslavija izvajala sistem tako imenovane vzporedne 
ekonomije, ki jo je kot tako poimenoval Niko Kavčič (dokumentarec Vzporedna ekonomija, ki 
ga je RTV Slovenija začela prikazovati 11. decembra 2006), prvi načelnik sektorja UDV za 
legalno in ilegalno trgovino. Čeprav je Kavčič postavil svojo trditev, da je vzporedna ekonomija 
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obstajala in tudi razložil nekatere mehanizme ter institucije in ekonomske agente, ki so določali 
pravila te ekonomije, je bila ta teza doslej nedokazana. Še več, v celotnem znanstvenem 
ekonomskem repozitoriju ne obstaja niti ena raziskava, ki bi zaznala obstoj vzporedne 
ekonomije, niti ne obstaja nobena teorija, ki bi dopustila, da sočasno obstajata in sta stabilni 
formalna in neformalna ekonomska politika. Izjeme so seveda kratke zgodovinske epizode, ki 
pa so vezane na izredne dogodke in stanja (denimo vojne, sporna ozemlja itd.), ter preučevanje 
posameznih primerov delovanja vzporedne ekonomije v Jugoslaviji (Režek 2013, 2017). 

Pojem vzporedna ekonomija je pogovorne narave in kot tak ne obstaja v standardni ekonomski 
znanosti, zato potrebuje dodatno pojasnilo. Intuitivno bi vzporedna ekonomija lahko pomenila 
od institucij neodvisen ekonomski sistem, ki je del sive ali črne ekonomije ali pa kombinacije 
obeh. Vzporedna ekonomija in vzporedno bančništvo, ki sta jedro raziskave doktorske 
disertacije, pa je sistem, ki je bil oblikovan, upravljan in nadzorovan od državnih institucij, 
vendar je deloval zunaj formalnih pravil, ki so jih določale te institucije. Posebnost te vzporedne 
ekonomije je bila, da je bil njen osnovni mehanizem tržna ekonomija, medtem ko je bil osnovni 
mehanizem uradne ekonomske politike socialistično samoupravljanje. Glede na to, da je bila 
definirana znotraj institucionalne strukture, in če upoštevamo, da je imela določene namene, 
cilje in instrumente ter da je posegala na standardna področja, ki so v domeni ekonomske 
politike, ter istočasno dopolnjevala uradno ekonomsko politiko in se tudi modificirala glede na 
institucionalne cilje,  jo lahko obravnavamo kot obliko neuradne ekonomske politike.

Kavčičevo trditev o obstoju vzporedne ekonomije,4 ki je bila postavljena v omenjenem 
dokumentarcu, je bilo do današnjih dni popolnoma nemogoče testirati, saj so po njegovih 
besedah vodenje in nadziranje vzporedne ekonomije, torej neformalno ekonomsko politiko, 
vodile in nadzorovale obveščevalne službe. Raziskovalno področje se je odprlo šele z nedavnim 
odprtjem Arhiva Republike Slovenije, ki je dejansko tudi edini popolnoma odprt arhiv in s tem 
edina špranja za preverjanje, ali res obstaja nekaj takega kot vzporedna ekonomija. Obstoj česa 
takega je seveda lahko dokazan, če se izkaže, da je tovrstna ekonomija imela izoblikovano 
strukturo z vsemi pravili, akterji in institucijami ravno tako, kot velja za običajno ekonomijo 
(ekonomsko politiko), in če je bila stabilna na dolgi rok. Ravno zaradi tega je postopek 
dokazovanja mogoč samo, če so dostopni primarni viri informacij, to pa pomeni dostop do 
arhivske dokumentacije. Obstoj vzporedne ekonomije bi imel resne implikacije tudi za 
obstoječe ekonomske teorije, posebno za novo institucionalno teorijo, saj bi bilo treba ponovno 
definirati koncept transformacij formalnih in neformalnih pravil v institucije ter odpreti 
vprašanje določanja pogojev stabilne komplementarne uradne ekonomske politike in vzporedne 
ekonomije.

Glede na to, da so arhivi tranzicijskih držav zaprti ali delno odprti (ob resni omejitvi, ki jo 
prinaša anonimizacija), arhivi ostalih držav pa so že ves čas zaprti, postane slovenski (in tudi 
jugoslovanski) primer ključen za testiranje trditve, ali je mogoč obstoj vzporedne ekonomije (v 
smislu, kot smo ga opredelili tukaj) in če je, kako naj se to vključi v obstoječi razviti teoretični 
koncept nove institucionalne ekonomije. Problem je seveda zgolj na strani te teorije, kajti 
ključne teze in zakoni neoklasične teorije ostanejo nespremenjeni, saj naj bi vzporedna 
ekonomija potekala upoštevajoč koncepte relativne redkosti, konkurence in ostalih temeljnih 
postulatov te teorije. 

Da je preiskovanje vzporedne ekonomije relevantno in smiselno, potrjujejo dokumenti in 
poročila, shranjena v Arhivu Republike Slovenije pod oznako ARS 1931 – republiški 
sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije, predvsem tehnična enota 213-

4 https://4d.rtvslo.si/arhiv/vzporedna-ekonomija/41650145 (11. 6. 2019).
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7 (materialni arhiv), ki vsebuje različne dokumente, s katerimi se je organizirala vzporedna 
ekonomija (legalna in ilegalna) na zvezni in na republiških ravneh, in pa ARS 1931 – republiški 
sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije A – 10 – 1 do ARS 1931– 
republiški sekretariat za notranje zadeve Socialistične republike Slovenije A – 10 – 10 (oboje 
materialni arhiv). V zadnjih dveh navedenih arhivskih enotah so shranjena letna poročila 
ekonomskega odseka slovenske Uprave državne varnosti. To seveda ni ključni dokaz, da je 
tovrstna ekonomska politika tudi obstajala in bila stabilna, temveč samo to, da je bila 
organizirana. Obstojnost je mogoče dokazati zgolj v daljšem časovnem obdobju s tem, da 
obstaja podobno kot pri uradni ekonomski politiki stabilni institucionalni okvir. Še več, testirati 
je treba, ali je vzporedna ekonomska politika posegala in bila stabilna tudi v razvoju domačega 
podjetniškega sektorja ter mednarodnih odnosih. To pa še ni vse, če je vzporedna ekonomija 
obstajala, potem se jo lahko polno identificira, tako da se ugotovijo njene meje delovanja.

1.3 Namen in cilji

Namen doktorske disertacije je dokazati obstoj vzporedne ekonomije oziroma neuradne 
ekonomske politike. Dokazan obstoj takšne politike bi pomenil pomemben prispevek k 
razumevanju ekonomske zgodovine Slovenije, saj bi se vzpostavila potreba po dodatni 
znanstveni kontekstualizaciji slovenske ekonomske zgodovine. Implikacije bi bile tudi za 
razumevanje ekonomike tranzicije, saj bi se morala analiza dodatno razširiti na obdobje pred 
institucionalno spremembo političnega in ekonomskega sistema. Namen doktorske disertacije 
je tudi z dokazi obstoja dveh komplementarnih ekonomskih politik pokazati na potrebo po 
dodatni razširitvi teoretičnega repozitorija preučevanja institucij.

Namen smo dosegli z analizo in rekonstrukcijo originalne dokumentacije, ki je shranjena v 
Arhivu Republike Slovenije. Ta dokumentacija nam bo služila, da s pomočjo rekonstrukcije 
dokažemo obstoj vzporedne ekonomije.

Cilji raziskave:

1. s pomočjo originalne dokumentacije rekonstruirati pojav vzporedne ekonomije,

2. rekonstruirati institucije, ekonomske agente, transakcije vzporedne ekonomije ter relacije         
med posameznimi ekonomskimi agenti,

3. rekonstruirati mehanizme vzporedne ekonomije in dokazati njeno dinamiko in časovno 
konsistenco,

4. pokazati na primere, ki dokazujejo, da je bila vzporedna ekonomija komplementarna uradni 
ekonomski politiki in

5. rekonstruirati finančne tokove, načine umikanja pred domačimi in mednarodnimi 
regulativami ter pokazati, kako so se dograjevali mehanizmi vzporedne ekonomije s 
povečevanjem kompleksnosti poslovnih transakcij.
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1.4 Temeljna teza in raziskovalno vprašanje

Kot je bilo predstavljeno v drugem poglavju pričujoče doktorske disertacije, bo temeljna teza 
raziskave, da je obstajala vzporedna ekonomija, ki pa je bila do te mere institucionalizirana, da 
je izpolnjevala vse teoretične pogoje, da se poimenuje ekonomska politika. Istočasno je bila 
tudi komplement uradne ekonomske politike. Na podlagi te teze so nastala sledeča raziskovalna 
vprašanja:

Raziskovalno vprašanje številka 1: Ali je obstajala zgolj serija poslovnih dogodkov ali so 
poslovni dogodki povezani in tvorijo časovno konsistentno in stabilno zaporedje?

Raziskovalno vprašanje je pomembno zaradi dejstva, da je v dokumentaciji, ki je shranjena v 
Arhivu Republike Slovenije, dokumentirano izjemno veliko število poslovnih dogodkov, ki so 
se zgodili zunaj okvira uradne ekonomske politike, saj je način, ki te poslovne dogodke 
konstituira, precej drugačen (utemeljen je na principih tržne ekonomije), poleg tega se 
pojavljajo časovno konsistentno identični ekonomski agenti ter institucije. 

Raziskovalno vprašanje številka 2: Ali je serija povezanih poslovnih dogodkov, ki je tvorila 
vzporedno ekonomijo, komplementarna uradni ekonomski politiki?

Raziskovalno vprašanje je za raziskavo pomembno zato, ker s tem dobi vzporedna ekonomija 
svoj namen oziroma se lahko identificira njena relacija do uradne ekonomske politike.

Na raziskovalno vprašanje smo skušali odgovoriti z iskanjem skupnega imenovalca poslovnih 
dogodkov oziroma z identifikacijo relacij med ekonomskimi agenti, ki vzpostavljajo različne 
transakcije, s katerimi je mogoče opisati poslovne dogodke. Pri tem bo ključno ugotoviti, ali 
poleg skupnega imenovalca obstaja tudi časovna konsistentnost pojavljanja poslovnih 
dogodkov in do kolikšne mere so ti poslovni dogodki različni od oblik, ki jih je določala uradna 
ekonomska politika, pa so istočasno ostali stabilni. Ključno bo tudi identificirati, ali so bile 
modifikacije vzporedne ekonomije časovno vzporedne modifikacijam uradne ekonomske 
politike, saj bi takšna sinhronost nakazovala, da je dejansko šlo za dinamičen sistem delovanja 
dveh komplementarnih ekonomskih politik. Pri razreševanju raziskovalnega vprašanja smo si 
pomagali z novo institucionalno teorijo in preverjanjem, ali so bili posamezni dogodki iz 
vzporedne ekonomije reakcija na modifikacijo ali morda na nekonsistentnost uradne 
ekonomske politike.

Raziskovalno vprašanje številka 3: Ali je bila zvezna serija povezanih poslovnih dogodkov 
formalizirana s posebno institucionalno obliko in ali je bila po svoji funkciji, namenu in cilju 
identična tistemu, kar definiramo kot ekonomska politika?

Raziskovalno vprašanje je za raziskavo pomembno zato, ker s tem lahko ugotovimo, ali je imela 
vzporedna ekonomija lastnosti ekonomske politike.

Na raziskovalno vprašanje smo odgovorili s preverjanjem motivov in ciljev nastanka vzporedne 
ekonomije, pri čemer bo dan poudarek na to, ali se je vzporedna ekonomija formalizirala in s 
tem izpolnila institucionalne pogoje, zaradi katerih bi lahko trdili, da je šlo za dejansko 
ekonomsko politiko. Dodatno bo preverjena časovna konsistentnost. Znotraj tega dela raziskave 
bo treba identificirati osnovne mehanizme delovanja vzporedne ekonomije, denimo način 
vzpostavljanja pravil (konstituiranje poslovnih subjektov, upravljanja in nadzora) in značilnosti 
transakcij (njihovo širino in globino). Nabor instrumentov, mehanizmov in institucij je mogoče 
definirati kot ekonomsko politiko samo, če pokrivajo dovolj širok nabor relevantnih področij, 
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zato smo s študijami primerov pokazali, da je vzporedna ekonomija izkazovala lastnosti 
ekonomske politike, saj je ciljala na širok nabor področij ekonomskega sistema.

1.5 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev disertacije

Zaradi narave analitičnega dela za namene doktorske disertacije je bilo treba dobiti dostop do 
izvirnih dokumentov, ki se hranijo v Arhivu Republike Slovenije. Pomembna omejitev, ki 
dejansko tudi določi metodološki pristop, je dejstvo, da, prvič, z izjemo znanstvenega članka 
slovenske zgodovinarke o tajnem poslovanju med Jugoslavijo in Izraelom (Režek 2013, 2017) 
ne obstaja nobena strokovna ali znanstvena analiza predmeta naše raziskave. Drugič, da ni 
ohranjena zbirna baza podatkov, ki bi omogočila kvantitativno analizo, in tretjič, zaradi časovne 
distance ni mogoče izvesti tipičnih kvalitativnih analiz (anketa, intervju, terensko zbiranje 
podatkov), ki bi omogočile tudi obdelavo podatkov s kvantitativnimi metodami. To pomeni, da 
je analiza temeljila na kvalitativnih metodah raziskovanja. Kjer je to mogoče, je za podporo 
oblikovanja logičnih relacij in rekonstrukcije mehanizmov uporabljena tudi kvantitativna 
metoda, ki bo v celoti vezana na podatke, ki izhajajo iz ohranjenih bilanc in poročil. Po 
vzpostavitvi teh relacij je bilo treba preveriti različne posle in obdobja ter ugotoviti, ali se 
posamezne relacije pojavljajo dovolj pogosto in sistematično, da se lahko izoblikuje 
mehanizem, po katerem se lahko postavljajo analize tudi na podlagi fragmentarnih in na videz 
nepovezanih informacij.

Uporabljen je bil tudi metodološki pristop, ki je tipičen za zgodovino, torej časovna 
rekonstrukcija dogodkov z iskanjem časovnega zaporedja, saj je to edini možni način 
ugotavljanja razmerij in povezav, ki so vzročno-posledične in ki omogočajo postavitev logičnih 
relacij, ki pa so na koncu ključne za preverjanje, ali obstajajo časovno stabilni mehanizmi 
vzporedne ekonomije. Uporabljane bso opisne analize, sinteze in kompilacije.

V Arhivu Republike Slovenije obstaja dokumentacija, ki je nastala med letoma 1945 in 17. 
majem 1990 (to je mejni datum dostopnosti gradiv) in v kateri je čez 30.000 strani, 
organiziranih po različnih fondih in škatlah, iz katerih je mogoče dokazati trditev, da je obstajala 
vzporedna ekonomija, da je bil njen obstoj zvezen, stabilen in institucionalno koordiniran, 
čeprav je temeljila na povsem drugačnih postulatih kot uradna ekonomska politika. S tem je 
nastala tudi doslej edina zaznana praksa ekonomske politike, da soobstajata tržna in 
socialistična ekonomija, ki nista v antagonizmu, ampak se dopolnjujeta. Ta fonda sta kodirana 
kot ARS 1818 PNOO za Slovensko primorje in ARS 1931 – Ministrstvo za notranje zadeve 
Socialistične republike Slovenije, znotraj obeh fondov pa se nahajajo tehnične enote z 
relevantnimi viri, ki so ključni za našo analizo. 

Že v času priprave dispozicije je bilo navedeno gradivo v celoti pregledano in obdelano z 
običajnim znanstvenim aparatom. To je bilo potrebno zato, da bi ugotovili, ali dostopno gradivo 
dejansko omogoča raziskovanje v globini in sistematiki, ki je potrebna za odgovore na 
postavljena raziskovalna vprašanja. S tem smo želeli preveriti, ali je predlagana tema doktorske 
disertacije sploh disertabilna, to je, ali je na voljo dovolj kakovostno empirično gradivo, ki 
omogoča sistematično znanstveno obdelavo in ki lahko pripelje do ugotovitev in sklepov, ki bi 
pomenili prispevek k razvoju znanosti. Pokazalo se je, da dostopno gradivo dejansko omogoča 
takšno znanstveno analizo.

Omejitev pri raziskovanju bo predstavljalo dejstvo, da je edina dostopna literatura za testiranje 
teze, da je vzporedna ekonomija obstajala, spravljena v arhivih, ki z izjemo v Sloveniji niso 
odprti. Pomembna omejitev je seveda tudi skoraj neobstoječa znanstvena ali strokovna 
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literatura, ki bi lahko bila referenčna pri takšni raziskavi (z izjemo že omenjenih člankov 
Režkove (Režek 2013, 2017)). Naslednja pomembna omejitev je problem z identifikacijo 
dejstev, ki izhajajo iz posameznih poročil. Ker ne obstaja nobena možnost testiranja resničnosti 
navedenih dejstev, so posamezna poročila dobila analitično vrednost zgolj, če je bilo iz različnih 
poročil iz različnih obdobij mogoče sestaviti stabilno in nedvoumno rekonstrukcijo posameznih 
opazovanih dogodkov in mehanizmov. To pomeni, da je bilo treba najprej ustrezno klasificirati 
posamezne dokumente (po dogodkih, obdobju, osebah in institucijah), šele potem je bilo 
mogoče presojati o relevantnosti posameznih dokumentov. Četrta slabost je le delna urejenost 
arhivske dokumentacije, saj so posamezni pomembni, celo ključni dokumenti, razpršeni po 
različnih na videz nepovezanih škatlah in celo fondih, kar pomeni, da je bilo treba pred 
začetkom raziskave rekonstruirati logično zaporedje dokumentov. Prednost pa je, da je 
omogočeno delo z izvirnimi dokumenti, torej najbolj primarnim virom, kar daje raziskavi 
pionirsko vrednost, doktorski disertaciji pa tisto kakovost za katero naj bi bila namenjena – 
prinašanje novih odkritij in prispevkov k znanosti. Prednost je tudi, da je mogoče pričakovati 
nastanek raziskave, ki bo lahko prinesla nova in precej ključna spoznanja za razvoj ekonomske 
teorije, ekonomske zgodovine in še za vrsto drugih ved (politologijo, finančno forenziko, 
mednarodne odnose itd.).

1.6 Pregled vsebine poglavij

V prvem poglavju analiziramo okoliščine nastanka sistema vzporedne ekonomije, ki se je po 
neuspešnih poskusih stabilizacije poslovne dejavnosti, ki je bila koordinirana s strani 
Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ), razvil predvsem v Trstu, deloma pa tudi v 
Gorici. Pokazali smo, kako se je vzporedna ekonomija institucionalno vzpostavila v 
jugoslovanskem okviru in prenesla na Upravo državne varnosti ter način konfiguracije poslovne 
mreže, ki je imela ekstenzijo v davčno oazo. Poglavje je pomembno, ker prinaša vpogled v 
vzpostavitev sheme vzporedne ekonomije in njeno institucionalizacijo, ter hkrati naslonitev 
mehanizma na sistem tržne ekonomije.

V drugem poglavju prikažemo prvo tranzicijo vzporedne ekonomije, do katere je prišlo po 
podpisu londonskega sporazuma5 in ki je pomenila izključitev Uprave državne varnosti iz 
aktivnega upravljanja s sklopom podjetij, ki so sestavljali vzporedno ekonomijo na Tržaškem 
in Goriškem. V tem poglavju pokažemo na evolucijo konfiguracije vzporedne ekonomije do 
faze poznega socializma, torej do obdobja neposredno pred začetkom tranzicije. V poglavju 
tudi predstavimo lastniško strukturo vzporednega mehanizma in nekatere njene najbolj 
rekonstruirane kanale. Podrobneje analiziramo vlogo in delovanje podjetja Adit, saj gre za 
najbolj dokumentiran primer načina, s katerim so nosilci formalnih institucij sami ustvarjali 
ekonomsko politiko, ki je oblikovala neformalne mehanizme delovanja, in so posledično 
omogočali, da je takšen mehanizem ostal konsistenten in časovno stabilen. 

V tretjem poglavju pokažemo, da čeprav je Uprava državne varnosti, kasneje po reformi te 
službe leta 1966 poimenovana Služba državne varnosti (SDV), po londonskem sporazumu 
izgubila vlogo neposrednega upravljavca podjetij, je kljub temu še vedno upravljala s posli. V 
tem kontekstu analiziramo primer Casinoja Portorož. Pokažemo, da je bil denarni tok iz 
posojilne službe te igralnice po podjetjih iz davčnih oaz pod neposredno kontrolo SDV.  Primer 

5 Londonski sporazume ali tudi londonski memorandum so v Londonu 5. 10. 1954 podpisali predstavniki 
Jugoslavije, Italije, Združenega kraljestva in ZDA s čimer je bil začasno razrešen mejni spor med 
Jugoslavijo in Italijo.  Https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v08/d293       10. 3. 
2020. 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v08/d293
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je pomemben, saj je eden redkih, pri katerem je mogoče točno identificirati pot denarja, vse 
deležnike poslovanja in neposredno povezati SDV z upravljanjem protizakonito pridobljenega 
denarja. 

V četrtem poglavju analiziramo primer državnega tihotapstva. Ključno v tej analizi je pokazati 
na sistem neformalnih odločanj predstavnikov formalnih institucij. Gre namreč za edine 
primere, iz katerih sledi, kako so bila regulirana dovoljenja za vzpostavljanje poslov vzporedne 
ekonomije. Izkazalo se bo, da je bil sistem podoben skozi celotno obdobje obstoja UDV in 
SDV, torej zvezen in stabilen.  Primer operativne obdelave Udari – vzemi kaže na to, da posel 
državnega tihotapstva sploh ni bil mogoč, če republiški sekretar republiškega sekretariata za 
notranje zadeve pred tem ni pridobil neformalnega potrdila najvišjega organa tedanjega 
institucionalnega sistema, v slovenskem primeru predsednika Izvršnega sveta skupščine 
Socialistične republike Slovenije. 

V petem poglavju prikažemo nastanek in konfiguracijo vzporednega bančništva, za katerega je 
značilno, da se je podobno kot vzporedna ekonomija razvil kot posledica neustrezne monetarne 
politike na področju bančništva in slabih razmer v gospodarstvu. Pokažemo, da je bil sistem 
vzporedne ekonomije ključen za delovanje vzporednega bančništva, in da je deloval na podoben 
način z ekstenzijami v davčnih oazah kot vzporedna ekonomija, ter da so bili v vzporednem 
bančništvu prisotni ključni akterji, ki so vzpostavljali sistem vzporedne ekonomije, pojavijo pa 
se tudi identična podjetja, ki služijo kot točke, po katerih potekajo denarni tokovi iz 
vzporednega bančništva. Podobno kot v primeru vzporedne ekonomije tudi vzporedno 
bančništvo ni bilo regulirano s formalnimi ekonomskimi politikami.

V šestem poglavju analiziramo vstop sistema vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva 
v tranzicijo. Pokažemo na način, kako sta oba vzporedna sistema prešla lastniško in poslovno 
transformacijo in kako je sistem neformalnih mehanizmov odločanja vstopil v nov sistem 
formalnih pravil in nove institucije. Pri tem pokažemo tudi na epizode vzporednega bančništva 
v tranziciji, ki je po svojih značilnostih identična tistim iz časov socialističnega 
institucionalnega okvirja. V tem poglavju pokažemo na uspešno tranzicijo vzporednega 
mehanizma iz samoupravnega socializma v sistem tržnega mehanizma.

V sedmem poglavju skušamo podati teoretični okvir analize vzporednega mehanizma z uporabo 
institucionalne teorije, pri čemer opozorimo na nekatere nekonsistentnosti teorije, ki v svojem 
metodološkem okviru ne predvideva primera istočasnega obstoja neformalne in formalne 
politike, pri čemer obe vodijo iste formalne institucije ob tem, da je ena utemeljena na sistemu 
socialistične ekonomije, druga pa na sistemu tržne ekonomije. Ponovno se ozremo tudi na 
debato big bang vs. gradualizem, pri čemer debato dopolnimo s spoznanji o obstoju 
vzporednega mehanizma in njegovega uspešnega prehoda v času tranzicije.

Osmo poglavje prinaša prispevek k znanosti. 
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2 KRATEK ZGODOVINSKI KONTEKST VZPOREDNE EKONOMIJE

V tem poglavju bomo na kratko analizirali okoliščine nastanka sistema vzporedne ekonomije, 
ki se je po neuspešnih poskusih stabilizacije poslovne dejavnosti, ki je bila koordinirana s strani 
Federativne ljudske republike Jugoslavije (FLRJ), razvil predvsem v Trstu, deloma pa tudi v 
Gorici. Pokazali bomo, kako se je vzporedna ekonomija institucionalno vzpostavila v 
jugoslovanskem okviru in prenesla na Upravo državne varnosti. Pokazali bomo, kako se je 
vzpostavila originalna shema vzporedne ekonomije in kateri so bili njeni gradniki. Posebno 
bomo analiziral primer cone A, v kateri se je razvila vzporedna ekonomija, in primer cone B, v 
kateri je prišlo do gradualističnega prehoda iz tržnega mehanizma v socializem. Rekonstrukcije, 
ki so narejene v tem poglavju, temeljijo predvsem na dokumentaciji dveh arhivskih fondov, in 
sicer ARS 1931 – republiški sekretariat za notranje zadeve in ARS 1818 – PNOO za slovensko 
Primorje in Trst, 1944–1947. Delovanje Uprave državne varnosti (UDV) v coni A so sicer 
analizirali nekateri avtorji, denimo Klinger (Klinger 2009, 2012), toda njihove analize ne 
zajemajo delovanja UDV na področju gospodarstva. Različni avtorji so analizirali tudi 
gospodarske in politične razmere v coni A in v relaciji med obema conama in državama, denimo 
Bowman (1982), Tullia, Mellinato, Nodari, Pupo in Verginella (2007), Gombač (2007), Panjek 
(2007), Rebescini (2007) in Troha (2007), vendar tudi v teh člankih vzporedna ekonomija ni 
analizirana. 

2.1 Prvi poskusi vzpostavitve podjetniške mreže na Tržaškem in Goriškem

Med 2. majem in 12. junijem 1945 je bil Trst z okolico pod upravo FLRJ. V tem obdobju je 
ekonomske, poslovne in finančne razmere koordiniral Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor 
za slovensko Primorje (PNOO za slovensko Primorje), natančneje gospodarskopolitična 
komisja pri PNOO, ki ji je predsedoval Stanko Kovačič, in je vključeval trgovinski, industrijski 
in finančni odsek. Glavni namen komisije je bil koordinacija gospodarske rekonstrukcije. 
Komisija je imela za nalogo oblikovati in neposredno voditi podjetja na območju Svobodnega 
tržaškega ozemlja (STO) (ARS 1931, MA 213-7, 351).6 Pod PNOO sta spadala tudi Komisija 
za upravo narodne imovine (KUNI) in Prerad, ki sta paralelno skrbela za izvajanje avnojskih 
sklepov na področju ekonomske politike7 (KUNI) in prehranjevanje prebivalstva (Prerad). 9. 
junija 1945 je bil v Beogradu podpisan sporazum med jugoslovansko in britansko vlado,8 ki je 
sporno območje, v katerem se je nahajal tudi Trst z okolico, razdelil z Morganovo linijo na cono 
A, s katero je upravljala zavezniška uprava (AMG ali Allied military goverment),9 in cono B, s 
katero je upravljala Jugoslovanska armada (JA). 20. junija 1945 je sledil sporazum, po katerem 
se je uredilo relacije med cono A in B, med drugim tudi vprašanja logistike, infrastrukture in 
gospodarskih odnosov. Oba sporazuma sta pomenila, da so se institucije FLRJ umaknile z 
območja, ki je prešlo pod upravo AMG. 12. junija 1945 s svojo uradno dejavnostjo preneha 
delovati tudi PNOO s svojimi odseki (Gombač 1998, 128). Za namene koordinacije ekonomske 
aktivnosti med obema conama in FLRJ, obema conama in FLRJ ter Italijo se v Trstu ustanovita 
zadruga Uivod in hčerinsko podjetje beograjskega Centroproma.

Zadruga Uivod je bila ustanovljena 30. avgusta 1945 v Trstu. Njen cilj je bil posredovanje pri 
uvozu in izvozu na debelo in na drobno za izmenjavo živil, zemeljskih proizvodov, trdih in 
tekočih goriv, gradbenega in obdelanega lesa, surovin, industrijskih, kemičnih in tehničnih 

6 Odgovori na vprašanja G. O.
7 Gre za zaplembo premoženja, skladiščenje in nadaljnjo distribucijo le-tega.
8 https://sl.wikipedia.org/wiki/Morganova_linija 6. 11. 2019.
9 Zavezniška vojaška uprava, pri kateri je imela Jugoslovanska armada predstavništvo.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Morganova_linija
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proizvodov ob izvrševanju gospodarskih, trgovskih in finančnih ter s tem zvezanih poslov. 
Ustanovitelji zadruge so bili Fran Berginc, Stanko Pelikan, Pavel Monfalcon, Stanko Mahorčič 
in Karl Vatta (Vatovec), ki so sestavljali tudi načelništvo zadruge.10 V nadzorni odbor so bili 
imenovani Ivan Panjek, Ivan Kranjc, Rugon Margon, Maks Polacco in Alojzij Hrovatin. 
Berginc je postal predsednik načelništva, Mohorčič pa njegov namestnik. Ustanovni člani so 
vplačali tudi začetni kapital, nominiran s 600 italijanskimi lirami na družbenika. Omogočena je 
bila tudi možnost vstopa novih družbenikov. V osnovi je bil, kot izvemo iz dokumentov, 
shranjenih v arhivskem fondu, Uivod namenjen vzpostavljanju menjave med obema conama 
(ARS 1818, 14/252/7, 11). 11

Motivov za ustanovitev Uivoda je bilo več. Prvič, po sporazumu iz 20. junija 1945 so se 
formalizirali ekonomski odnosi med obema conama in posledično si je morala FLRJ v Trstu 
zagotoviti svojo podjetniško infrastrukturo, če je želela poslovati v skladu z lastno ekonomsko 
politiko. Drugič, z nastankom obeh con je bilo Kopru odrezano zaledje in če je cona B hotela 
normalno preživeti, je morala trgovati s cono A, in to s podjetjem, ki je bil del gospodarske 
infrastrukture FLRJ. In tretjič, Uivod je moral postati centralna podjetniška institucija, pod 
katero naj bi se koncentrirala slovenska podjetja in kapital v coni A, istočasno pa je bil zadolžen 
za trgovinsko menjavo med obema conama ter Italijo in Jugoslavijo.

Centroprom je začel poslovati v Trstu brez registracije, toda ob vednosti in neformalni privolitvi 
zavezniške uprave že kmalu po umiku PNOO iz Trsta, uradno pa je bilo podjetje registrirano 
14. decembra 1945. V poročilu, ki je shranjeno v Arhivu Republike Slovenije (ARS 1818, 
14/253/7, 1),12 izvemo, da je bil na predlog gospodarskopolitične komisije PNOO in po 
intervenciji Sergeja Kraigherja13 v Beogradu sklican sestanek, na katerem so bili prisotni še 
Marinko, Zujević, Hebrang in Kovačič. Na tem sestanku je bila sprejeta odločitev, naj celotna 
menjava med Italijo in Jugoslavijo poteka prek cone A, natančneje po tržaški podružnici 
beograjskega podjetja Centroprom. Nominalni direktor tržaške podružnice Centroprom je 
postal Antunac, dejanski pa je bil Kovačič. 

Centroprom je bil organiziran v finančni, uvozni, izvozni, pomorski in splošni oddelek. Splošni 
oddelek je imel za primarno nalogo financiranje kulturne dejavnosti Slovencev v coni A in 
vzdrževanje komunikacije z Uivodom in podružnico PNOO za Trst, medtem ko je bil pomorski 
oddelek zgolj nominalno pod Centropromom, sicer pa je bil samostojen pri poslovnih 
odločitvah oziroma je deloval po direktivah iz tedaj v Trstu uradno že neobstoječega PNOO 
(ARS 1818, 14/253/7, 1). 

Obe podjetji sta bili izrazito nestabilni in poslovno neurejeni. Težave v njunem poslovanju je 
povečalo tudi dejstvo, da so jugoslovanska podjetja ignorirala direktive, sprejete na 
jugoslovanskem ministrstvu za trgovino, in so trgovala z italijanskimi poslovnimi partnerji 
neposredno, brez vključevanja Uivoda in Centroproma Trst. V dokumentaciji, shranjeni v 
Arhivu Republike Slovenije, najdemo več dokumentov, ki pričajo o izločanju obeh institucij iz 
mednarodne menjave ali pa o nepravilnostih v poslovnih relacijah, predvsem do Centroproma. 
Prvi primer takšnega poslovanja mimo Centroproma je bil trgovec Soklić, rezident FLRJ, ki je 
pri Centropromu dvignil 6 milijonov lir, ki naj bi jih porabil za nakup in dobavo blaga v FLRJ. 

10 V današnjem poslovnem jeziku bi bil ekvivalentni naziv uprava.
11 Tajništvo PNOO: Ustanovna listina zadruge Uivod.
12 Tajništvo PNOO: Predlog za reorganizacijo in bodoče delovanje Centroproma in Uivoda.
13 Sergej Kraigher je bil med drugim tudi guverner Narodne banke Jugoslavije, državni sekretar za   
   zunanjo trgovino in direktor Zveznega zavoda za planiranje. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sergej_Kraigher (6. 11. 2019).

https://sl.wikipedia.org/wiki/Sergej_Kraigher
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Soklić, čeprav je dvignil denar, poslovne obveznosti ni izpolnil. Drugi posel, ki kaže na 
poslovno okoriščanje, se je spet zgodil na relaciji Soklić – Centroprom. Soklić je za zagrebško 
podjetje Mindus poskusil prodati 300 m3 rezanega lesa po tedanji ceni 9250 lir, namesto tega 
je izpeljal posel pri ceni 6500 lir. Centroprom je izsilil izničenje pogodbe, ki je pomenilo odkrito 
oškodovanje zagrebškega Mindusa, Soklić pa je zaradi nastale poslovne škode od Centroproma 
terjal 100.000 lir odškodnine. Tretji primer je znova povezan s Soklićem. Splitsko podjetje 
Logos je prodajalo v Italijo cement in ta je na trg prihajal po dveh poteh: prek Centroproma in 
Soklića. Da bi izključili dvojno ponujanje in zbijanje cen, je bil sklenjen dogovor, da se posli s 
cementom koordinirajo, pri čemer dobi Centroprom 1-odstotno provizijo, če izpelje posel, 
Soklić pa dva odstotka. Ko je bil dogovor sklenjen, je Soklić izvozil 25.000 kilogramov 
cementa, za ta posel pa mu je bilo v Beogradu vnaprej mimo dogovora s Centropromom 
izplačano en milijon lir provizije (ARS 1818, 14/ 253/7/4).14  

Iz dokumentiranega lahko ugotovimo, da ekonomska politika Jugoslavije ni bila uspešna pri 
vzpostavitvi poslovne infrastrukture v coni A, po kateri bi lahko zagotavljala svoje interese. 
Celotna infrastruktura je bila brez stabilnih instrumentov in pravil in kot taka ni mogla biti 
učinkovita. Z namenom, da bi poslovanje uredili, je prišlo do prve rekonstrukcije. V dogovoru 
z ministrstvom za zunanjo trgovino je vse izvozno-uvozne posle s cono A in Trstom prevzelo 
ljubljansko podjetje Eksport, s čimer se je poskusilo popolnoma centralizirati trgovinske kanale. 
Posledično sta bila Uivod in Centroprom spremenjena v izvrševalca dekretov (ARS 1818, 
55/862/4/3).15 Sistem je bil postavljen tako, da je Uivod ponujal Eksportu izvozne posle, 
Centroprom pa je postal izključno samo še obračunsko mesto za izplačila in poslovna enota, na 
kateri se je v soglasju z Eksportom in Uivodom vodilo knjigovodstvo. Aktivno poslovanje obeh 
poslovnih subjektov se torej zaključi. Oblikuje se tudi spisek izvozno-uvoznih podjetij, ki svoje 
ponudbe in povpraševanja, vezano na obe coni, usmerjajo na Eksport. S tem se je celotno 
poslovanje skoncentriralo na ljubljansko podjetje Eksport, istočasno pa se je določil spisek 
podjetij, ki lahko poslujejo s cono A. Ta podjetja so bila: Centroprom Beograd, Teh promet, 
Hempro, Jugodrvo, Jugometal, Centrotekstil, Koteks, Jugoelektro, Jugoauto, Jugopetrol, 
Jugolek, Voćal, Vočar, Vode, Sadje in Glavna zemljoradnička proizvodnjačka zadruga. Toda 
tudi ta rekonstrukcija ni pomenila učinkovite rešitve problema konsolidacije poslovanja s cono 
A. Med drugim je postajalo vse večji problem dejstvo, da naročniki iz FLRJ Uivodu naročenega 
blaga niso plačevali (ARS 1931, MA 213-7, 366).16

Problemi poslovanja Uivoda so bili različni in so omenjeni v posameznih dokumentih, 
shranjenih v Arhivu Republike Slovenije. Če povzamemo samo najpomembnejše: prvič, 
jugoslovanska podjetja dobav po Uivodu niso poravnala in nastal je visok dolg (ARS 1931, MA 
213-7, 366).17 Domnevamo lahko, da je ta dolg pomembno vplival na poslovanje Uivoda, 
oziroma vsaj na njegovo likvidnost. Drugič, vloga Uivoda se je začela spreminjati in enostavni 
mehanizem pridobivanja deviz z izvoznimi posli prek te zadruge niso bili več mogoči.18 In 
tretjič, ocena je bila, da je Uivod posloval tako, da je za jugoslovansko ekonomijo nastajala 
gospodarska škoda (ARS 1931, MA 213-7, 10 – 12). Spodnji dokument (ARS 1931, MA 213-
7, 418) kaže na konec poslovne poti Uivoda:

14 Poročilo »Centroproma« podružnice Trst, 22. avgusta 1946.
15 Eksport in import med Jugoslavijo in Trstom, odnosno cono A, dopis ni datiran.
16 Poročilo o knjigovodskem stanju knjiženja kontingenta in predlog za ureditev teh vprašanj. 23. 6. 
1949.
17 Poročilo o knjigovodskem stanju knjiženja kontingenta in predlog za ureditev teh vprašanj. 23. 6. 
1949.
18 Iz konteksta poročila lahko sklepamo, da je italijanski regulatorni okvir postal že tako stabilen, da je 
prenos deviz, ki jih je dobil Uivod z izvoznimi posli, moral postati strukturno kompleksnejši.
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Slika 1: Dokument o likvidaciji Uivoda in Eksporta

Vir: ARS 1931, MA 213-7, 418.

Zgornji dokument o likvidaciji Uivoda je izjemno pomemben, zato ker je v drugi vrstici izpričano, da 
so bili lastniki Uivoda fiktivni, s čimer se prvič razkrije mehanizem postavljanja lastniške strukture 
podjetij v coni A.19  

Neuspeh jugoslovanske uprave v coni A in poslovno nestabilno delovanje jugoslovanske 
ekonomske politike po Uivodu in Centropromu je pripeljalo do nove, temeljitejše 
rekonstrukcije podjetniške infrastrukture. Rekonstrukcija podjetniške mreže in nastanek 
vzporedne ekonomije sta bila povsem drugačna kot v primeru Centroproma in Uivoda, saj je 
poslovna politika izbranih podjetij, med njimi tudi tistih iz cone A, z odločitvijo ministrstva za 
notranje zadeve FLRJ prešla v upravljanje Uprave državne varnost (UDV), natančneje sedmega 
odseka prve Uprave državne varnosti. To se je zgodilo z odločbo ministrstva za notranje zadeve 
FLRJ, sprejete 3. oktobra 1951 (ARS 1931, MA 213-7, 2–3). Kot aktivni odločevalec se UDV 

19 Za podjetja v coni B je izpričano (ARS 1931, MA 213-7, 350), da so bila ustanovljena tudi, zato ker 
je bilo nemogoče pridobiti odobritev za ustanavljanje novih podjetij v coni A in da so bila podjetja na 
Tržaškem v lasti Komunistične partije Trsta. Iz te trditve lahko sklepamo, da je bil dejanski lastnik 
Uivoda komunistična partija oziroma po njej FLRJ.



15

pojavi v procesu oblikovanju poslovne infrastrukture po prevzemu SAF (ARS, MA 213-7, 361 
– 365),20 zato bomo najprej pokazali na mehanizem, s katerim je bil prevzet SAF.

2.2 Nastanek Saf

SAF21 je nastal leta 1926 z reševanjem dela likvidacijske mase Jadranske banke. Lastništvo 
SAF je bilo sprva razpršeno večinoma med Hrvati in Slovenci, dokler niso v obdobju med 1930 
in 1935 v to finančno ustanovo lastniško vstopili trije tržaški rezidenti,22 ki so dobili prevladujoč 
lastniški delež. Poročilo o prevzemu SAF, ki ga povzemamo v nadaljevanju, se nahaja v ARS 
1931, MA, 213-7, 361–365. Poročilo je bilo sestavljeno 6. junija 1949. SAF je zanimiv tudi 
zaradi tega, ker gre za prvo izpričano epizodo, ko je UDV neposredno vstopila v poslovno 
dejavnost podjetij na Tržaškem.

Prevzem SAF (ARS 1931, MA 213-7, 361) je bil dogovorjen z največjim lastnikom tega 
podjetja Deblicherjem (v lasti je imel 50,8 odstotka delnic).23 Prevzem je izplačal UDV (Uprava 
državne varnosti), Deblichar pa je prepisal svoj lastniški delež na fiktivnega lastnika Ludvika 
Sachsido. Ta fiktivni lastnik je deleže SAF razpršil dalje na nove fiktivne lastnike.24 Iz 
dokumentacije ni razvidno, kako je bil Deblichar izplačan, niti vloga fiktivnega lastnika 
Sachside v okviru UDV. Ko je bil prevladujoč lastniški delež dosežen, se je začela druga faza 
lastniške konsolidacije. Sklicana je bila skupščina delničarjev,25 na kateri je bil sprejet sklep, da 
bo delnica SAF spremenila nominalno vrednost, ki se bo povišala z 10 na 1000 italijanskih lir 
na delnico. Določen je bil rok doplačila delnice za vse lastnike. Če doplačilo ni bilo izvršeno, 
je bilo predvideno izplačilo manjšinskih lastnikov po 10 lir za delnico. Do roka so doplačilo 
(dokapitalizacijo) izvršili zgolj fiktivni lastniki, s čimer se je dejansko iztisnilo dotedanje 
manjšinske lastnike. Do prevzema je prišlo spomladi 1948.26

Po koncu prevzema je, kot izvemo iz istega poročila (ARS 1931, MA 213-7, 361 - 365), prišlo 
do problemov na relaciji SAF – italijanski regulatorni okvir. Italijanski regulatorji so trdili, da 
SAF nima dovoljenja za bančne posle in da je bilo poslovanje s čeki, ki ga je opravljal SAF, 
nelegalno.27 Po tedanji italijanski zakonodaji za izvajanje bančnih poslov namreč ni bilo dovolj, 
da je podjetje registrirano kot finančna ustanova, kar je SAF sicer bil, ampak je moralo biti 
vpisano v t. i. Albo,28 oziroma album bank pri generalnem inšpektoratu ministrstva za finance 
v Rimu. SAF v Albo ni bil vpisan. S strani italijanskih regulatorjev je bila SAF zagrožena kazen 
344 milijonov lir, ki pa jih SAF ne bi mogel izplačati, tudi če bi odprodali celoten portfelj 

20 Poročilo 6. junij 1946.
21 SAF je kratica za Societa Anonima Finanziera per Traffici Internazionali, kasneje poznan kot Safti.
22 Referenčno poročilo jih imenuje magnati.
23 Celotna lastniška struktura SAF v trenutku prevzema ni znana, iz dokumentacije je razvidno zgolj to, 
da naj bi bil preostanek lastništva razpršen, oziroma ni bil koncentriran v rokah drugega lastnika ali 
povezane skupine lastnikov.
24 S tem je bilo preprečeno, da italijanski regulatorji identificirajo dejansko lastniško strukturo, ki je z 
dokapitalizacijo prevzemala SAF. Ni znano, kateri so bili ti lastniki, na katere je bil originalni delež 
razpršen.
25 Poročilo ne navaja dneva skupščine delničarjev.
26 Dan dejanskega prevzema ni znan.
27 Dokumentacija, ki bi izpričala, za kateri sporni poslovni dogodek naj bi šlo, v Arhivu Republike 
Slovenije ni ohranjena niti ni bila v trenutku analize dosegljiva. V nadaljevanju je iz poročil Nika 
Kavčiča zgolj razvidno nekaj poslovnih mehanizmov, katerih središče je bil SAF. 
28 Albo oziroma album lahko razumemo kot register.
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podjetij in večino nepremičnin v Trstu, ki so bile prenešene na SAF (celoten kapital SAF je 
znašal 100 milijonov lir glavnice in na 50 milijonov lir ovrednotene nepremičnine). Namen 
SAF je bil financiranje celotnega sklopa podjetij in vključevati ilegalno generalno direkcijo 
sklopa podjetij, ki upravlja s temi podjetji, ter skrbi za njihovo komercialno, finančno in 
kadrovsko politiko. Generalno direkcijo sklopa sta v analiziranem obdobju vodila Perko in 
Kocjančič.

SAF je leta 1949 vključeval podjetja Inforit, Adriaimpex, Metalmineralia, Radiosa, C.G.R., 
Mleko, Centralšped, Carbonim, Mesimport, Papiros, Tergetrans in Star. Lastninske pravice nad 
podjetji, s katerimi je upravljal SAF (ki je bil podrejen generalni direkciji, ta pa ministrstvu v 
Ljubljani), so bile zagotovljene tako, da so bile vse delnice izročene v trezor SAF, fiktivni 
lastniki pa so morali narediti preliminarno kupoprodajno pogodbo o prodaji svojih delnic 
(ARS1931, 2137, 398). Gre za sistem oblikovanja fiktivnih lastnikov, ki se je uveljavil pri že 
zgoraj navedenem primeru lastniške strukture Uivoda.

V Poročilu o sklopu podjetij MST29 (ARS 1931, MA 213-7, 5 – 7), ki je nastalo 3. julija 1950, 
je povzetek analize poslovne učinkovitosti podjetij iz sklopa SAF. Inforit je bilo eno največjih 
lesnih podjetij v Trstu, ki pa je živelo predvsem od preprodaje lesa, ki so ga poceni dobivali iz 
Jugoslavije in prodajali naprej. Direktor tega podjetja je bil Bolf, za katerega se je, kot izhaja iz 
dokumentacije UDV, sumilo, da je izčrpaval podjetje in se osebno okoriščal. Pri tem je 
pomembno dodati, da je tovrstne trditve, kot tudi nadaljne ocene UDV o motivih in dejanjih 
posameznikov, ki so upravljali s podjetji, ki so predmet te analize, danes zaradi pomanjkanja 
ustrezne dokumentacije nemogoče preveriti, kjer pa je to mogoče, pa je opravljena tudi tovrstna 
analiza. Naslednje podjetje iz poročila je Adriaimpex, zastopnik podjetij General Motors in 
General Electrics. Čeprav je bil direktor podjetja Jerman samo fiktivni lastnik, sta bili zastopstvi 
za ameriški podjetji pisani nanj in na njemu podrejenega Starca, kar je seveda odpiralo tveganje 
moralnega hazarda. V podjetju Metalmineralia so bile razmere še slabše kot v Inforitu in 
Adriaimpexu. Podjetje je bilo dokapitalizirano,30 omogočilo se mu je odkup ter nadaljno 
prodajo jugoslovanskih rud v Italiji in v bližnjih (v poročilu neimenovanih) državah, pri čemer 
je polovica dobička ostala fiktivnemu lastniku podjetja. Radiosa je bilo podjetje za izvoz radio  
in elektromateriala v Jugoslaviji. Podjetje je vodil direktor Špacapan. Kot je iz poročila 
razvidno, je bilo zaradi učinkovitega poslovanja podjetja s FLRJ podjetje ocenjeno kot 
zadovoljivo. Sledi podjetje C.G.R., ki ga je vodil Ferluga. Zanj je ocenjeno, da je poslovno 
najsposobnejši izmed celotne ekipe upravljavcev podjetij, združenih in koordiniranih znotraj 
SAF. 

Razmere v podjetju Mleko (ARS 1931, MA 213-7, 6), ki ga je vodil Kralj, so bile še bolj 
neurejene kot v doslej omenjenih podjetjih. To podjetje je bilo del tržaškega mlečnega kartela 
in je v Trstu prodajalo mleko, dobavljeno iz Jugoslavije. Poslovanje z mlekom je bila posledica 
usmeritve, da mora biti mlečna industrija poslovna hrbtenica slovenskih kmetov na Tržaškem, 
čeprav je konkurenčnost distribucije mleka zagotavljal zgolj prisilni izvoz mleka iz Slovenije, 
ne pa tudi proizvodnja mleka v coni A. Podjetje Mleko je bilo torej popolnoma nekonkurenčno 
pri proizvodnji mleka in je bilo v celoti vezano na uvoz poceni mleka iz Slovenije. Vključitev 
Mleka v tržaški mlečni kartel pa je povzročil še dodaten problem, saj se je v želji po kartelni 
razdelitvi mlečnega trga v Trstu to podjetje zavzelo proti uvozu mleka po nižjih cenah iz 
Slovenije. Sledi podjetje Centralšped, špedicijsko podjetje, kjer je bil direktor Šlibar. Šlibar in 

29 MST je kratica za ministrstvo za spoljno (zunanjo) trgovino.
30 Sklepamo lahko, da je dokapitalizacija prišla s strani UDV ali z UDV povezanimi institucijami. V 
celoti lahko izključimo možnost, da bi UDV omogočila dokapitalizacijo s strani fizičnih in poslovnih 
oseb, ki z UDV niso bili povezani.
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podjetje naj bi bila solidna, čeprav podjetje ni imelo poslov. Podjetje Carbonim se je ukvarjalo 
s prodajo jugoslovanskih drv in rud. V poročilu najdemo tudi trditve, da je bilo podjetje 
popolnoma nezavzeto, da bi delalo dobiček iz naslova poslov, ki jih je zagotavljala 
jugoslovanska stran. Mesimport je vodil Morelli, podjetje se je ukvarjalo z uvozom klavne 
živine in bilo poslovno pasivno. Poročilo se zaključi s podjetjema Papiros (trgovina s papirjem, 
direktor Cesar) in Tergestetrans (reeksport, direktor Možila). Za Papiros je dana ocena, da je 
podjetje poslovno nepomembno, medtem ko za Tergetrans izvemo, da je bilo podjetje dobro, 
vendar so bili tisti, ki so s podjetjem upravljali, politično nenaklonjeni.31

Analizirano Poročilo o sklopu podjetij MST je zanimivo iz večih razlogov. Prvič, lahko 
sklepamo, da je SAF dobil vlogo krovnega združenja podjetij, ki so bila posredno ali 
neposredno v upravljanju in pod nadzorom UDV. Drugič, poročilo omogoča pregled osnovne 
strukture podjetij, dejavnosti, v katerih so podjetja poslovala, in deloma tudi fiktivne lastniške 
strukture in dejanske upravne strukture. Tretjič, poročilo je precej splošno in zelo daleč od 
tipičnega poslovnega poročila, ki bi dejansko pokazal, kakšna je bila uspešnost poslovanja. In 
četrtič, zelo očitno je, da je bil izbirni kriterij, poleg uspešnosti poslovanja, še vedno politična 
usmeritev tistih, ki so vodili sklop podjetij.

V Poročilu o sklopu podjetij MST izvemo, da je bil 2. julija 1950 SAF že osem mesecev 
navidezno zaprt (ARS 1931, MA 213-7, 5) in da je nastal predlog za reorganizacijo vodstva 
podjetij (ARS 1931, MA 213-7, 10 – 12). V letih 1950 in 1951 se je začela rekonstrukcija 
podjetniške infrastrukture v coni A. Osnovni motiv te rekonstrukcije, kot to izvemo iz poročil, 
ki jih bomo analizirali v nadaljevanju, je bil oblikovanje dolgoročno stabilne podjetniške 
strukture z optimizacijo poslovanja. Iz dokumentacije, ki je shranjena v Arhivu Republike 
Slovenije, lahko sklepamo, da je prišla pobuda za institucionalizacijo poslovne aktivnosti UDV 
od spodaj navzgor.

Poročilu (ARS 1931, MA 213-7, 10 – 12) je dodan tudi del, v katerem je opisan predlog 
reorganizacije vodstva, ki upravlja z obravnavanim sklopom podjetij. Ta opredlog je 
pomemben, ker prvič kaže težnjo, da se poslovanje UDV institucionalno uredi. Tako zgornje 
poročilo kot predlog, ki bo obravnavan v nadaljevanju, je napisal major UDV Niko Kavčič. 
Kavčičev predlog rekonstrukcije zadeva predvsem vprašanje koordinacije poslovne aktivnosti 
UDV, saj se nanaša na dotlej že odprto vprašanje koordinacije, ki naj bi jo izvajala posebna 
tričlanska komisija, sestavljena iz pripadnika komunistične partije (tovariš Žarko),32 pripadnika 
neke vrste ekonomske diplomacije (tovariš Agić)33 v Trstu ter jugoslovanskega ministra za 
zunanjo trgovino. Kavčič podvomi, da bi bila takšna sestava komisije smiselna, kajti nihče ni 

31 Politična nenaklonjenost je v preučevanem obdobju lahko pomenila ali tako imenovane vidalijevce, 
torej pripadnike KP Italija, ki so se po Informbiroju postavili na stran Sovjetske zveze, ali pa na tiste, ki 
so ideološko pripadali nekomunističnim političnim strankam.
32 Natančna identifikacija ni bila mogoča, domneva, da je šlo za enega izmed vodilnih politikov 
jugoslovansko koordinirane komunistične partije v Trstu, se razkrije v nadaljevanju dokumenta, ko 
Kavčič izrazi skrb, da bi se lahko povezalo delovanje podjetij in komunistične partije, s čimer bi prišlo 
do dekonspiracije in sklepanja, da podjetja dejansko delujejo za in v imenu komunistične partije v Trstu. 
Najbolj verjetno pa je, da gre za Borisa Raceta - Žarka. 
33 Za Agića izvemo, da je član trgovinske delegacije, kar pomeni, da je šlo za pripadnika institucije, ki 
je nosila funkcijo ekonomske diplomacije, ki pa je morala biti vezana tudi na koordinacijo z 
obveščevalno-varnostno dejavnostjo. Poročila trethjega referata prvega oddelka UDV (ARS 1931, MA 
A – 10 – 7), ki jih bomo navajali v nadaljevanju razkrijejo, da je bilo vsaj v prvih letih po reorganizaciji 
poslovne dejavnosti UDV še vedno prisotno kalsično obveščevalno delo (denimo prodobivanje 
informacij o političnih nasprotnikih ali delovanju tujih obveščevalno-varnostnih služb).
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predstavljal dejanske institucije, ki je nadzorovala in upravljala s podjetji, torej neposredno 
UDV. Izpostavi tudi pomislek, da bi takšna sestava odprla možnost, da druge institucije vplivajo 
na delovanje sklopa podjetij, kar bi pripeljalo do navzkrižja upravljanja oziroma težave pri 
upravljanju s strani UDV. Zaradi nekompletne dokumentacije je težko rekonstruirati razloge, 
ki so Kavčiča pripeljali do teh sklepov, vsekakor pa je nedvoumno, da je Kavčič poskušal doseči 
institucionalno čistost oziroma jasne in nedvoumno definirane instrumente upravljanja in 
nadzora nad podjetji. Sestava komisije je namreč gledano z institucionalnega vidika bila takšna, 
da je bila mogoča interferenca tako tržaške komunistične partije kot drugih poslovnih subjektov 
iz Jugoslavije, ki bi lahko vplivali po trgovinskem predstavniku Agiću. Slednje je bilo, glede 
na izkušnjo s Centropromom in Uivodom tudi povsem realno pričakovati. V jeziku sodobne 
ekonomije je torej Kavčičev predlog takšen, da predvideva optimalno delovanje institucije 
zgolj, če se odpravi moralni hazard pri upravljanju in nadzorovanju podjetij. 

Kot primer neustreznosti delovanja predlagane komisije Kavčič navaja primer podjetja 
Adriaimpex (ARS 1931, MA 213-7, 11), ki je bilo ekskluzivni zastopnik General Motors za 
Jugoslavijo. Problem tega podjetja je bil, da so nastajale marže, ki jih je Kavčič označil za 
izžemalske, v smislu sodobnega finančnega jezika je šlo za postavljanje provizij, ki so bile tako 
visoke, da je nastajala poslovna škoda za uvoznike v Jugoslavijo. Kavčič zato predlaga, da se 
prenese odločanje o upravljanju teh podjetij na komisijo, ki bi bila vezana neposredno na 
slovenske zunanjetrgovinske plane (petletke). To je pomembno zaradi tega, ker imamo na tem 
mestu prvič izpričano idejo, kaj naj bi vzporedna ekonomija dejansko bila: institucionalni 
komplement zunanjetrgovinske politike Slovenije v sklopu Jugoslavije. Torej, da poslovanje 
sklopa podjetij na Tržaškem ne bi bilo namenjeno zgolj tržaškemu okolju oziroma političnim 
in ekonomskim potreban cone A, ampak bi bilo v celoti namenjeno potrebam Slovenije in 
istočasno potrebam in ciljem komunistične partije v coni A.

Kavčičev predlog je, da v komisijo vstopijo Šlibar, Karo in Pipan (ARS 1931, MA 213-7, 11), 
torej pripadniki UDV in najožji Kavčičevi sodelavci, ki so že bili vezani na operativno poslovno 
dejavnost v Trstu, istočasno pa naj se na nastajajočem republiškem ministrstvu za izvoz in uvoz 
organizira poseben oddelek za Trst, kjer bi se dejansko koordinirala in vršila poslovna aktivnost 
tržaškega sklopa podjetij. Ob tem predlaga, da zaradi konspirativnosti in uspešnega zaključka 
začetih akcij neposredno financiranje sklopa podjetij ostane znotraj slovenske UDV.

Ta predlog je predvideval radikalno sprememo v organizaciji, saj bi se dejansko odločanje o 
poslovnih aktivnostih podjetij preneslo iz Trsta v Ljubljano, pri čemer bi se izločil neposredni 
vpliv tržaške komunistične partije in interesov, ki so vstopali po trgovinskem predstavništvu v 
Trstu. Upravljanje s podjetji bi postal institucionalni komplement uradni zunanjetrgovinski 
politiki Slovenije (ki je bila seveda koordinirana z jugoslovansko) in bi postalo del slovenskega 
(jugoslovanskega) petletnega plana. Vloga UDV bi postala obrobna v smislu, da deluje tam, 
kjer je potrebno ustrezno obveščevalno-varnostno zavarovanje, medtem ko bi dosedanji 
sodelavci UDV, ki so bili aktivni pri upravljanju in nadzoru podjetij, zasedli uradne funkcije 
znotraj jugoslovanske institucionalne ureditve. Predlog torej kaže na neke vrste tranzicijo 
ekonomske dejavnosti UDV iz obešečevalno-varnostnih institucij v ekonomske institucije.

Pri vsem tem je pomembno poudariti, da predlogi rekonstrukcije ne predvidevajo 
transformacije tržaških podjetij v kakršnokoli drugačno obliko, denimo konvergenco k 
socialistični ekonomiji, ampak ostajajo znotraj domene tržnega kapitalizma in kot taki 
dopolnjujejo petletne plane, ki so v celoti znotraj socialističnega ekonomskega sistema. Takšna 
kohabitacija dveh različnih pristopov je bila tudi sicer stalnica ves čas obstoja vzporedne 
ekonomije.
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2.3 Prenos podjetij na UDV in institucionalna regulacija znotraj FLRJ

V obdobju med nastankom Kavčičevega predloga (2. julija 1950) in nastankom dokumenta, ki 
bo obravnavan v nadaljevanju (22. novembra 1951) (ARS 1931, MA 213-7, 2–3), ni 
ohranjenega nobenega dokumenta, s katerim bi izpričali, kako so se oblikovali in modificirali 
predlogi rekonstrukcije poslovne aktivnosti UDV, oziroma obravnavanega sklopa podjetij. 
Spodaj obravnavani dokument že prinaša bolj ali manj dokončno definicijo in institucionalno 
vzpostavitev vzporedne ekonomije.

V arhivski dokumentaciji je ohranjen dopis, datiran 22. novembra 1951, ki ga je major Branko 
Bulat (zvezna UDV) poslal majorju Niku Kavčiču (slovenska UDV) (ARS 1931, MA 213-7, 
2–3). Gre za uradni dopis ministrstva za notranje zadeve FLRJ oziroma ministrstvu podrejenen 
zvezne UDV. Dopis zadeva začasne ukrepe, ki naj jih sprejme slovenski center, ki se ukvarja s 
pridobivanjem deviznih sredstev, in vključuje predloge organizacije računovodstva in poslovne 
dejavnosti. Center za pridobivanje deviz je bil dejansko odsek UDV za ekonomsko dejavnost, 
ki ga je v Sloveniji vodil Kavčič. Dokument, ki je priložen spremnemu dopisu in predan 
Kavčiču, se sklicuje na institucionalne uredbe znotraj ministrstva za notranje zadeve FLRJ, kar 
nedvoumno kaže, da je bila ekonomska dejavnost UDV institucionalno formalizirana že od 
samega začetka, oziroma da ni šlo za neko obliko dogovora, ki bi se izvajal mimo uradnih 
jugoslovanskih ustanov. Povedano drugače, šlo je za formalizacijo vzporedne ekonomske 
politike, ne samo za formalizacijo njenega obstoja, ampak tudi za doslej prvi znani in uradno 
zapisani poskus vzpostavitve pravil in točne definicije akterjev. Pravila, ki se postavljajo, so 
sledeča (ARS 1931, MA 213-7, 2–3):

Organizacijska regulacija

1. Vsi centri, ki se ukvarjajo s pridobivanjem deviznih sredstev, se podredijo sedmemu odseku republiških 
UDV in so glede na organizacijsko strukturo neposredno vezani na zvezno UDV. Istočasno se ti centri 
znotraj sedmega odseka organizirajo v poslovne odseke UDV.
 

2. Kadrovska vprašanja, vezana na organizacijo teh odsekov, se prenesejo v domeno republiških UDV.

3. Kadrovska vprašanja, vezana na logistično podporo centrov (administracija, šoferji), se prav tako vežejo 
na republiške UDV. 

4. Določanje kadrov za delo v tujini se veže na sedmi odsek in na republiško UDV.

5. Likvidacija obstoječih in vzpostavljanje novih podjetij je mogoče samo ob izrecnem dovoljenju sedmega 
odseka UDV.

6. Poročila o organizaciji morajo biti izvedena na kvartalno obdobje s popisom kadrovskih rešitev doma in 
v tujini oziroma poročanju o organizacijskem delovanju centrov.
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Poslovna regulacija

1. Vse nove kombinacije, vezane na poslovanje, širitve kanalov34 in povezovanje s podjetji v 
tujini, so lahko izvedene zgolj ob izrecnem dovoljenju sedmega odseka, pri čemer je vsaka 
samovolja izključena.

2. Glede na specifične potrebe posameznih republik bodo naknadno oblikovana dodatna 
navodila za delovanje vsakega republiškega centra posebej.

3.  Sedmi odsek prve uprave UDV, republiški in ostali centri se ukvarjajo izključno s tranzitnim 
reeksportom ter ilegalno in legalno trgovino. Z legalno trgovino znotraj države se ukvarjajo 
vsa podjetja, ilegalna trgovina znotraj države je prepovedana (nakupi zlata, dragocenih 
sredstev, valut itd.). Prepovedan je tudi uvoz in preprodaja potrošnih dobrin znotraj države 
ter trgovina z narkotiki.

4. Prodaja podjetij ali nepremičnin je mogoča zgolj ob odobritvi zvezne UDV oziroma 
ustreznih institucij (v originalu: organov).

5. Odredbodajalec je sedmi odsek prve uprave zvezne UDV, ki izdaja tudi direktna navodila 
za delo.

6. Odredbodajalec za poslovanje posameznega centra je uprava centra.

7. Poročila o delu (izvršenih, načrtovanih akcijah in njihovi uspešnosti) morajo biti izdelana 
na mesečni osnovi in posredovana na zvezno UDV.

8. Poslovno poročilo (v originalu komercialno poročilo) se mora posredovati na zvezno UDV 
vsakih deset dni, posebna navodila v zvezi s pripravo poslovnega poročila se posredujejo 
naknadno.

9. Računovodstvo naj spremlja akcije tako, da je nominirano v ameriških dolarjih. Spremlja 
naj se dobičkonosnost, in sicer po analizi finančnih sredstev, stroškov, postavljenega plana 
in finančnih rezultatov. Poleg tega naj se vodi evidenca vseh sredstev, ki so dana centrom 
na voljo in pravilno naj ze izvršujejo vsa povpraševanja in dolgovi.

Končna verzija, ki definira in vzpostavi vzporedno ekonomijo znotraj jugoslovanskih institucij, 
je precej blizu Kavčičevemu predlogu, saj postanejo obravnavana podjetja nekakšna ekstenzija 
jugoslovanskih institucij. Ta so upravljana tako, da je vzpostavljena koordinacija med 
jugoslovanskim (in seveda slovenskim) ekonomskim planiranjem in delovanjem tržaških (in 
ostalih) podjetij, ki so bila pod okriljem slovenske UDV. To pomeni, da se je zgodil prenos iz 
Trsta v Ljubljano, toda istočasno so vse glavne funkcije ostale v domeni UDV in se niso 
prenesle na ekonomske institucije, kot je to predlagal Kavčič več kot leto dni pred dokončno 
institucionalno formulacijo.

34 Domnevamo lahko, da so pod terminom kanali mišljeni tako distribucijske poti za ilegalne kot za 
legalne proizvode. Oboje je bilo namreč predmet poslovanja UDV.
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2.3.1 Koordinacija znotraj slovenske UDV

Dva dni po zgornjem dopisu (ARS 1931, MA 213-7, 2–3), ki ureja institucionalizacijo 
ekonomske dejavnosti UDV (ARS 1931, MA 213-7, 2–3), torej 9. julija 1951 je bila prva 
delovna konferenca dela slovenske UDV, ki se je operativno ukvarjal s poslovno aktivnostjo 
(ARS 1931, MA 213-7, 14 – 26). Na konferenci so prisostvovali Niko Kavčič, Slavko Matjan, 
Bojan Tajnik, Franc Karo, Peter Fabani, Nande Šinkovec, Danilo Pipan, Franc Bregar, Miran 
Bertok, Stane Cuznar in Bojan Bunc, medtem ko je bil odsoten Boris Šnuderl.

Ta spisek je pomemben, ker kaže, kateri so bili tisti, ki so prevzeli proces institucionalizacije 
vzporedne ekonomije. Pri tem ni nepomembno pojasniti, da se samo del zgoraj navedenih 
neposredno preseli v gospodarski odsek UDV (denimo Kavčič, Tajnik, Karo, Pipan), kar kaže, 
da je bilo upravljavsko in operativno delo do neke mere ločeno, povedano drugače, na 
konferenci so bili prisotni tudi tisti, ki so izvajali poslovne operacije v sklopu podjetij iz 
vzporedne ekonomije. Pomembno je izpostaviti, da se na tej konferenci ne pojavi Šlibar, ki je 
bil prvotni član ekipe, ki jo je Kavčič predlagal v komisijo, ki bi delovala v Trstu in ki je kasneje 
opravljal različne operacije finančnega inženiringa, predvsem v smislu financiranja podjetij iz 
vzporedne ekonomije.

Konferenca (ARS 1931, MA 213-7, 14 – 26) je bila vsebinsko razdeljena v dva dela: strokovne 
referate (poročila o delovanju posameznih centrov vzporedne ekonomije) in organizacijska 
vprašanja. Slednja kategorija je pojasnjena v Kavčičevem odprtju konference – gre za 
vprašanja, ki zadevajo določitve pravil in strukture upravljanja ter nadzorovanja.

Iz poročil izvemo (ARS 1931 MA A – 10 – 5; ARS 1931 MA A – 10 – 6; ARS 1931 MA A – 
10 – 7) da na področju ilegalne trgovine, ki naj bi vsaj nominalno služila za akumulacijo 
kapitala, s katero naj bi se ustanavljalo in dokapitaliziralo podjetja, obstaja konkurenca in ne 
koordinacija med republiškimi UDV. Poleg tega je podjetniška mreža res najgostejša na 
Tržaškem, vendar pa so v tem sklopu tudi podjetja, ki so pod upravljanjem in nadzorom UDV 
in se nahajajo v Avstriji, Nemčiji in Švici, pri čemur je koordinacija med podjetji po omenjenih 
državah zelo slaba ali skorajda nična.

Poročila razkriva (ARS 1931, MA 213-7, 21), da je v Ljubljani ustanovljeno podjetje 
Continental, ki se ukvarja z mednarodnim trgovanjem. Ta informacija kaže na to, da se je 
prestrukturiranje vzporedne ekonomije že začelo pred zgoraj obravnavanim dopisom zvezne 
UDV (ARS 1931, MA 213-7, 2–3), saj je iz konteksta strokovnega referata, ki ga poda 
Šinkovec, razvidno, da je Continental operativni center, ki izvaja politiko vzporedne ekonomije, 
določene na gospodarskem odseku UDV. To podjetje je omogočilo, da so se posli na nek način 
legalizirali (v smislu, da so bili postavljeni v jugoslovansko institucionalno okolje) in vklopili 
preko odstopanja kvot, ki so jih imela s petletnim planom določena izvozno-uvozna podjetja v 
mednarodno trgovino.35 Delovanje Continentala pa je bilo težavno, ne zaradi vstopov na nov 
trg ali zaradi potrebe po stabilizaciji poslovnih in upravnih funkcij, temveč zaradi dejstva, da 
so jugoslovanska zastopništva v tujini dejansko blokirala njegovo delovanje. To vsekakor kaže 
na precejšnjo nestabilnost, ki je nastala, ko se je poslovna aktivnost UDV vključila v uradno 
ekonomsko politiko Jugoslavije. 

Pomembno je poudariti, da je iz dokumentacije (ARS 1931, MA A – 10 - 7) jasno razvidna 
razlika med Eksportom in njegovim naslednikom Continentalom. Medtem ko je bil Eksport 

35 Poslovna dejavnost Continentala naj bi bila vezana predvsem na reeksportne posle.



22

zgolj poslovna lupina, ki je sprejemal naročila za trgovanje z obema conama in Italijo in jih 
posredoval v Uivod ter istočasno uporabljal Centroprom za obračunsko mesto, je bil 
Continental samostojen in koordiniran ne z izbranimi podjetji, ampak petletnim planom. 
Continental je zato lahko sam pridobival posle oziroma kvote in je istočasno sam upravljal 
neposredno s podjetji v tujini. 

Poleg Continentala je bilo v Trstu ustanovljeno podjetje Runexim (ARS 1931, MA 213-7, 2–
3), ki je izvajalo storitve paketne dostave, in je postalo komplement tržaškim podjetjem, ki so 
na konferenci imenovani tudi podjetja v sklopu SAF.

Na konferenci je bilo sklenjeno, da bo organiziranje poslovanja postavljeno na sledeč način 
(ARS 1931, MA 213-7, 24–26):

1. Poudarjena je potreba po upoštevanju varnostno-obveščevalnih omejitev (v originalu: 
konspiracija naj se nadaljuje), vendar naj se podjetja med seboj poslovno povežejo na način, 
kot da bi med seboj sicer ne imela nobene povezave.

2. Poročanje v Ljubljano iz vseh centrov naj se vrši trikrat tedensko. Sprejeta so bila tudi kodna 
imena za posamezne valute.36

3. Določitev frekvence stikov po posameznih centrih v tujini (Karo v Kopru, torej coni B, 
Tajnik v Zűrichu, Matjan na Dunaju).

4. Sprejeta so bila kodna imena sodelavcev v centru.37

5. Urejena je bila plačna politika (dnevnice).

6. Podjetje Adria v Zűrichu prevzame marketing za storitve paketne dostave tržaškega podjetja 
Runexim.

7. Podjetje Colcomerz iz Zűricha zbira ponudbe in jih posreduje podjetjem v Trstu, Nemčiji 
in Continentalu v Ljubljani. Runexim posreduje naročila oziroma povpraševanja za 
proizvode, ki jih potrebuje za izvedbo paketnih storitev. Posredovanje je usmerjeno na 
podjetja UDV iz Švice, Avstrije in Nemčije. Podjetje Radiosa je iskalo zastopstva za šivalne 
stroje in radioaparate ter s tem pomagalo Runeximu pri izvajanju poslov paketne dostave. 
Podjetje CGR se bo financiralo tako, da bo UDV udeležena pri dobičku.38

Konferenca je bila izvedena znotraj konteksta, ki ga je omogočala zvezna UDV, saj ni bilo 
razprave o širitvi, rekonfiguraciji ali prestrukturiranju obstoječe mreže, temveč so sklepi 
konference vezani predvsem na optimizacijo obstoječe mreže, v prvi vrsti upoštevanju 
obveščevalno-varnostne funkcije (kodiranje valut in imen), določanju notranje kadrovske 

36 Ameriški dolar = volna, italijanska lira = levanter, švicarski frank = bombaž, avstrijski šiling = kava, 
nemška marka = jeklo, zlato = celuloza.
37 Pipan = Antonio Pertini, Karo = Nino Kosulič, Fabiani = Tone Furlan, Bregar = Vodopivec, Tajnik 
= Tone Kovič, Nande = Nande.
38 Z veliko verjetnostjo lahko trdimo, da je s tem mišljeno, da bo UDV zadržala dobiček, do katerega 
bi bila sicer deležna, ta dobiček pa bo usmerjen v dokapitalizacijo podjetja CGR.
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razporeditve ter optimizacije poslovanja v smislu povezovanja oziroma določitev 
predeterminiranega sistema poslovne organizacije mreže, ki se je razpletala čez več držav.

2.3.2 Koordinacija znotraj zvezne UDV

Domnevamo lahko, da so podobno kot v Sloveniji po odredbi zvezne UDV tudi v ostalih 
jugoslovanskih republikah bile konference, na katerih so se dogovorila pravila notranje 
regulacije poslovne aktivnosti. 19. in 20. septembra 1951 je bil sestanek med sedmim odsekom 
prvega oddelka zvezne UDV in republiškimi odseki UDV, ki so bili pooblaščeni za izvajanje 
poslovne aktivnosti. Sestanek je vodil načelnik zvezne UDV Vidko Hlaj, na njem pa so bili 
prisotni: Niko Kavčič, Dražević (UDV za Hrvaško), Risto Dukovski (UDV za Makedonijo), 
Luka Čelević, Šime Matešić (UDV za Srbijo), Mika Rigović in Josip Kvasnička.39 Iz transkripta 
konference, ki je bil 20. septembra 1951 posredovan na prvo upravo zvezne UDV (ARS 1931, 
MA 213-7, 28–40), izvemo, da je bil sestanek v Beogradu, več o sami logistiki konference ni 
znano, saj v času analize ni bila dostopna obširnejša dokumentacija.

Konferenco je odprl Hlaj, ki je izpričal motive zvezne UDV za formalizacijo poslovne 
aktivnosti znotraj institucij zvezne in republiških UDV. To je sploh prvič izpričan primer iz 
dostopne dokumentacije, ko zvezna UDV pojasnjuje razloge za opravljanje poslovno-finančnih 
aktivnosti. Motivi, ki jih navede Hlaj, so bili trije. Prvobitni motiv je bil pridobivanje tujih valut 
za splošne potrebe UDV, uporaba poslovne mreže za obveščevalne namene in pa ustanavljanje 
legalnih podjetij v tujini (ARS 1931, MA 213-7, 28).

Organiziranje gospodarskega odseka UDV je predstavil Niko Kavčič, pri čemer izpostavi, da 
je za slovensko UDV bilo optimalno organizirati odsek v ilegalno in legalno trgovino ter 
računovodstvo. Pri tem je nejasno oziroma iz dokumentov ni razvidno ali je slovenska UDV 
res prva izvedla organizirano infrastrukturo poslovne dejavnosti ali pa je šlo za poskus zvezne 
UDV, da bi se republiške UDV unificirano organizirale na slovenski način.40

Konferenca je imela za osnovni cilj definirati sledeče (ARS 1931, MA 213-7, 30):

1. odnose republiških odsekov UDV do zvezne UDV,

2. odnose med republiškimi UDV,

3. organizacijo dela,

4. problem konkurence na tujih trgih in preprečevanje konkuriranja,

5. vzpostavitev posebne skupine (v originalu: konjukturne skupine) za koordinacijo poslovanja.

Sklepi, ki so bili sprejeti, so bili sledeči (ARS 1931, MA 213-7, 39):

39 Za ostale udeležence konference ni bilo mogoče nedvoumno pripisati, katerim republiškim UDV 
pripadajo.
40 Ta teza je zaradi medvojnega in povojnega sodelovanja Kavčiča in Hlaja popolnoma mogoča, saj sta 
oba sodelovala na območju Trsta in južne Primorske tako pri obveščevalnem delu kot pri legalni in 
ilegalni trgovini. 
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1. Osnovnemu motivu pridobivanje tujih valut se dodata še dva, in sicer: uporaba poslovne 
infrastrukture za obveščevalno delo in angažiranje pri ustanavljanju legalnih podjetij v 
tujini.

2. Odseki se bodo ukvarjali izključno s tranzitno trgovino, ki je lahko legalna ali pa ilegalna. 
V nobenem primeru se odseki ne smejo ukvarjati z legalnimi uvozno-izvoznimi posli, 
vezanimi na domač trg. V zvezi z ilegalno trgovino je prepovedano trgovati z narkotiki.41

3. Z namenom, da na tujih trgih ne bi prihajalo do medsebojnega konkuriranja republiških 
odsekov UDV, bo poslovna aktivnost koordinirana s strani konjukturne skupine, ki bo 
delovala v okviru zvezne UDV. V okviru te skupine naj bi se tudi razdelile stranke (trgi), 
dogovorile enotne cene in domena nad ponujenimi izdelki. Oblikuje se priporočilo, da vsak 
odsek trguje na trgih kjer je že prisoten.

4. Republiške UDV naj na zvezno UDV pošljejo poročilo, iz katerega bo razvidno, s kom že 
sodelujejo in kakšne distribucijske mreže (v originalu: kanale) imajo razvite. Tudi sicer 
morajo za vzpostavitev novih zvez (poslovnih stikov) in distribucijskih poti zaprositi za 
dovoljenje pri zvezni UDV.

5. Uvede naj se centralizacija nakupov cigaret, kave in drugih proizvodov, ki so vstopali v 
ilegalno trgovino s tem, da grosistični nakup izvršijo odseki, ki imajo že zdaj dostop do teh 
proizvodov in ki jih lahko kupijo po najugodnejših cenah.

6. Vstop na trg ilegalne preprodaje cigaret v Nemčiji.

7. Vsak republiški odsek naj samoiniciativno poišče najboljše distribucijske kanale za vstop 
na nemški trg, koristi pa naj ga tisti odsek, ki lahko pridobi najboljše pogoje nakupa in si 
zagotovi najboljše prodajne pogoje.

8. Vsi republiški odseki naj del pridobljenih tujih valut (ni pojasnjeno, kolikšen naj bi bil točen 
delež, ki naj bi se odmeril) odstopijo zvezni UDV.

9. Vsak republiški odsek naj izdela načrt prihodkov in odhodkov (torej nekakšen poslovni 
načrt) in naj ga v obliki poročila odda do prvega septembra 1951, s čimer bi lahko nastal 
podoben načrt na zvezni ravni.

10. Potrebe republiških tretjih sektorjev UDV naj se rešujejo na ravni republiških UDV in v 
koordinaciji z zvezno UDV.

11. Republiški UDV naj do prvega septembra 1951 izdelajo poslovno poročilo za poslovno 
obdobje med 1. januarjem in 1. septembrom 1951.

12. Do 1. septembra 1951 naj se uredi knjigovodenje po republiških UDV.

13. Knjigovodstvo naj se vodi posebej za legalno in posebej za ilegalno trgovino.

41 To je veljalo samo do neke mere, saj je iz zapisnika konference po intervenciji Kavčiča, da se odpira 
veliko povpraševanje po trgovini z narkotiki, sprejeto, da se v tovrstno trgovanje ne vstopa, izjemoma 
so dovoljeni posli, ki jih že upravlja UDV za Makedonijo in tudi sicer naj se posli z narkotiki prepustijo 
makedonski UDV. 
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14. Začne naj se organizirati zastopništvo tujih podjetij na jugoslovanskem trgu.

15. Uredi naj se dnevnice in stroške potovanj.

16. Odseki vseh republiških UDV naj, če tega še niso storili, odprejo bančne račune v tujini. 
Vse obstoječe in nove bančne račune, odprte v tujini, naj registrirajo pri zvezni UDV.

Konferenca na zvezni ravni zaokroža konstrukcijo vzporedne ekonomije. Vzporedna 
ekonomija je s tem regulirana in legalizirana v smislu, da postane komplementarna ekonomski 
politiki Jugoslavije in posameznih republik. Poleg tega so določene institucije, ki delujejo kot 
akterji v vzporedni ekonomiji, in pravila, ki zadevajo tako način delovanja, notranje 
organizacije, medsebojnih relacij med posameznimi republiškimi odseki UDV in posamične 
relacije republiških odsekov do zvezne UDV. Določene so tudi finančne relacije in nabor 
dovoljenih poslovnih aktivnosti. S tem dejansko pride do transformacije jugoslovanske 
ekonomske politike, saj jugoslovanski trg določajo petletni plani, torej kolektivistično-
socialistični ekonomski sistem, navzven, torej na tujih trgih pa deluje tržni mehanizem. Iz vseh 
dokumentov je tudi razvidno, da vzporedna ekonomija ne sledi uradni (v smislu mednarodne 
nominacije, da je Jugoslavija izbrala sistem socialistične ekonomije) ekonomski politiki. 

2.4 Rekonstrukcija mreže, kot izhaja iz letnih poročil slovenske UDV

Način, kako je dejansko potekala vzpostavitev vzporedne ekonomije oziroma rekonstrukcija 
obstoječe podjetniške mreže, je najbolj razviden iz poročil gospodarskega odseka UDV. Ta 
poročila so shranjena v Arhivu Republike Slovenije, arhivskem fondu ARS 1931, materialnem 
arhivu.

Sama rekonstrukcija je na konkretni ravni potekala na dva načina. Prvič, ključna tržaška 
podjetja so prešla pod upravno-organizacijsko okrilje UDV. Najprej so bila to izbrana podjetja, 
ki so izšla iz likvidacije Uivod, potem še podjetja v Avstriji (Harsch), Švici (Adria) in Nemčiji 
(Globus), nekaj kasneje pa še vsa podjetja, ki so bila na Tržaškem v lasti različnih fiktivnih 
lastnikov, dejansko pa so bila po sistemu fiktivnih lastništev v lasti FLRJ (natančneje 
ministrstva za zunanjo trgovino).42 Tej skupini podjetij so se pridružila še podjetja, ki jih je 
ustanovila UDV: v Trstu Runexim, v Švici Colcommerc in še istoimensko podjetje v davčni 
oazi v Liechtensteinu. Drugi korak rekonstrukcije je bil organizacijsko preoblikovanje UDV na 
način, da je bilo možno vzpostaviti formalna pravila in institucije upravljanja in organiziranja 
podjetniške aktivnosti znotraj UDV, s čimer se je posredno legalizirala ekonomska aktivnost 
UDV znotraj institucionalne ureditve FLRJ. Tako je prišlo do zanimivega institucionalnega 
križanja pristojnosti, saj so podjetja, ki so bila formalno v lastništvu FLRJ, prek slovenskega 
ministrstva za zunanjo trgovino dejansko bila upravljana s strani slovenske UDV. Iz letnih 
poročil UDV, ki so shranjena v Arhivu Slovenije (ARS 1931, A – 10 – 5, ARS 1931, A – 10 – 
6, ARS 1931, A – 10 - 7), izvemo, da je do institucionalne spremembe v UDV prišlo leta 1949, 
saj se tedaj prvič pojavi referat za gospodarstvo (gospodarski sektor, občasno tudi odsek ali pa 
referat). Organizacijsko je ekonomska dejavnost SDV spadala pod tretji referat prvega odseka 
UDV. Takšno organizacijo je mogoče slediti do leta 1951, ko se zadnjič eksplicitno pojavi 
institucija, za katero je nedvoumno jasno, da so njeni cilji striktno ekonomske in poslovno-

42 Ta podjetja so bila definirana kot podjetja pod stalno obdelavo. Obdelava je bil termin, ki ga je UDV 
uporabljala za nadzor in opravljanje operativnih akcij, v primeru podjetij gre deloma za obveščevalne 
akcije, večinoma pa za aktiven nadzor in upravljanje s poslovanjem.
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finančne narave. Poročila iz let 1949, 1950, 1951 so zato ključni vir, po katerem lahko 
rekonstruiramo delovanje UDV na ekonomskem področju.

2.4.1 Zgodnja rekonstrukcija 

Glede na dokumentacijo, shranjeno v Arhivu Republike Slovenije, se samostojni ekonomski 
oddelek znotraj UDV prvič pojavi v letu 1949. Iz tega leta je ohranjeno tudi poročilo, ki kaže, 
kako je rekonstrukcija potekala (ARS 1931, MA, A – 10 – 5, 40 - 53). V letu 1949 je bil referent 
gospodarskega oddelka poročnik Franc Braniselj, njegov pomočnik je bil kapetan Alojz Jurca, 
sekretar referata pa je bil zastavnik Alojz Murovec. To je bila vodstvena struktura, ki je 
upravljala s poslovno-finančno mrežo UDV. V poročilu so definirani cilji (ARS 1931, MA A – 
10 – 5, 40) in (ARS 1931, MA A – 10 – 5, 40) gospodarskega sektorja: zavarovanje in pravilno 
izvajanje uvoznega-izvoznega plana, pridobivanje obveščevalnih podatkov za domače 
gospodarstvo, pomoč ekonomskim ustanovam domačih političnih organizacij v tujini in jačanje 
ekonomskih pozicij manjšin, ustvarjanje kanalov za poslovanje s trgi, ki so legalno nedostopna, 
ustanavljanje podjetij, ki bi služila kot osnova za obveščevalno delo in pomoč pri nabavi 
denarnih in tehničnih sredstev, potrebnih pri delu odseka. Glede na navedene cilje lahko 
sklepamo, da je UDV skušala križati ekonomsko aktivnost z obveščevalnim delom, 
vzpostavljati mednarodne trgovinske odnose in izvajati poslovno dejavnost z obstoječo mrežo 
podjetij, ki je prišla pod okrilje UDV. Ta podjetja so bila: Centralšped, Inforit, Radiosa, Saf43, 
Adriaimpex, Carbonim, Metalmineralia, Papiros, Mleko, Mesimport iz Trsta in Kmečka banka, 
kreditni zavod iz Gorice. Tem podjetjem so dodana podjetja v začasni obdelavi (Uivod Gorica) 
in trgovska podjetja v stalni obdelavi, ki so deloma vodena pod kodnimi imeni (Oče, Splošna, 
Silvi, Giovanni),44 deloma pod pravim imeni (Eksport, Les, Ruda), ki so imela domicil bodisi v 
Sloveniji (Ljubljana, Koper) ali v tujini (Avstrija – Dunaj, Italija – Trst, Gorica). 

Iz poročila za leto 1949 (ARS 1931, MA, A – 10 – 5, 40 - 53) izvemo, kako se je oblikoval 
institucionalni okvir delovanja podjetij UDV. Ta so bila v lasti UDV ali pa ministrstva za 
zunanjo trgovino,45 v konkretnih podjetjih (kar je izpričano na primeru goriške Kmečke banke) 
pa so bili direktorji uprave in predsedniki nadzornih svetov sodelavci UDV. Poleg tega so bili 
sodelavci SDV pozicionirani tudi na drugih mestih v podjetjih. Vsi ti so odgovarjali tretjemu 
referatu prvega odseka UDV, medtem ko se je leta 1949 še poskusilo voditi poslovno aktivnost 
iz ljubljanskega Eksporta. Posebnosti tega poročila sta še dve: prvič, to je edino poročilo, v 
katerem je še vedno poudarjeno klasično obveščevalno delo po podjetniški infrastrukturi. 
Slednje iz poročil za leti 1950 (ARS 1931, MA, A – 10 – 5, 48 - 58) in 1951 (ARS 1931, MA, 
A – 10 – 5, 51 - 97) ali izpade ali pa je marginalizirano. In drugič, pojavi se nekaj fragmentov, 
kjer je izpričana ilegalna trgovina z ameriškimi cigareti, pri tem je tihotapstvo spet večinoma 
vezano na klasično obveščevalno delo. Ilegalna dejavnost tihotapljenja in prodaje ameriških 
cigaret je razumljena predvsem kot instrument odpiranja kanalov za klasično obveščevalno 
dejavnost.

Poročilo za leto 1949 moramo razumeti v kontekstu težav z rekonstrukcijo poslovne mreže, 
pomembno pa je predvsem zaradi tega, ker gre za prvo omembo institucionalizacije poslovne 
aktivnosti znotraj UDV, prvič izpričane cilje ekonomske politike SDV ter prvo uradno 

43 Predhodnik Safti.
44 Prevajalnika kodnih imen v času raziskave v dokumentaciji, ki jo hrani Arhiv Slovenije, ni bilo 
mogoče pridobiti, niti ni znano, ali še obstaja.
45 Uporabljena je kratica MST, kar je okrajšano za tedaj srbohrvaški naziv ministarstvo za spoljnu 
trgovinu ali po slovensko ministrstvo za zunanjo trgovino.
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poimenovanje podjetij, s katerimi se upravlja in ki tvorijo mrežo. Gre pravzaprav za ključni 
dokaz, da upravljanje poslovne mreže ni bila posledica poskusa reševanja težav, ampak načrtno 
in institucionalizirano delo UDV. Precej neobičajno je tudi dejstvo, da je slovenska UDV 
organizirala referat za gospodarstvo že leta 1949, prvi dokument, ki na nivoju FLRJ 
institucionalizira ekonomsko dejavnost znotraj UDV, na zvezni ravni pa je datiran šele leto dni 
kasneje, torej v letu 1950. 

2.4.2 Rekonstrukcija s Kavčičevim prihodom

Leta 1950 pride do spremembe poimenovanj organizacijskih struktur UDV. Odsek se 
preimenuje v oddelek, referat pa v odsek. Poročilo za leto 1950 (ARS 1931, MA A – 10 – 6, 48 
- 58) prinaša nekaj pomembnih sprememb, ki so posledica reorganizacije poslovne mreže UDV 
in zvezne ureditve, po kateri je legalizirano, da se UDV ukvarja z ekonomijo. Ključna pa je tudi 
reorganizacija tretjega referata prvega odseka UDV, saj referent postane major Niko Kavčič. 
Poročnik Franc Braniselj, ki je bil referent v letu 1949, pa postane Kavčičev pomočnik. 
Istočasno referat dobi dva nova pomočnika (poleg Alojza Jurce): poročnika Mirana Bertoka in 
zastavnika Franca Bregarja, sekretarju referata Murovcu pa se dodata še dva administratorja: 
Marjanca Butina in Nada Frece. Do konca leta postane pomočnik referent Branko More (Jurca 
ni več omenjen), administratorki pa postaneta Katinka Dobovšek in Draga Smrtnik (Butina in 
Frace nista več omenjena). Uvedeno je tudi delovno mesto knjigovodje, ki ga zasede Mihaela 
Mehle.  Na podlagi kadrovskih sprememb lahko ugotovimo dvoje: prvič, da je bilo novemu 
referentu Kavčiču omogočeno, da nastavi svojo ekipo, kar je očitno tudi izpeljal in pri tem 
zamenjal praktično celotno Branisljevo ekipo, in drugič, da se je referat prestrukturiral v bolj 
ekonomsko dejavnost, saj je dodana pozicija knjigovodje. Temeljita rekonstrukcija referata se 
potrdi s samim poročilom, iz katerega je razvidno, da je referat izključno v funkciji izvajanja 
ekonomske politike in skorajda nič v funkciji klasične obveščevalne dejavnosti, kot je bilo to v 
primeru, ko je bil leta 1949 referent Braniselj.

Kavčič je tretji odsek razdelil na tri referate (ARS 1931, MA, A – 10 – 6, 48): prvi referat za 
ekonomsko špijonažo, drugi referat za trgovino in tretji referat za računovodstvo.46 Prvi referat 
za ekonomsko špijonažo je imel defenzivne in ofenzivne obveščevalne naloge. Med defenzivne 
je spadalo zavarovanje podjetij, ki so bila v lasti Ljudske republike Slovenije (LRS), natančneje 
preprečevanje malverzacij, sabotaž, poslovnih špekulacij in odtujitev. Tem ciljem je sledilo 
odkrivanje tujih obveščevalnih agentov. Ofenzivno obveščevalno delo je zajemalo 
preprečevanje zaključevanja slabih poslov in signaliziranje dobrih poslov ter preverjanje 
podjetij, s katerimi se sodeluje, ter pomoč pri odpiranju novih poslovnih kanalov.

V poročilu je tudi eksplicitno navedena vrednost poslovne mreže, ki je pod nadzorom in 
upravljanjem UDV, Kavčič ocenjuje, da je celotna mreža vredna 1.030.000 ameriških dolarjev 
(ARS 1931, MA A-10 – 7, 79). Podrobnejše razlage vrednosti poročilo ne prinaša, toda kot je 
mogoče razbrati iz tega poročila in tistega iz sledečega leta, gre verjetno za tržno vrednost, ki 
bi jo UDV dobil, če bi se odločil dezinvestirati in odprodati vsa podjetja. 

V skupini podjetij, ki so bili v stalni obdelavi UDV in so v lasti LRS, sta glede na leto 1949 
dodani še dve podjetji, in sicer Tergestetrans in CGR. V obdelavo je prišla tudi množica tako 

46 Gre za originalne nazive referatov, kot izhajajo iz poročila. Pod ekonomsko špijonažo gre razumeti 
današnji naziv ekonomska obveščevalna dejavnost.



28

imenovanih Vidalijevskih podjetij.47 Kot podjetja UDV v tujini so navedena Atum, Tractor, 
Star, Icet, Adex, Pavle, Pangos iz Trsta (poleg nepremičnin), Kmečka banka iz Gorice, Les, 
Janko in Hotel48 iz Avstrije ter Adria iz Švice (ARS 1931, MA A-10-6, 51).

Poročilo za leto 1950 se nadaljuje s poročanjem o delu drugega referata za trgovino. Pri tem je 
prvič trgovina razdeljena in analizirana na legalni in ilegalni del. V poročilu je podan kratek 
opis operativnega poslovnega središča v Ljubljani, ki je delovalo v okviru podjetja Eksport. 
Tokrat prvič izvemo, da podjetje Eksport, nekdanja podružnica tržaškega Uivoda, ni služilo 
samo za posle med matično domovino in obema conama, ampak tudi kot pokritje za ilegalno 
trgovino in devizne manipulacije. Kot del rekonstrukcije mreže je pojasnjeno, da se bo Eksport 
zaprl, namesto njega pa se bo odprlo novo trgovsko podjetje, ki bo UDV služilo za upravljanje 
s podjetji, ki so po ministrstvu za uvoz in izvoz v lasti LRS. Poročilo se nadaljuje z opisom 
skladiščnih centrov oziroma logističnega dela poslovanja UDV. Identificirana so tri skladišča, 
in sicer na Vrhniki, v Kopru oziroma Ankaranu (s predlogom, da zaradi oteženega 
organizacijskega delovanja v coni B to skladišče preselijo na Reko) ter Dornbergu (skladišče 
za goriško regijo). Poleg treh aktivnih skladišč je imela UDV v svojem upravljanju še tri 
skladišča (Gorjansko, Sežana, Št. Ilj). Izpostavljen je še dunajski center, predvsem v kontekstu 
ilegalnih poslov, pri čemer je bil Dunaj izhodišče za ilegalne posle v Avstriji in Nemčiji.

Med vidnejšimi dosežki odseka so našteti (ARS 1931, MA A-10 – 6, str. 55):

1. Razširitev mreže ilegalne trgovine po celotni severni Italiji, po zahodni obali Italije do 
Ancone, v Švico in prek Avstrije v Zahodno Nemčijo.

2. Zagotovitev nabavnih virov pri najzanimivejšem tihotapskem artiklu – ameriških cigaretah, 
s čimer so prišli v stik s tihotapci velikega formata.

3. Organizacija novih morskih kanalov, s čimer je bilo mogoče tihotapiti »vagonske količine« 
blaga.

4. Povečanje prometa glede na predhodno leto v razmerju 1:3.

5. Razširitev notranje organizacije z novimi skladišči, vozili in osebjem. V skladu s potrebo 
legalizacije poslov se je začelo odpirati novo izvozno-uvozno podjetje.

Med vidnejše neuspehe odseka pa so našteti: nezmožnost, da bi organizirano dali na trg kavo, 
špirit in opojne droge, neuspešno organiziranje distribucijske mreže za pretihotapljene ameriške 
cigarete v Avstriji in Nemčiji (ARS 1931, MA A-10 – 6, str. 55).

Tretji del poročila obravnava računovodstvo, ki je v letu 1950 sploh prvič organizirano, in sicer 
z namenom poenotenja poslovanja. Iz poročila izvemo, da je bilo računovodstvo vodeno v 
ameriških dolarjih, saj je bila to tipična obračunska valuta v poslih, ki so jih vodila podjetja 

47 Vittorio Vidali (1900–1983) je bil pomemben član komunistične partije v coni A in član italijanskega 
parlamenta. Po prekinitvi odnosov med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo leta 1948 je ostal zvest Sovjetski 
zvezi in je kot vodja prosovjetske komunistične partije za cono deloval proti jugoslovanski komunistični 
partiji v tako imenovanem procesu detitoizacije. Https://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Vidali 6. 11. 
2019.
48 Iz različni dokumentov, shranjenih v arhivskem fondu ARS 1931, je mogoče sklepati, da gre za hotel 
na Dunaju na Mariahilferstrasse. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Vidali
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UDV v tujini. Poslovanje v ameriških dolarjih je povzročilo tudi potrebo po odprtju dveh 
dolarskih računov pri švicarskih bankah. Prva je bila Schweiserische Bankswerein Zűrich 
Bankgeselschaft (ARS 1931, MA A-10-6, 56). Centra v Trstu in na Dunaju sta bila finančno-
knjigovodsko tako organizirana, da se je v Ljubljani vodilo centralno knjigovodstvo, s čimer se 
je optimizirala koordinacija finančnega poslovanja.49 Uveljavljeno je bilo tedensko poročanje z 
Dunaja in iz Trsta, knjigovodstvo v Ljubljani pa so vodili predvsem kadri UDV.50

Razlika med letoma 1949 in 1950, ki jo razberemo iz obeh poročil, je precejšnja. Spremeni se 
tako kadrovska zasedba gospodarskega oddelka kot njegova struktura, in to na dva načina. 
Prvič, klasično obveščevalno delo je bolj ali manj izločeno, in drugič, struktura oddelka začne 
odgovarjati obliki neke vrste holdinga, torej kot organizacijsko-finančna uprava in centralna 
računovodska služba. Konsolidira se mreža podjetij v coni A ter začne koordinirano poslovanje 
s centrom na Dunaju. Poleg tega se vzpostavi obris finančnega toka od podjetij UDV do 
švicarskih bank. Prvič se natančneje pristopi k reševanju problema valutnih tveganj in 
optimizacije logistične infrastrukture. Prvič tudi izvemo, da obstaja oddelek za ilegalno 
trgovino, ki pa je očitno tudi v procesu rekonstrukcije: širjenje mreže, iskanja novih prodajnih 
poti in dostopa do veletrgovcev s tihotapskim blagom. 

Zadnje poročilo o delu gospodarskega oddelka za UDV, iz katerega lahko sklepamo o načinu 
in uspešnosti rekonstrukcije podjetniške mreže, je datirano v leto 1951 (ARS 1931, MA A – 10 
– 7). Po tem letu je ali gospodarska aktivnost razpršena po različnih oddelkih in spet vezana na 
klasično obveščevalno dejavnost ali pa sploh ni omenjena. To, kot bomo pokazali v 
nadaljevanju, ne pomeni, da UDV ni več opravljala ekonomsko-finančnih aktivnosti, temveč 
zgolj to, da je ni organizirala v posebnem sektorju.

V letu 1951 pride do novih kadrovskih sprememb v oddelku za gospodarstvo. Najprej je Franc 
Braniselj, ki je bil v letu 1941 referent oddelka, v letu 1950 pa pomočnik referenta, zadolžen za 
bolj obveščevalni del (ekonomska špijonaža), premeščen v drug referat. Število knjigovodij pa 
se poveča na tri. Referent je še vedno Niko Kavčič (ARS 1931, MA A – 10 – 7, 3). Ta 
sprememba gre v smeri tistega, kar je bilo zapisano v poročilu leta 1950, in sicer da se celotno 
delo referata premika bolj proti opravljanju poslovnih funkcij in se odmika od klasičnega 
obveščevalnega dela. 

Odmik od klasičnega obveščevalnega dela je razviden tudi iz same strukture poročila, ki je 
razdeljeno na dva dela: trgovina (legalna in ilegalna) ter knjigovodstvo ARS 1931, MA A – 10 
– 7, 51).

Poročilo o trgovinskem delu se začne s podjetjem Eksport (ARS 1931, MA A – 10 – 7, 52), ki 
je tako, kot je bilo napovedano v poročilu iz leta 1950 in v sklepu o likvidaciji Uivoda, ki smo 
ga predstavili zgoraj, v letu 1951 v likvidaciji. Leta 1951 je Eksport služil zgolj kot poslovna 
lupina za izvajanje nekaterih logističnih aktivnosti, preden se odpre novo podjetje (uporaba 
poslovnih prostorov, omogoča sklepanje pogodbenih razmerij z zaposlenimi, uporaba 
dinarskega računa Eksporta pri Narodni banki Jugoslavije, uporaba dolarskega računa v Švici, 
uporaba naslova Eksporta za izpeljavo reeksportnih poslov in poslov tranzitne trgovine, 
upravljanje z avtoprevoznimi posli, vezanimi na skladišče v Vrhniki). Resnih poslovnih 

49 V poročilu je izpostavljena predvsem optimizacija valutnih konverzij.
50 V poročilu ni natančneje definirano, kaj pomeni, da so knjigovodstvo vodili predvsem kadri iz UDV, 
domnevamo pa lahko na podlagi pripomb, ki jih je dal Niko Kavčič v dokumentih pred rekonstrukcijo 
poslovno-finančne mreže, da je primanjkovalo finančnih strokovnjakov, torej da so knjigovodstvo v 
Ljubljani vodili tudi posamezniki, ki niso prišli iz struktur UDV.



30

aktivnosti Eksport v likvidaciji leta 1951 ni več izvrševal in, kot izvemo iz poročila, tudi ni bil 
uporabljan za pridobivanja novih poslov ali trgov.

Osredno vlogo izvajanja poslovnih aktivnosti je po Eksportu zavzelo novo podjetje s sedežem 
v Ljubljani – Continental. V poročilu je poudarjeno, da je bil Continental ustanovljen na 
iniciativo UDV in v dogovoru s Cenetom Vipotnikom (ARS 1931, MA, A-10-7, 53). Ta 
podatek je ključen za razumevanje institucionalnih odnosov v LRS. Cene Vipotnik je bil 
minister za zunanjo trgovino LRS med letoma 1950 in 1951, dogovor med ministrom in UDV 
pa kaže na to, da je UDV leta 1951 prevzela instrumente ekonomske politike, ki so običajni za 
vlado in ne obveščevalno službo, kot je UDV bila. Pomeni pa tudi, da UDV rekonstrukcije 
poslovne mreže (katere pomemben del je bila nadomestitev likvidiranega Eksporta s 
Contintalom) ni mogla izvesti zunaj formalnih slovenskih in jugoslovanskih institucij, ampak 
ob njihovi eksplicitni privolitvi. Institucionalno gledano to pomeni, da je UDV postala 
komplementarna vladi LRS pri vodenju ekonomske politike.

S podjetjem Continental je UDV nadgradila pomanjkanje poslovnih funkcij, ki je bilo značilno 
za Eksport, za katerega je veljalo, da je bil zgolj poslovna lupina brez pravih poslovnih 
aktivnosti. Tako je Continental sklenil pogodbo z műnchenskim podjetjem Globus (ki je bilo v 
80-odstotnem lastništvu UDV), s čimer so se izpolnili pogoji za izvajanje tranzitne in 
reeksportne trgovine, sklenjene so bile pogodbe s prevozniki, s čimer se je postavil 
formalnopraven odnos in vzpostavila logistična funkcija podjetja, v podjetju pa so bili zaposleni 
sodelavci UDV (ARS 1931, MA, A-10-7, 53). 

V nadaljevanju poročila (ARS 1931, MA, A-10-7, 54 – 57) izvemo, da je UDV temeljito 
reševala vprašanje logistike, saj sledi precej podroben popis organizacije sistema prevozov, 
izkoriščenosti tovornjakov, reševanja problema optimizacije voznega parka in sistema 
skladiščenja. UDV je na začetku uporabljala Avtoprevozno podjetje Štirn, ki je imelo koncesijo 
za prevoze, toda ker je bila organizacijska struktura tega podjetja relativno šibka, je v poročilu 
zapisano, da se je zaprosilo Glavno upravo za promet za ustanovitev prevoznega podjetja, ki bi 
imelo koncesijo za mednarodne prevoze. 

Sledi pregled podjetij v coni B (ARS 1931, MA, A-10-7, 58 - 63): najprej podjetje, ki izvaja 
zastopstvo za Mercedes Benz, potem podjetja Začimba (kar se je kasneje preimenovalo v Droga 
Portorož) in podjetja Vrtnarija. Za zadnji podjetji ni posebno podrobnih zapisov, saj sta bili obe 
v fazi zagona poslovanja.

Pregled poslovanja tržaških podjetij se začne z novoustanovljenim podjetjem Runexim (ARS 
1931, MA, A-10-7, 64), ki je bilo registrirano za paketno dostavo. Kot izvemo iz poročila, 
Runexim ni bilo prvo podjetje, ki je posredovalo v dostavi paketov, pred njim je bilo že podjetje 
Packexpress in Theo,51 ki je poslovalo kot nejugoslovansko oziroma inozemsko.52 Ciljev 
vzpostavitve in delovanje Runexima je bilo več. Prvič, iz trga izriniti vsa podobna podjetja, ki 
so v lasti emigrantov, saj je UDV domnevala, da bi le-ta lahko izkoristila poslovanje za 
financiranje tuje obveščevalne dejavnosti v FLRJ. Drugič, z Runexim bi se izločila možnost 
tihotapljenja. Tretjič, izločila bi se možnost financiranja delovanja protijugoslovanske 
dejavnosti. Četrtič, poslovna dejavnost posredovanja paketov bi se lahko izkoristila za 
obveščevalno dejavnost UDV. In petič, možnost pridobivanja tujih valut. 

51 Ali Thec oziroma Thee, zaradi slabe kakovosti namreč ni jasno berljiva zadnja črka zapisa podjetja, 
ime pa se kasneje ne pojavlja več, zato se ne da nedvoumno ugotoviti imena podjetja.
52 Narekovaje je v poročilu postavil Niko Kavčič, iz česar je mogoče sklepati, da je bilo podjetje dejansko 
jugoslovansko, da pa so poskušali prikriti njegovo rezidenčnost.
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Naložba v posel dostave paketov je znašala 268.000 tedanjih ameriških dolarjev. Te naložbe so 
pokrivale stroške nabave, embalaže, stroške dela in korupcijo lokalnih oblasti (ARS 1931, MA, 
A-10-7, 64). Posel je bil na začetku organiziran tako, da je bil Runexim registriran kot 
podružnica ameriškega ETC. Takšna organizacija poslovanja pa je trajala, dokler ni leta 1951 
v Zűrichu (Švica) UDV ustanovila Colcommerz, ki je postalo materinsko podjetje Runeximaa, 
z računom pri neimenovani švicarski banki, na katerega so se nakazovali devizni prihodki od 
poslovanja. S tem je postala struktura sledeča: Colcommerz je bilo materinsko podjetje, ETC 
je v strukturi zasedlo pozicijo akviziterskega podjetja, pri katerem so se zbirala naročila, 
Runexim pa je postal izvrševalec naročil. Transport v FLRJ je potekal po reškem logističnem 
podjetju Transjug. Načrt UDV je bil, kot izvemo iz poročila, da se Runexim pred tržaškimi 
institucijami prikaže kot tuje, torej nejugoslovansko podjetje. 

Iz informacij, ki izhajajo iz poročila (ARS 1931, MA, A-10-7, 64 - 70), lahko rekonstruiramo 
paketni posel na sledeč način: ETC je v ZDA zbiral naročila za paketno dostavo in hkrati 
dostavljal želene dobrine v Runeximovo skladišče v prostocarinski coni v tržaškem pristanišču. 
Runexim je dobrine razdelil glede na naročila, jih zapakiral, naslovil in predal Transjugu, ki jih 
je v FLRJ dostavil prevzemnikom. Plačilo za paketno storitev je bilo opravljeno v ZDA, ETC 
pa je prihodke iz tega naslova, zmanjšane za 20 odstotkov priznane marže, nakazal na račun 
Colcommerca, odprt pri neimenovani švicarski banki. 

Poslovni dogovor med ETC in Runeximom je bil, da tržaško podjetje izplačuje 20-odstotno 
provizijo ETC. Tak dogovor naj bi bil tudi med Runeximovo predhodnico Packexpressom in 
ETC. Provizija je bila sprejeta na strani UDV, toda brez ustreznik kalkulacij, ko se je poslovanje 
začelo, pa se je začelo tudi pogajanje o znižanju provizije.53 Centralno knjigovodstvo je bilo 
zakamuflirano pri predstavništvu podjetja za FLRJ v Ljubljani (ARS 1931, MA, A-10-7, 66). 
Slednje je bilo značilno za Kavčičevo rekonstrukcijo podjetniške mreže UDV, saj je izvedel 
centralizacijo poslovanja in odpravil podvajanje poslovnih funkcij, ki se je izkazalo za 
neučinkovito v smislu nepreglednosti poslovanja in nezmožnosti sledenja tako tokov denarja 
kot dejanskega bilančnega stanja. V poročilu so navedeni trije ključni motivi za prenos 
knjigovodstva v Ljubljano: prvič, vzpostavitve povezave med Ljubljano in podjetji v tujini. 
Drugič, optimizacija poslovnih procesov, predvsem na strani koordinacije s Transjugom, pošto 
in železnicami, ki so opravljale distribucijo paketov po FLRJ (v veliki meri predvsem po LRS), 
in tretjič, hitrejši postopek reševanja reklamacij z izločitvijo dolgotrajnejšega postopka 
reklamiranja v ZDA.

ETC pa ni bilo edino podjetje, ki je vstopilo v paketni posel. Poročilo omenja še Victorja Boguta 
iz Montevidea (Urugvaj) (ARS 1931, MA, A-10-7, 66), s katerim je bilo poslovanje skromno 
(poslanih je bilo za 1000 dolarjev naročil), vendar je UDV ta poslovni stik ohranjala zaradi 

53 Kako so se pogajanja o višini provizije končala, ni znano, saj zapisa o tem v poročilu ni. Izpričan je 
zgolj delni uspeh pri obljubi ETC, da bo za dostavo moke in koruze v višini 75.000 ameriških dolarjev, 
za kateri se je pokazalo, da sta slabše kakovosti od dogovorjene, sprejel samo 10-odstotno provizijo 
(ARS 1931, MA, A-10-7, 65).
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možnosti širitve posla v Argentino.54,55 Navaja se tudi možnost širitve na ostale trge: Avstralijo, 
Novo Zelandijo, Belgijo, Francijo, Westfalijo (Nemčija). Ali je do te širitve tudi prišlo pa glede 
na pomanjkanje dokumentacije ne moremo ne potrditi ne ovreči.

Na 31. decembra 1951 je bila narejena nedokončana bilanca za paketni posel (ARS 1931, MA, 
A-10-7, 69 - 70):56

Preglednica 1: Pasiva za paketni posel UDV za leto 1951

Pasiva Vrednost (v USD)

Investicije 198.000

Investicije (v it. lirah 50 mio.) 70.000

Dolg Transjugu 22.0000

Skupaj 290.000

Vir: ARS 1931, MA, A-10-7, 70.

Preglednica 2: Aktiva za paketni posel UDV za leto 1951

Aktiva Vrednost (v USD)

Zaloge blaga 211.000

Dolg ETC 88.400

Banka Zűrich 9.600

Dolžniki Trst 10.000

Inventar 10.000

Skupaj 329.000

Vir: ARS 1931, MA, A-10-7, 70.

54 Domnevamo lahko, da je bila Argentina ciljni trg UDV in Runexima zaradi močne jugoslovanske 
emigracije (tako predvojne in vojne) in da je bila UDV poleg visokih potencialnih prihodkov motivirana 
tudi, da bi preprečila emigrantskim podjetjem, da bi vstopila v ta posel, in da bi preprečila morebitne 
obveščevalne dejavnosti pod krinko dostave paketov v FLRJ. Logično lahko sklepamo, da so pri UDV 
domnevali, da so paketne dostave primerne tako za vzpostavljanje stikov med emigracijo in opozicijo v 
FLRJ kot za organizacijo obveščevalne mreže v FLRJ. Eksplicitno pa motivi za vstop na argentinski trg 
niso navedeni. 
55 V zvezi s tem Kavčič kot potencialnega partnerja omenja argentinsko podjetja Adriamare (ARS 1931, 
MA, A-10-7, str. 66). Nadaljevanje poslovanja na argentinskem oziroma južnoameriškem trgu ni znano.  
56 Kot razlog za nedokončanje bilance se navaja, da se del knjigovodkih listin nahaja v Trstu in v Švici.
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Preglednica 3: Bilančni izkaz za paketni posel UDV za leto 1951

Vir: ARS 1931, MA, A-10-7, 70.

Bilanco paketnega poslovanja za leto 1951 je težko komentirati, saj je daleč največja postavka 
na strani aktive zaloga blaga, ki predstavlja skorajda 65 odstotkov aktive. Ni namreč jasno, po 
kakšnem načinu se je oblikovala zaloga. Ali je šlo za blago, ki je bilo že naročeno, ali pa za 
blago, za katerega je bilo največ povpraševanja in za katerega je bila največja verjetnost 
prodaje, ni pa bilo tudi prodano. Prav tako v tej postavki še ni korigirana vrednost prej omenjene 
moke in kuruze slabše kakovosti. Kavčič namreč navaja, da pogajanja z ETC v zvezi s tem 
problemom še potekajo, kar bi pomenilo, da je bil končni izkaz morda celo boljši, kot je bilo 
prikazano v poročilu. Poslovni izkaz za prvi kvartal leta 1952 na dan 31. marca 1952 (ARS 
1931, MA A-10-7, 70):

Preglednica 4: Pasiva za paketni posel UDV za leto 1952

Pasiva Vrednost (v USD)

Investicije 136.000

Investicije (v it. lirah 55 mio.) 83.000

Dolg Transjugu 7500

Skupaj 226.500

Vir: ARS 1931, MA, A-10-7, 70.

Preglednica 5: Aktiva za paketni posel UDV za leto 1952

Aktiva Vrednost (v USD)

Zaloge blaga 185.000

Dolg ETC 54.400

Banka Zűrich 9.000

Dolžniki Trst in garancije 10.000

Inventar 10.000

Skupaj 268.400

Vir: ARS 1931, MA, A-10-7, 70.

Bilančna stran Vrednost (v USD)

Pasiva 290.000

Aktiva 329.000

Saldo 39.000
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Preglednica 6: Bilančni izkaz za paketni posel UDV za leto 1952

Vir: ARS 1931, MA, A-10-7, 70.

Glede na zgornje bilančne izkaze lahko potrdimo, da so učinki organizacije poslovanja s paketi 
bili pozitivni. Aktiva prvega kvartala leta 1952 je dosegla nekaj več kot 80 odstotkov celotne 
aktive v letu 1951. V prvem kvartalu novega leta je bilo torej poslovanje uspešnejše kot v 
preteklem letu. Vsekakor pa to kaže na stabilnost in uspešnost poslovanja. Zmanjšale so se tudi 
zaloge blaga (za 26.000 USD) in terjatve do ETC (za 30.000 USD). Čeprav so to edini bilančni 
izkazi, ki so nam na voljo, in doslej še niso odkriti dokumenti, s katerimi bi lahko rekonstruirali 
nadaljnje poslovanje Runexima, kaže, da je bilo poslovanje stabilizirano in uspešno. 

2.4.3 Ustanovitev podjetja v Liechtensteinu

Kot sledi iz poročila (ARS 1931, MA 213-7, 419–420, ARS 1931, MA 213-7, 422 - 424), je 
bilo leta 1951 v Liectensteinu ustanovljeno podjetje Colcommerz Vaduz A.G. Liechtenstein je 
bil davčna oaza in njegova prednost pred Švico je bila v zelo blagi regulaciji (Kavčič poroča, 
da v Liechtensteinu ni treba razkriti knjig, s čimer v današnjem finančnem jeziku misli na 
bilance oziroma poslovna poročila) in nizki obdavčitvi. S tem se je posledično začela 
rekonstrukcija poslovanja v Švici. Colcommerz iz Zűricha ni bil ukinjen, toda njegova poslovna 
dejavnost se je omejila na manjše izvozno-uvozne posle,57 račun švicarskega podjetja, odprt pri 
Bankgesellshaft, pa se je prenesel na relacijo Colcommerz Vaduz – Runexim, in to tako, da so 
se sredstva liechtensteinskega podjetja prenesla na isti račun, pri čemer Colcommerz Zűrich 
računa ni več uporabljal. Dejanski namen ustanovitve podjetja v davčni oazi pojasni Kavčič s 
sledečo trditvijo: »Kako in na kakšen način posluje vaduški Colcommerz, ne bo nihče vprašal.« 
(ARS 1931, MA A-10-7, 81). Poleg tega poudari, da Colcommerz Vaduz ni pomemben samo 
za paketni posel z Runeximom, ampak da gre po njem lahko tudi ostala tranzitna trgovina. S 
tem postane jasno, da je bilo odprtje podjetja v davčni oazi namenjeno umikanju poslovanja 
izpred regulatorja. S podjetjem Colcommerz Vaduz je tudi izpričano prvo podjetje, ki se je v 
času socializma odprlo v davčni oazi. 

57 Kavčič uporablja besedo nabave.

Bilančna stran Vrednost (v USD)

Pasiva 226.500

Aktiva 268.400

Saldo 41.900
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Slika 2: Rekonstrukcija mreže UDV z ekstenzijo v Liechtensteinu leta 1951

Vir: Dokumenti ARS 1931, MA, ARS 1931, A – 10 – 5, A – 10 – 6, ARS 1931, A – 10 – 7.

Več podrobnosti o prenosu poslovanja v liechtensteinsko davčno oazo pridobimo iz zapisnikov 
prve delovne konference 9. junija 1951 (ARS 1931, MA 213-7, 14 – 26). Na tej konferenci je 
bila predstavljena rekonstrukcija prek oblikovanja enotne upravljavske organizacije podjetij, 
pri čemer se je oblikoval mehanizem, ki je prvič povezal podjetja v Italiji, Avstriji (podjetje 
Harsch), Nemčiji (podjetje Globus) in Švici (podjetje Adria), in drugič, omogočil davčno 
optimizacijo in izogibanje regulatorjem v Italiji po vzpostavitvi podjetja v Liechtensteinu. 
Slednje je bilo pomembno glede na to, da je SAF ravno zaradi regulative v Italiji skoraj prenehal 
delovati. 

V poročilu s konference še enkrat izvemo, da se bo poslovanje podjetij povezalo po švicarskem 
podjetju Colcommerz.58 Eden izmed sklepov konference, ki neposredno zadeva organizacijo in 
delovanje podjetij na Tržaškem, je bil, da Colcommerz ponudbe, ki jih sprejme, posreduje 
podjetjem v Trstu, Nemčiji in Continentalu v Slovenijo. S tem je nastala formalna poslovna 
povezava med različnimi podjetji, s katerimi je upravljala UDV in ki so bila pred tem 
nepovezana ali pa so vzpostavljala poslovne stike po naključju. Dodatni elementi rekonstrukcije 
poslovne mreže so razvidni iz zapisnika druge konference, ki je bila 29. in 30. decembra 1951 
v Bohinju (ARS 1931, MA 213-7, 46–62), gre pa za vzpostavitev finančnooperativnega 
poslovanja, torej načina vodenja in centraliziranja bilanc.

58 Uporabljen je tudi zapis Colcommerc.
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Kot direktor podjetja Colcommerz je bil v Švici registriran Danilo Pipan, direktor tržaškega 
podjetja Runexim. Eden izmed primarnih poslov Colcommerca je bil kreditiranje Runemixa, 
sicer pa je bilo razlogov za ustanovitev Colcommerza več. Prvič, UDV se je želela izogniti 
plačilu visokih davkov v Italiji. To bi se naredilo tako, da Runexim postane le zastopnik 
ameriškega podjetja, po katerem poteka paketna dostava (gre za podjetje American Trading 
Corporation), posledično naj bi Runexim v svojih bilancah vodil le stroške režije, originalno 
knjigovodstvo za Runexim pa bi se ilegalno vodilo pri Colcommerzu (ARS 1931, MA 213-7, 
422). To pomeni, da bi se izognilo plačilu davka na dobiček v Italiji s preusmerjanjem dobička 
s fiktivnimi posli kreditiranja v Švico, kjer bi bil dobiček obračunan po nižji davčni stopnji. 
Drugič, glede na to, da je obstajala možnost vojaškega spopada, je bilo treba v državi z dovolj 
varnim institucionalnim okvirjem ustanoviti podjetje, pri katerem bi bila spravljena rezervna 
finančna sredstva (ARS 1931, MA 213-7, 423). In tretjič, Colcommerz naj bi bil izhodiščna 
točka za doseganje nemškega, britanskega, ameriškega in belgijskega trga. Glede na analizirane 
dokumente bi lahko dodali še četrti razlog za selitev centra zunanjega poslovanja v Švico. 
Težave SAF z italijanskimi regulatorji, ki so skorajda uničili podjetniško mrežo, so po vsej 
verjetnosti predstavljale močan dejavnik zamenjave regulatornega okvira poslovanja.

S selitvijo centra poslovanja naj bi se posledično dokončno stabiliziralo tudi delovanje 
podjetniške mreže na Tržaškem. Toda švicarski davčni in regulatorni sistem nista bila takšna, 
kot so pričakovali v ekonomskem oddelku UDV, kar je pripeljalo do dopolnitve obstoječe 
podjetniške infrastrukture.

Iz poročila, ki je bilo sestavljeno 14. decembra 1951 v Zűrichu (ARS 1931, MA 213-7, 419 – 
420)59 je razvidno, da so v Švici obstajale resne regulatorne ovire, davčni sistem pa ni bil tak, 
kot se je pričakovalo, kar je povzročilo, da je prišlo do še ene spremembe poslovne strategije in 
posledično odložilo načrtovano stabilizacijo tudi podjetij na Tržaškem. Davčna obremenitev je 
bila precejšnja. Najprej se je obračunala 30-odstotna davčna stopnja od dobička, potem pa še 
20–30-odstotna davčna stopnja za izplačilo dividend v tujino.60 Podobno je bilo z regulativami, 
za katere je v poročilu izpričano, da so popolnoma nenaklonjene kakršnikoli vrsti obvodov toka 
gotovine,61 ki so bili vzpostavljeni s postavitvijo relacij Runexim–Colcommerz–Continental. 
Problem je nastal tudi na ravni lastniške strukture Colcommerza, saj po tedanji švicarski 
zakonodaji ni bilo mogoče, da bi bili lastniki večinskega dela švicarskega podjetja fizične 
osebe, ki niso švicarski državljani.

Sklep, ki sledi iz poročila (ARS 1931, MA 213-7, 420), je, naj se prenese sedež Colcommerza 
iz Švice v Liechtenstein. S tem bi bili doseženi sledeči cilji: prvič, znižala bi se davčna 
obremenitev (letna davčna obveznost v Liechtensteinu je znašala 200 švicarskih frankov letno). 
Drugič, izognilo bi se omejitvam pri državljanstvu lastnikov podjetja. Tretjič, pričakovala se je 
manjša obremenitev s strani regulatorjev. Četrtič, stroški poslovanja bi bili nižji kot v Švici in 
petič, z vidika poslovanja z American Trading Corporation ne bi bilo nobene razlike. Selitev 
sedeža Colcommerza iz Švice v Liechtenstein je potekalo v dogovoru s švicarskimi državljani, 
ki so zaradi švicarske zakonodaje opravljali funkcijo fiktivnih lastnikov švicarskega 

59 Poročilo ni podpisano.
60 Colcommerz je po logiki povezav moral izplačevati dobiček v obliki dividend ljubljanskemu 
Continentalu, kar je povzročilo, da je Colcommerz dejansko izvažal kapital in posledično padel v 
kategorijo dodatne obdavčitve iz naslova dividend.
61 Mišljeno je umikanje sredstev iz bilanc na nelegalen način po fiktivnih pogodbah, kakršna je bila 
kreditiranje Runexima s strani Colcommerza.
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Colcommerza: Wiatnuerja in Thomanna, ki naj bi vstopila v podjetje kot delničarja, ter 
baselskega odvetnika Petra Lotza, ki bi postal oseba zaupanja.62

Adriaexpress je naslednje pomembnejše podjetje v sklopu tržaških podjetij, s katerimi je 
upravljala UDV in ki se pojavi v poročilu za leto 1951. V zvezi s tem podjetjem je pomembno 
dejstvo, da je bilo podobno kot Runexim vezano na Švico, saj je bilo odprto s koncesijo, ki pa 
ni prišla iz FLRJ, temveč iz Zűricha in katere nosilec je bil Jože Bezek. V nadaljevanju je 
zapisano tudi (ARS 1931, A – 10 – 7, 71 – 73), da je v Zűrichu organizirano turistično podjetje 
Adria, s katerim upravlja, iz česar je moč sklepati, da je bila Adria materinsko podjetje 
Adriaimpexa. Takšna struktura podjetniških relacij sledi organizaciji, ki smo jo prikazali že pri 
Runeximu, in domnevamo, da je motiv takšne organizacije poslovanja podoben tudi pri 
Adriaimpexu: prvič, izogibanje lokalnim regulatorjem in drugič možnost uporabljanja 
švicarskega bančnega sistema. Jože Bezek je bil jugoslovanski migrant, ki je posojal svojo 
koncesijo UDV, pri čemer je morala UDV za to posojilo plačevati mesečno najemnino.63 

Naslednje je prevozno podjetje Star (avtobusni in tovorni prevozi), katerega poslovanje 
razkrijejo tri pomembne lastnosti delovanja podjetniške mreže UDV v Trstu (ARS 1931, A – 
10 – 7, 73 – 75). Prvič, izpričan je znesek 80 milijonov italijanskih lir kot vložek UDV v 
podjetje, pri čemer je pojasnjeno, da znaša tržna vrednost podjetja 100 milijonov italijanskih 
lir, kar pa ni mogoče razbrati iz bilance. Slednje je posledica dejstva, da so za prevoze v 
Jugoslaviji dobivali plačila, nominirana v jugoslovanskih dinarjih, ti pa so bili direktno 
odvedeni. Tako imenovani sistem obvoda je pomenil, da so zaradi težav pri menjavi med 
jugoslovanskimi dinarji in italijanskimi lirami podjetja, stacionirana v Trstu, poslovala z 
dinarskimi denarnimi tokovi zunajbilančno. Z avtobusnimi prevozi se je ukvarjalo podjetje 
Atum, za katerega pa izvemo (ARS 1931, A – 10 – 7, 75 – 76), da je ves čas poslovalo z izgubo, 
kar naj bi bila posledica slabega upravljanja. Iz poročila ni razvidno, kako so se reševale težave 
tega podjetja, oziroma kako je potekalo njegovo prestrukturiranje. 

V poročilu o podjetju Traktortransport (ARS 1931, A – 10 – 7, 73 – 76) izvemo več o 
oblikovanju lastniške strukture podjetij SDV. Gre za model slamnatega lastništva in zavarovanj, 
k so jih morali oblikovati slamnati lastniki. Lastništvo Tergestetransa naj bi bilo sledeče: 50 
odstotkov Bartolini, 25 odstotkov Barteloti in 25 odstotkov Žerjal. Zadnja sta bila sodelavca 
UDV. V tem kontekstu je besedo sodelavca moč razumeti kot slamnata lastnika, ki sta s 
podjetjem upravljala v dogovoru z UDV. Problem, ki je nastal, je bil posledica dejstva, da je 
prišlo do spora med Bartelotijem in Žerjalom, pri čemer UDV ni imela zavarovanega 
lastniškega deleža ne z menicami ne z osebnimi izjavami obeh lastnikov. To je pomenilo, da je 
nastalo poslovno tveganje iz naslova morebitne unovčitve lastniškega deleža mimo UDV. Kaj 
točno je mišljeno z osebnimi izjavami lastnikov, ni pojasnjeno, domnevamo pa, da gre  za 
zavezujoče izjave, po katerih lastniki ponudijo predkupno pravico ali pa z darilno pogodbo 
prenesejo svoj lastniški delež na fizične osebe, ki jih določi UDV.  Načrt je bil, da se lastniški 
delež UDV proda, deloma zaradi spora med lastnikoma, deloma zaradi dejstva, da so se dobički 
v podjetju delili brez dogovora z UDV oziroma brez ustrezne dokumentacije, ki bi takšen 
poslovni dogodek izpričala, s čimer je bilo preprečeno, da bi se vzpostavil ustrezen nadzor nad 
delovanjem podjetja (ARS 1931, MA A-10-7, 76).

62 V sodobnem poslovnem izrazoslovju bi oseba zaupanja pomenila pooblaščenca. Ti so tudi običajni 
instituti v podjetjih v davčnih oazah.
63 Kavčič v poročilu zapiše, da je bila takšna ureditev neoptimalna, saj sta v isti pisarni delovala tako 
Bezek, ki se ga posredno označuje kot nekoga, ki izvaja špekulantske posle, in UDV, ki je poskušala 
organizirati svojo turistično dejavnost (ARS 1931, MA A-10-7, 72 - 73).
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Poročilo o podjetju Pangos razkriva izhodno strategijo UDV. Pangos je bilo podjetje iz lesne 
industrije, ki je delovalo najprej v sklopu z Uivod in kasneje v sklopu podjetij UDV, poslovno 
pa je bilo v celoti naslonjeno na sodelovanje s podjetji v coni B. Glede na to, da podjetja iz cone 
B niso poravnavala svojih obveznosti do Pangosa, dobave, opravljene po Uivodu pa so bile 
poslovno neučinkovite,64 so nastajale izgube in prihajalo je do odpisov kapitala. Podjetje je, 
glede na bilanco na dan 31. decembra 1951 izkazovalo od prvotnih 8 milijonov tedanjih 
italijanskih lir kapitala samo še 1.213.560 italijanskih lir kapitala (ARS 1931, MA A-10-7, 77), 
kar vsekakor kaže na skoraj izničenje kapitala oziroma velikansko odpisovanje kapitala zaradi 
težav pri poslovanju. UDV se je odločila, da zaradi vsega napisanega Pangos izloči iz svoje 
mreže, in sicer tako, da ga proda po ceni 8 milijonov italijanskih lir, od česar je bila vloga UDV 
v višini 4,7 milijona lir zavarovana tako, da je bil Pangos za isti znesek zadolžen pri SAF. SAF 
je kot dodatno zavarovanje vložka UDV istočasno zasegla stroje Pangosa. S tem se je UDV 
izognila možnosti, da bi ob prodaji podjetja kupnina, ki so jo dobili slamnati lastniki, ne bila 
predana pravemu lastniku, torej UDV. V trenutku, ko je kupnina prispela, je namreč Pangos 
moral poravnati svoje obveznosti do SAF, posledično je kupnina prišla do pravega lastnika 
podjetja.

Primer podjetja ICET (ARS 1931, A – 10 – 7, 73 – 77), ki je propadlo ob svojem poslovanju v 
coni B, je zanimivo, ker se je razkrilo, da je UDV svoj lastniški delež prodala slamnatemu 
lastniku.65 Prodajna cena je znašala 5,1 milijona lir, zavarovanje kupnine pa je bilo izvedeno na 
podoben način kot pri Pangosu. Kako točno, poročilo ne razkriva, toda domnevamo lahko, da 
s fiktivno obveznostjo podjetja do SAF in zavarovanjem v obliki osnovnih sredstev.

2.4.4 Poskus rekonstrukcije SAF pod Kavčičem

V nadaljevanju Kavčič poroča o delovanju SAF (ARS 1931, A – 10 – 7, 80 – 82), ki ga razume 
kot finančni center UDV v Trstu. Iz poročila izvemo, da je SAF imel velike finančne težave, ki 
so se začele z dvigi vloženih sredstev: gre za umik sredstev Jugoslovanske trgovinske delegacije 
v Trstu, gospodarskega odseka Istrske banke v Kopru in znižanja vlog centralnega komiteja 
komunistične partije v Trstu. S temi dvigi je SAF ostal brez sredstev, posledično je prišlo do 
zastoja pri financiranju poslovne dejavnosti mreže podjetij v domeni UDV. Nadaljnjo 
destabilizacijo je preprečila UDV, in sicer tako, da je v SAF začela vlagati denar.66 Na tak način 
se je poslovanje stabiliziralo in UDV je po nedatiranem dogovoru z Jugoslovansko trgovinsko 
delegacijo v Trstu dosegla, da je slednja vložila vezano vlogo v višini 70 milijonov italijanskih, 
lir s čimer se je dokončno stabiliziralo financiranje poslovanja tržaških podjetij iz mreže UDV, 
delovanje pa se je razširilo tudi v cono B. Vloge v SAF so bile, kot poroča Kavčič, ključne za 
vlaganja v podjetja. Financiranje se je izvajalo tako, da so se finančna sredstva stekala po 
različnih kanalih67 do Kara ali pa v primeru njegove odsotnosti do Šlibarja in po njiju na razne 
račune, odprte pri SAF (ARS 1931, A – 10 – 7, 81). Ta denar se je potem namenil za 

64 Omenja se dobavo furnirja, ki ni bil uporabljen, in je bil do trenutka, ko je UDV izstopila iz Pangosa, 
že pet let skladiščen v coni B.
65 Slamnati lastnik je besedna zveza, ki se uporablja danes in je uveljavljena pri opisovanju primera 
skritega lastnika, ki ga zastopajo druge fizične ali poslovne osebe. V poročilih UDV o ekonomski 
dejavnosti pa se dejansko za to besedno zvezo uporablja fiktivni lastnik.
66 Vir tega denarja ni razkrit, lahko je šlo za legalne posle, ilegalne posle ali pa za finančno rekonstrukcijo 
denarnih tokov znotraj podjetniške mreže UDV.
67 Kateri točno so ti kanali, ni pojasnjeno.
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financiranje z eksplicitno odobritvijo Kara, kar dejansko pomeni, da je Karo predstavljal tudi 
nadzorno funkcijo UDV pri porabi finančnih sredstev, ki so prihajala na SAF.68 

Po SAF se je financiralo delovanje političnih organizacij v Trstu, Gorici in Benečiji, kot tudi 
financiranje naročil obravnavane mreže podjetij. Kavčič omenja (ARS 1931, A – 10 – 7, 80), 
da se po SAF ni izvajalo samo financiranje, ampak tudi posredovanje naročil, kar pomeni, da 
SAF v bistvu ni bil zgolj finančni center, ampak je služil tudi kot čisto operativni center, po 
katerem se je dejansko izvajalo poslovanje celotne mreže podjetij.

Leta 1951 je znašal promet SAF 1 milijardo italijanskih lir. V povprečju je, v obliki vlog bilo 
na Saf 50.000 italijanskih lir, zgornje meje zneskov vlog na SAF pa so znašale tudi do 150 
milijonov italijanskih lir (ARS 1931, MA A-10-7, 81). Kot je razumeti iz poročila je bila 
množina vlog v SAF identična investicijam, ki jih je Saf financiral. Iz tega lahko sklepamo, da 
SAF dejansko ni bil banka, saj ni imel oblikovanih pravih rezervacij, niti zavarovanj v smislu 
bančnega poslovanja. SAF moramo, glede na povedano, dejansko razumeti tako, kot o njemu 
piše Kavčič – finančni center, oziroma legalizirano institucijo, ki je služila za finančno 
stabilnost mreže podjetij, investiranje ter zavarovanje tako investicij, kot lastniških deležev 
UDV, ki so bili zakriti preko slamnatih lastništev.

Druga pomembna vloga SAF je bila nakup tujih valut. V letu 1951 je tako SAF kupil in v Švico 
prenakazal 707.000 tedanjih ameriških dolarjev (ARS 1931, MA A-10-7, 81). Omenimo, da je 
v Švici, kot smo pokazali na primeru Runexima, potekala glavna poslovna dejavnost, vezana 
na podjetje Colcommerz, za katero so bile potrebne tuje valute.

V zvezi z delom poslovne mreže v Avstriji je omenjeno lesno podjetje Harsch in hotel na 
Dunaju (ARS 1931, A – 10 – 7, 83).69 Podjetje Harsch je delovalo v lesni panogi in je bilo 
centralno izhodišče za ekonomsko in finančno delovanje UDV v Avstriji, pri čemer je 
poslovanje potekalo tako kot v tržaškem primeru po ljubljanskem Continentalu. 

V Nemčiji je bilo poslovanje organizirano po műnchenskem podjetju Globus (ARS 1931, A – 
10 – 7, 83 – 88). Slamnata lastnika tega podjetja sta bila Božo Rogljič (poslovni delež v višini 
15.000 zahodnonemških mark) in dr. Steichele (5000 zahodnonemških mark). Globus je bil 
pogodbeno zavezan, da bo 80 odstotkov zaslužka odstopil ljubljanskemu Continentalu (ARS 
1931, MA A-10-7, 84). Ta odstop zaslužka je bil organiziran s sistemom provizij. 

Pokazali smo, da je po nekaj neuspešnih poskusih vzpostavitve podjetniške mreže v coni A 
prišlo do uspešne rekonstrukcije, ki je bila posledica več dejavnikov. Prvič, formalnega prenosa 
lastništva, upravljanja in nadzora podjetij na UDV, in to na institucionalen način in z 
ustanovitvijo posebnega gospodarskega oddelka UDV. In drugič, do učinkovite rekonstrukcije 
mreže, ki je istočasno zagotavljala obveščevalno konspirativnost, izmikanje regulatorjem v 
Italiji in optimizacije relacij med obstoječimi podjetji s premikom celotne podjetniške strukture 
proti Liechtensteinu.

68 Izvzeto je financiranje (de facto je govora o kreditiranju) z manjšimi vsotami denarja, te pa v poročilu 
niso omenjene v smislu mej zadolževanja, ampak v smislu, da ne morejo ogrožati celotnega sistema.
69 Gre za zgradbo na Mariahilfstrasse na Dunaju, v kateri je danes avstrijska nogometna zveza.



40

2.5 Vzpostavitev podjetniške aktivnosti v coni B

Ob razvoju vzporedne ekonomije je potekala tudi vzpostavitev ekonomske infrastrukture v coni 
B, ki je dejansko zaradi vpliva jugoslovanskih institucij primer gradualistične tranzicije iz tržne 
v socialistično ekonomsko ureditev. Posebnost te tranzicije je, da so jugoslovanske institucije 
vztrajale pri tem, da morajo podjetja v coni B ostati organizacijsko nespremenjena, torej takšna, 
kot jih poznajo v sistemu tržne ekonomije. Znotraj tega se je tudi oblikovala vzporedna 
ekonomija, ki pa je imela drugačne mehanizme kot tista, ki je bila definirana znotraj 
jugoslovanskih institucij in ki je bila vzpostavljena v podjetjih v Italiji, Avstriji, Švici, 
Liechtensteinu in Nemčiji ter opisana zgoraj. Gospodarske razmere v coni B so bile v 
slovenskem zgodovinopisju izjemno natančno analizirane Beltram (1989), Gombač (2006), 
Panjek (2007), Prinčič (2007) in Prinčič (2008), vendar ne z vidika dokumentacije, ki je 
dostopna v arhivskem fondu ARS 1931, čemur bo dan ključni poudarek v nadaljevanju.

Pred beograjskim sporazumom, podpisanim 9. junija 1945,70 ki je imel za posledico delitev na 
cono A in cono B, je veljala institucionalna ureditev, ki je bila sprejeta z odlokom Pokrajinskega 
narodnoosvobodilnega odbora za Slovensko primorje (PNOO) z dne 12. maja 1945, ki je 
območje, iz katerega sta nastali obe coni, upravno razdelil na tržaško in goriško okrožje ter 
avtonomno mesto Trst. Ekonomske, poslovne in finančne aktivnosti na tem območju je 
koordinirala gospodarskopolitična komisija pri PNOO v Trstu. Komisija je vključevala 
trgovinski, industrijski in finančni odsek, vodil pa jo je Stanko Kovačič. Ena izmed nalog 
komisije je bila oblikovanje in direktno vodenje podjetij na območju Svobodnega tržaškega 
ozemlja (ARS 1931, MA 213-7, 351). Z umikom jugoslovanskih institucij je v Trstu ostalo 
predstavništvo PNOO, ki pa znotraj uprave ZVU ni imelo formalne vloge, delitev na cono A in 
cono B pa je tudi onemogočila neposredno upravljanje s podjetji, ki naj bi nastala v 
novoustanovljeni coni B.

Razmere v coni B so bile precej zapletenejše kot v coni A. Razlogov za to je bilo več. Gombač 
(Gombač, 2006) postavi oceno, da je bila v coni B takoj po koncu druge svetovne vojne 
zmogljivost kapacitet zgolj nekje na ravni med 50–65 odstotkov izpred druge svetovne vojne. 
Razdelitev na cono A in cono B je povzročila umik jugoslovanskih institucij iz Trsta, s čimer 
se je destabilizirala podjetniška infrastruktura v coni A, cona B pa je ostala brez formalne 
institucije, ki bi ustanavljala in upravljala podjetja. Rekonstrukcija podjetniške mreže v coni A, 
najprej po Uivodu in Centropromu, potem po  Eksportu in na koncu po gospodarskem oddelku 
UDV, je dopuščala zelo malo možnosti, da bi cona A lahko ostala izhodišče za ustanavljanje in 
upravljanje podjetij v coni B. Koper z okolico je ostal odrezan od Trsta, ki je bil poslovno 
središče celotnega območja, ki se je imenoval Svobodno tržaško ozemlje. Vse to je pomenilo, 
da mora v coni B nastati samostojna poslovna infrastruktura.

2.5.1 Ekonomska komisija in Istrska banka

Gradnja infrastrukture v coni B je potekala v dveh fazah. V prvi fazi je vojaška uprava (VUJA) 
prevzela naloge, vezane na socialni in gospodarski razvoj, kontrolo carine in prometa, finance 
in upravo večjih podjetij. VUJA je tudi z odlokom 20. junija 1945 vzpostavila formalne pogoje 
za vzpostavitev javne uprave, ki je opravljala posle civilne oblasti. Konec junija 1945 je PNOO 
za Slovensko primorje ustanovil  poverjeništvo PNOO kot pooblaščeno institucijo v coni B, s 
čimer pride do ureditve in legalizacije civilne oblasti v navezavi z institucijami FLRJ. S tem 
nastane institucionalni okvir, znotraj katerega delujejo KUNI (Komisija za upravljanje narodne 

70 https://avalon.law.yale.edu/wwii/venezia.asp 10.3. 2020.

https://avalon.law.yale.edu/wwii/venezia.asp%2010.3
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imovine), Prerad (Prehranjevalni urad) in po težavah te institucije Naproza (nabavno prodajna 
zadruga), s čimer je omogočena osnovna preživetvena infrastruktura v coni B (Beltram, 1989). 
V drugi fazi se začne vzpostavljati podjetniška aktivnost. Ključno za slednje je nastanek Istrske 
banke Koper, ki je bila ustanovljena 1. decembra 1946 in bila operativno vezana na ekonomsko 
komisijo PNOO v Trstu (ARS 1931. MA 213-7, 348 – 350).

Motiva za ustanavljanje podjetij sta bila dva. Prvi je bil vzpostavitev podjetniške aktivnosti in 
poskus rekonstrukcije poslovne infrastrukture v coni B, ki ni utrpela samo škode zaradi vojnega 
uničenja, temveč tudi zato, ker je bila od beograjskega sporazume dalje odrezana od Trsta, 
tradicionalnega središča ekonomske aktivnosti v območju, ki ga je pokrivala STO. Drugi motiv, 
ki doslej ni bil izpričan, pa je dokumentiran v poročilu Marjana Kopitarja.71 Oblast72 v Trstu ni 
dajala dovoljenj, da se v coni A ustanavljajo podjetja, zato se je pozornost ekonomske komisije 
v Trstu preusmerila na ustanavljanje podjetij v coni B (ARS 1931, MA, 213-7, 348). Povečanje 
poslovne aktivnosti v coni B lahko do neke mere pripišemo tudi dejstvu, da so bile s 
Centropromom, Uivodom in Eksportom vsaj za nekaj časa urejene razmere v coni A. Velja pa, 
da bolj kot se je oddaljevala točka razdelitve na obe območji, manj je bilo interakcij med njima 
v smislu, da je ekonomski odsek ali direkcija podjetij iz Trsta neposredno ustanavljal ali 
upravljal s podjetji v coni B. Z demarkacijo pride do procesa ekonomske tranzicije, medtem ko 
se podjetja v coni A premikajo proti kapitalistični gospodarski strukturi, se podjetja v coni B 
premikajo proti centralnoplanski  gospodarski strukturi, kar povzroči dodatno oddaljevanje 
podjetij v coni A od tistih v coni B.  

18. oktobra 1946 se bile na ukaz VUJA izdane jugolire kot uradna valuta v coni B. Jugolire so 
se menjale v razmerju 1 jugolira za 3,33 italijanske lire. To je povzorčilo dodatne težave v 
poslovanju, saj jugolir niso želeli sprejemati v coni A, težave pa so se pojavile tudi pri menjavi 
na relaciji jugoslovanski dinarji – jugolire (Beltram, 1989). S tem je Istrska banka dobila še eno 
funkcijo, in sicer menjavo jugolir za jugoslovanske dinarje. Za ta namen je bilo odprtih več 
računov. VUJA je odprla izravnalni fond za Jugoslavijo, civilna uprava IOLO (Istrski okrožni 
ljudski odbor) pa regresni fond. Oba računa sta bila uporabljena za akumulacijo (ARS 1931, 
MA 213-7, 329). Znotraj te institucionalne ureditve se je začelo ustanavljati in upravljati s 
podjetji v coni B.

2.5.2 Mehanizmi ustanavljanja podjetij in njihovega poslovanja

Iz dopisa Marjana Kopitarjevega o GOIB (Gospodarski odsek Istrske banke) izvemo, da so bila 
prva podjetja na območju, ki je postalo cona B, ustanovljena na koncu leta 1946 in na začetku 
1947 (ARS 1931, MA 213-7, 348). Operativno je s podjetji upravljala ekonomska komisija v 
Trstu,73 prva podjetja, ki so bila ustanovljena, pa so bila Istrska banka, Adria in Omnia. Za 
Istrsko banko je bil na začetku zadolžen Perko, za vsa ostala podjetja pa Ukmar. Z namenom 
lažje koordinacije upravljanja podjetij v coni B je nastala direkcija podjetij. Leta 1947 je 
vodenje direkcije prevzel Andrej Mahnič, direkcija sama pa se je preimenovala v Gospodarski 
odsek Istrske banke. Z razdelitvijo Svobodnega tržaškega ozemlja na cono A in B in vse večjimi 
težavami s podjetniškim delovanjem v coni A se je v coni B oblikovala samostojna podjetniška 

71 Marjan Kopitar je bil del ekonomske komisije v Trstu in v prvi fazi vzpostavljanja podjetij v coni B 
direktni nalogodajalec podjetniški strukturi v coni A.
72 Na kaj je mislil Kopitar, ko je omenil oblast v Trstu, ni pojasnjeno, glede na časovni okvir poročila pa 
lahko sklepamo, da je mislil na ZVU.
73 Ekonomsko komisijo v Trstu so v času ustanavljanja podjetij v coni B sestavljali Ukmar, Perko, 
Pretnar, Kovačič, Perovšek, Puc in Beltram.
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upravna in nadzorna infrastruktura. Oblikovala se je posebna komisija, ki so jo sestavljali 
Kovačič (načelnik gospodarskega oddelka VUJA, pred tem pa predsednik ekonomske komisije 
v Trstu, kasneje načelnik gospodarske koordinacije IOLO), Beltram (predsednik okrožja), 
Kopitar (nameščenec VUJA in predsednik planske komisije IOLO) ter Ukmar (pred tem član 
ekonomske komisije v Trstu). Člani te posebne komisije so bili istočasno skupaj z Lenacem, 
Jakopovićem in Martelancem tudi člani glavne gospodarske komisije za reševanje vseh 
gospodarskih vprašanj cone B. Operativno vlogo pri ustanavljanju, upravljanju in nadzoru 
podjetij je imel GOIB. Podjetja, ustanovljena s strani GOIB, ki so bila dejansko ustanovljena s 
strani ekonomske komisije v Trstu in so bila v lasti Komunistične partije Trsta, kar je ob 
nacionalizaciji (ko je cona B prešla pod FLRJ) povzročilo dodatne pravne zaplete.74 GOIB je 
bila, poleg posebne komisije, institucionalno povezana tudi z vojaško upravo VUJA in civilno 
upravo IOLO. Iz zaslišanja Andreja Mahniča (ARS 1931, MA 213-7, 340 – 347) tudi izvemo, 
da je VUJA morala biti seznanjena z delovanjem GOIB, kar pa seveda tudi pomeni, da je bila 
z delovanjem GOIB seznanjena zvezna vlada v FLRJ, ki ji je bila VUJA podrejena. Kapitalski 
vložek za GOIB in Istrsko banko je prišel iz FLRJ. Obe instituciji, Istrska banka in GOIB, nista 
imeli nobene lastnine (ARS 1931, MA 213-7, 329). Celotna podjetniška infrastruktura je 
povzeta v spodnji sliki.

 

Slika 3: Upravljavska struktura podjetij v coni B

Vir: ARS 1931, MA 213-7, 319 - 327, ARS 1931, MA 213-7, 329 - 334. ARS 1931, MA 213-
7, 340 – 347, ARS 1931, MA 213-7, 348 - 350, ARS 1931, MA 213-7, 351 – 352.

74 V zgoraj navedenem poročilu (ARS 1931, MA 213-7, 348 - 350), ki se nahaja v Arhivu Republike 
Slovenije, je izpostavljen nastanek omenjenega pravnega problema lastnine podjetij v coni B. Problem 
naj bi se rešil v Ljubljani, vendar za zdaj še ni identificiran dokument, iz katerega bi bilo razvidno, kako 
se je problem rešil.
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Podjetja v coni B so bila ustanovljena kot delniške družbe ali pa kot družbe z omejeno 
odgovornostjo. Čeprav je bila cona B pod neposrednim institucionalnim vplivom FLRJ, je bila 
drugačna gospodarskopravna struktura podjetij posledica praktične odločitve, naj se vzpostavi 
organizacijsko obliko podjetij, ki bo omogočala fiktivno lastništvo, po katerem bi dejanski 
lastniki lahko bile fizične osebe iz FLRJ in Trsta (ARS 1931, MA 213-7, 348). Domnevamo 
lahko tudi, da je ta odločitev omogočila, da se je vsaj na začetku lahko vzpostavil mehanizem 
povezave med podjetji v coni A in coni B na ravni upravljanja, saj so bila podjetja v coni B, po 
podjetjih v coni A v lasti Komunistične partije Trsta. 

Postopek vplačevanja ustanovitvenega kapitala za fiktivno lastništvo je potekal tako, da je 
Istrska banka vplačala svoj delež ustanovnega kapitala, fiktivni lastniki pa so sredstva za 
vplačilo svojih deležev dobili tako, da jih je posodil GOIB po računu Administracija, odprtega 
pri Istrski banki (ARS 1931, MA 213-7, 319). Upravljalna struktura podjetij je bila urejena 
tako, da je bil v večini podjetij ali član upravnega sveta ali pa direktor uprave Andrej Mahnič, 
ravnatelj GOIB. Iz poročila pravnega referenta Vovka lahko vidimo začetno strukturo nekaterih 
podjetij, ki so bila do nedavnega ključna podjetja v Sloveniji. Navajamo primer Intereurope in 
Istrabenza:

Slika 4: Lastniška struktura podjetja Intereuropa, d.d., ob ustanovitvi

Vir: ARS 1931 MA 213-7, 322.

Slika 5: Lastniška struktura podjetja Istra-benz, d.d., ob ustanovitvi

Vir: ARS 1931, MA 213-7, 322.
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Do leta 1950 so bile po GOIB ustanovljene in upravljane sledeče delniške družbe: Adria, 
Agmarit, Cement, Istra-Benz, Edilit, Fructus, Riba, Bor, Gorivo, Vino, Intereuropa, Riviera 
Turist Hotel, Radiofonia, Elte, Omnia, Orient – tabak, Sanitetno skladišče, Tiskarna Jadran, 
Stil, Prerad, Ruda (vse okraj Koper), Graditelj, Jadran in Promet (okraj Buje). In družbe z 
omejeno odgovornostjo: Adriaturist, Globus, Lipa, Odpad, Osrednja mlekarna (okraj Koper) in 
Agraria (okraj Buje) (ARS 1931, MA 213-7, 319). Prvi podjetji, ustanovljeni takoj po Istrski 
banki, sta bili Adria in Omnia (ARS 1931, MA 213-7, 348).

Posebnost je Prerad, prehranjevalni urad, ki ga je za namen distribucije živil takoj po koncu 
druge svetovne vojne ustanovil PNOO za Slovensko primorje in ki je bil dejansko popolnoma 
državna institucija. Kljub temu je v skladu z odločitvijo, da se v coni B uporablja upravljavska 
in lastniška struktura, identična tisti v državah, ki so ohranile mehanizme tržne ekonomije, je 
Prerad postal delniška družba. To je trenutno tudi eden redkih odkritih primerov, ko je podjetje, 
ki je bilo organizirano kot del centralnoplanskega ekonomskega sistema, delovalo kot delniška 
družba. Pri glavnici 15 milijonov jugoslovanskih dinarjev je bila največja lastnica Prerada 
Istrska banka, ki je vložila 9 milijonov jugoslovanskih dinarjev (s čimer je poridobila 60-
odstotni lastniški delež) (ARS 1931, MA 213-7, 324).

2.5.3 Način poslovanja v coni B

Poslovanje v coni B je imelo dve omejitvi. Prvič, jugolire kot plačilno sredstvo v coni B 
večinoma niso bile sprejete v coni A, oziroma če je hotelo slovensko podjetje iz Trsta uvoziti 
karkoli iz cone B, je potrebovalo jugoolire, te pa se je le s težavami pridobilo v Trstu. In drugič, 
zaradi potrebe po čim večji akumulaciji kapitala je postal davek na dohodek poslovnih oseb, 
torej podjetij, ki so bila ustanovljena v coni B, previsoka ovira za predvideno akumulacijo, ki 
bi služila za financiranje poslovanja in ustanavljanje podjetij. 

Iz poročila VUJA (ARS 1931, MA 213-7, 329–334), narejenega ob likvidaciji GOIB leta 1951, 
izvemo, kako je bila nastavljena finančna shema, ki bi obe omejitvi presegla (ARS 1931, MA 
213-7, 329–334). Podjetja iz cone B so položila jugolire na tržaške račune podjetij iz cone A,75 

potem ko so podjetja iz cone A dvignile te jugolire, je VUJA na račun podjetja iz cone B (ki je 
jugolire posredovalo), ki je bil odprt pri Istrski banki, vplačala protivrednost v italijanskih lirah 
ali dinarjih. Tak primer je bil poslovna relacija med koprsko Intereuropo in tržaškim 
Adriaimpexom. Rekonstrukcija celotnega posla bi bila sledeča: Adriaimpex želi uvoziti iz cone 
B dobrine, ki jih prodaja Intereuropa. Za nakup potrebuje jugolire. Te jugolire dobi tako, da jih 
Intereuropa položi na račun Adriaimpexa. Adriaimpex zdaj te jugolire dvigne in z njimi opravi 
nakup. V sodobnem finančnem jeziku gre za primer kreditiranja uvoza. Ko Adriaimpex dvigne 
jugolire, VUJA na račun, ki ga ima Intereuropa pri Istrski banki, izplača protivrednost v 
italijanskih lirah. Izplačilo v italijanskih lirah je moralo biti opravljeno, zato ker je po drugi 
strani Intereuropa uvažala iz cone A. Ta kreditni krog se je lahko zaprl, samo če je potem 
Adriaimpex prodala uvoženo blago, dobila italijanske lire in jih uspela vrniti institucijam v 
FLRJ oziroma VUJI.76 Za vzpostavitev začetnega finančnega kroga pa je morala obstajati ali 

75 Na kateri finančni instituciji so bili ti računi, ni dokumentirano, lahko pa sklepamo, da je šlo po vsej 
verjetnosti za SAF, edino podjetje, ki je bilo pooblaščeno za finančne posle od leta 1948, pa tudi prevzeto 
s strani jugoslovanskih institucij. Popolnoma izključeno je, da bi šlo za kakšno italijansko finančno 
institucijo, saj so tedanje finančne regulacije preprečevale finančne sheme, ki jih opisujemo v 
nadaljevanju. Iz omenjenih poročil izvemo le, da so obstajali conto A, conto B in conto B''.
76 Da bi prišlo do takega zaprtja kroga, lahko samo sklepamo, saj bi bilo sicer poslovanje podjetij iz cone 
B na dolgi rok nestabilno. O vzporednem finančnem toku iz cone A v cono B ali FLRJ sicer ni poročila 
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prvobitna akumulacija kapitala pri podjetjih v coni B ali pa donacija oziroma posojilo s strani 
FLRJ.

Problem je nastal zaradi zaostajanja izplačil lirske protivrednosti s strani VUJA. S tem je 
prihajalo do nelikvidnosti, ki pa se je, kot izvemo iz omenjenega poročila, reševala tako, da je 
Istrska banka dajala kredite. Slednje pa je vodilo v precej veliko zmedo in finančne 
nestabilnosti, saj so bili krediti, glede na obseg poslovanja, dejansko nepotrebni in previsoki, 
kar pa je pripeljalo do nestabilnih razmer, v katerih je dolžniški kapital nekajkrat presegal 
lastniškega. V poročilu je naveden primer podjetja Adria, ki je pri Istrski banki imelo najet 
obratni kredit v višini 10 milijonov jugoslovanskih dinarjev, in po katerem je dolgovalo 164.000 
jugoslovanskih dinarjev, ter investicijski kredit v višini 76 milijonov jugoslovanskih dinarjev, 
po katerem je dolgovalo 47,464 milijona jugoslovanskih dinarjev, medtem ko je znašal osnovni 
kapital podjetja 4,5 milijona jugoslovanskih dinarjev (ARS 1931, MA, 213-7, 333). Takšna 
kapitalska struktura je morala povzročiti, da je bilo poslovanje podjetja izrazito tvegano. 

2.5.4 Fiktivni dobički in mehanizem odvajanja

Motiv za prikazovanje fiktivnega dobička je bil dvojen. Če je bilo treba zagotavljati jugolire 
podjetjem v coni A, so morala podjetja iz cone B tok jugolir usmerjati zunaj bilance in drugič, 
za potrebe akumulacije je bilo treba zmanjšati bilančni dobiček, saj je to pomenilo nižjo davčno 
obremenitev. Povedano drugače, s prikazovanjem fiktivnega dobička se je znižala obdavčitev, 
s tem pa je ostalo več sredstev za financiranje poslov in ustanovni kapital novih podjetij. Po 
pričevanju Kopitarja se je vzporedna bilanca (kasneje poimenovana B-bilanca) sistematično 
postavila leta 1949, operacijo obvoda dobička pa je vodil Franc Karo (ARS 1931, MA 213-7, 
349).77 Iz poročila VUJA izhaja, da so bile letne velikosti obvodov dobičkov sledeče:

Preglednica 7: Obvodi dobičkov podjetij v coni B (1947–1950) 

Leto Znesek (v jugolirah) Znesek (v jugoslovanskih dinarjih)

1947 6.107.746,90 1.832.323,86

1948 53.907.473,57 16.172.242,10

1949 - 25.400.487,57

1950 - 32.051.630,29

Skupaj 60.015.220,47 75.456.683,82

Vir: ARS 1931, MA 213-7, 330. 

Obvodi dobičkov so potekali tako, da so podjetja na različne račune, nominirane pri Istrski 
banki, polagala gotovino. Mehanizem polaganja gotovine ni znan, domnevamo pa lahko, da ali 
tak način z regulativnega vidika ni bil problematičen, ali pa je šlo za fiktivne posle (ali fiktivne 
kredite). Ti računi so bili vsaj za leti 1949 in 1950 nominirani kot Grilc, Šmid, Novak, Črnigoj 

(ali pa še ni odkrito), vemo le, da je tak mehanizem obstajal od leta 1951 dalje, in sicer na relaciji 
Runexim (Trst) – Colcommerz (Švica) – Colcommerz (Liechtenstein) – Continental (Ljubljana).
77 Franc Karo se leta 1951 pojavi kot pomemben člen ekonomskega oddelka Službe državne varnosti, ki 
jo vodi Niko Kavčič (ARS 1931, MA 213-7, 14–26).
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in Apollonio (ARS 1931, MA 213-7, 335–336). Natančna poraba te akumulacije iz 
razpoložljive dokumentacije ni razvidna zunaj splošnih trditev, da je šlo za financiranje 
poslovanja in ustanovni kapital novih podjetij. Spodnja dokumenta iz Arhiva Republike 
Slovenije (ARS 1931, MA 213-7, 335–236) prikazujeta dejanske in fiktivne dobičke po 
podjetjih in njihove obvode za leti 1949 in 1959:

Slika 6: Dejanski in fiktivni dobički ter njihov odvod za leto 1949

Vir: ARS 1931, MA 213-7, 235.
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Slika 7: Dejanski in fiktivni dobički ter njihov odvod za leto 1950

Vir: ARS 1931, MA 213-7, 235.

Iz podatkov, ki so navedeni v obeh zgornjih tabelah, izhaja, da je bil precejšen delež dobičkov 
dejansko prikrit in odveden.

Identificirali smo način vzpostavljanja podjetij po Gospodarskem odseku Istrske banke in 
koordinacijo te aktivnosti z Vojaško upravo jugoslovanske armade in civilne oblasti, ki jo je 
predstavljal Istrski okrožni ljudski odbor. Doslej nerazkrita dejstva so pokazala, da so se 
podjetja v coni B spopadala s precejšnjimi težavami, ki so bile posledica delitve Svobodnega 
tržaškega ozemlja na cono A in cono B ter uvedbe posebne, a nelikvidne valute, jugolire v coni 
B. Identificiran je tudi mehanizem ustanavljanja podjetij s fiktivnim lastništvom in sistem 
prikazovanja fiktivnih dobičkov ter obvodov dobičkov, kar je služilo za akumulacijo kapitala, 
s katero so se pridobila sredstva za financiranje novih poslov in ustanovnega kapitala novih 
podjetij. Podjetja iz cone B so z vidika ekonomske zgodovine zanimiv primer gradualistične 
tranzicije iz kapitalistične v socialistično ekonomsko ureditev in verjetno tudi eden redkih 
primerov v zgodovini, ko je prihajalo do preoblikovanja centralnoplanskih podjetij v delniške 
družbe v času oblikovanja socialističnega institucionalnega sistema. 
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3 VZPOREDNA EKONOMIJA NA TRŽAŠKEM IN GORIŠKEM PO LETU 1954 
TER VLOGA SLUŽBE DRŽAVNE VARNOSTI

Dokumentacija, ki je bo uporabljena v tem poglavju, temelji na dveh virih: arhivski 
dokumentaciji, shranjeni v Arhivu Republike Slovenije, in na dokumentaciji, ki je bila zbrana 
s terenskim delom. Arhivska dokumentacija izhaja iz arhivskega fonda 1931 – republiški 
sekretariat za notranje zadeve, natančneje: tehnična enota 2597 – Kapital  (RTZ 539, OO Banka 
– splošno in mapa 1), tehnična enota 2875, mapa 1, tehnična enota 2876, mapa 2, tehnična enota 
2876, mapa 3 (mikrofiši), tehnična enota 2261 (RTZ 799, mapa 1) in tehnična enota 2336 
(mikrofiši).  S terenskim delom so bili zbrani sledeči dokumenti: različni dopisi podjetja Adit, 
dokumenti republiškega komiteja za kulturo Socialistične republike Slovenije in republiškega 
komiteja za mednarodno sodelovanje Socialistične republike Slovenije, izvršnega sveta 
skupščine Socialistične republike Slovenije in okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani. 
Uporabljeni so tudi javno dostopni dokumenti in informacije, ki jih navajamo ob posamičnih 
analizah. Izhodišče za analizo tega poglavja predstavlja poglavje o vzporedni ekonomiji v coni 
A in coni B. 

Pokazali smo, da je po začetnih neuspešnih poskusih rekonstrukcije tržaških in goriških podjetij 
prišlo do prve stabilne podjetniške sheme, ki se je organizirala pod nadzorom in upravo 
gospodarskega oddelka UDV. V obdobju med 1949 in 1951 se je oblikoval tako imenovan 
sklop podjetij, ki so bila vodena s strani UDV, definirana s slamnatim lastništvom in 
mehanizmom, ki je denarni tok iz poslovanja transferiral v davčno oazo v Liechtensteinu. 
Pokazali smo tudi, da je prvotna akumulacija kapitala za delovanje sklopa prišla tudi iz naslova 
ilegalnega trgovanja in transporta, predvsem cigaret. Po letu 1954, ko sta Jugoslavija in Italija 
podpisali londonski sporazum, je prišlo do večjih sprememb v načinu delovanja, nadziranja in 
financiranja tako imenovanega sklopa podjetij na Tržaškem in Goriškem ter delovanja 
vzporedne ekonomije zunaj domene sklopa. UDV se je umaknila iz vzporedne ekonomije, 
delovanje slednje pa je prešlo neposredno po formalnih slovenskih institucijah, pri čemer je bil 
v fokusu nabor podjetij, identičen tistemu iz obdobja gospodarskega odseka UDV, ki pa se je s 
časom širil.

Pokazali bomo tudi, da čeprav je UDV v sklopu ohranila zgolj nadzorno funkcijo, je v splošnem 
še ohranila lastniške in upravljavske funkcije v drugih delih vzporednega mehanizma.

3.1 Institucionalna transformacija vzporedne ekonomije na Tržaškem in Goriškem

Leta 1954 je prišlo do reorganizacije podjetij, s katerimi je upravljala UDV. Povod za umik 
slovenske oziroma jugoslovanske UDV je bil podpis londonskega sporazuma med Italijo in 
Slovenijo. To je pomenilo, da se je UDV umaknila iz podjetij tako iz lastniške kot upravljavske 
funkcije, ohranila pa je nadzorno funkcijo (ARS 1931, 1404 MFŽ Osebni dosje Niko Kavčič, 
144). V nadaljevanju bomo pokazali, da so se podjetja iz mreže, ki jo je ustanovil gospodarski 
oddelek UDV, po letu 1954 poslovno povezala v tisto, kar se v dokumentaciji imenuje kot 
tržaški sklop podjetij (ARS 1931, 2597 RTZ 539, 8). Ta podjetja, ki so, kot smo pokazali v 
prejšnjem poglavju, svoj kapital pridobila tudi s sredstvi UDV, so konfigurirala neformalno 
mrežo podjetij vzporedne ekonomije, po kateri so potekali finančni kanali. Podjetja iz mreže, s 
katero je upravljala UDV, so tudi formalno vstopila v zamejske organizacije, s čimer se je 
omogočilo, da so se predstavljala kot del zamejskih aktivnosti in niso bila izpostavljena kot del 
vzporedne ekonomije. Glede na to, da je struktura sklopa zelo pomembna za nadaljnjo analizo 
finančnih kanalov vzporedne ekonomije, bomo najprej analizirali sklop in identificirali ključne 
spremembe po odhodu UDV iz lastniške in upravljavske funkcije podjetij. 
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Iz dopisa II. oddelka SDV SRS, ki je naslovljen na republiškega podsekretarja RSNZ oziroma 
načelnika SDV Branka Vrečka (dopis nosi datum 7. julij 1982), ki se nahaja v Arhivu Republike 
Slovenije (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 329), sledi, da se je tržaška in goriška podjetja, ki so bila 
ustanovljena po koncu druge svetovne vojne in po katerih je potekala pomoč slovenski manjšini 
v Italiji, začelo poimenovati z besedno zvezo tržaški sklop (v večini dokumentov se 
poimenovanje poenostavi zgolj v sklop podjetij ali samo sklop). Od leta 1954 se je upravljanje 
s sklopom preneslo na gospodarsko komisijo pri SKGZ oziroma Slovensko kulturno 
gospodarsko združenje. Leta 1959 je sklop združeval vsa podjetja, katerih lastnik je bil. V letu 
1982, ko je dopis nastal, je sklop združeval sledeča podjetja: Tržaška kreditna banka, Kmečka 
banka Gorica, Safti Trst, Adriaimpex Trst, Adriaimpex Gorica, Avtas Trst, CGR Trst, Resim 
Trst, zastopniško podjetje Jožeta Adamiča, Agraria, Agrifor, Ezim, Interlignum, Centralšped 
Trst, La Goriziana Gorica in gradbeno podjetje Petra Trst.

Operativno poročilo SDV, ki je nastalo 17. septembra 1974 in je kodirano z I – GP – Z – 126/3 
(ARS 1931, 2597, RTZ 539, 6A - 6B), predstavlja upravno strukturo sklopa:

1. Miroslav Šlibar, operativni, administrativni in finančni vodja sklopa, ki je vodil sestanke, 
hranil arhiv in sestavljal končno poročilo sklopa.

2. Silvan Messesnel, namestnik Šlibarja. Odgovarja za vso operativno delovanje in vodenje 
podjetij sklopa. Formalno je bil vodja finančne družbe, ki je bila deset let v likvidaciji.

3. Branko Pahor, knjigovodja, ki je bil odgovoren za poslovanje z nepremičninami.

4. Žarko Simonič, direktor Tržaške kreditne banke

5. Boris Race - Žarko, predsednik SKGZ z vodilno politično vlogo v sklopu in daje 
ekonomskopolitično linijo.

6. Gorazd Vesel, odgovorni urednik Primorskega dnevnika

7. Darij Cupin (ali Dario Zuppin), ekonomist v operativi sklopa in tajnik SKGZ

Dokument se zaključi z informacijo, da je sestajanje in delovanje sklopa zelo konspirativno, 
kar nakazuje na dejstvo, da je sklop deloval po enakih pravilih in mehanizmih kot mreža 
podjetij, s katerimi je upravljala UDV.

Sklop se je formaliziral znotraj Slovenskega deželnega gospodarskega združenja, ki je bil član 
SKGZ (Slovenske kulturno gospodarske zveze). Po podatkih SKGZ78 (SKGZ 2018) je bila ta 
zveza ustanovljena v Trstu leta 1954, v Gorici pa leta 1955. Kljub tej formalizaciji poročila 
SDV kasneje še vedno uporabljajo naziv sklop, ko referirajo na to mrežo podjetij.

Iz informacije, ki je nastala na SDV 11. novembra 1974 in nosi naslov Poročilo o kontaktu z 
neregistriranim virom Neron z dne 7. novembra 1974 in je oštevilčeno z IDV – LJ – NL – Z – 
367/2 – 74 (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 8 – 9), je razvidno, kako je organizacijsko deloval 

78 Http://www.skgz.org/sl/zgodovina (1. 11. 2018).

http://www.skgz.org/sl/zgodovina%20(1
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sklop. Kontakt z virom pod kodnim imenom Neron je bil vzpostavljen v Ljubljani po vrnitvi 
vira z Dunaja. Iz poročila je razvidno, da Neron upravlja s podjetjem Centralšped, kar pomeni, 
da je bilo Neron kodno ime za Šlibarja, glavnega operativca sklopa. Šlibar je pojasnil, da 
opravlja posle financiranja sklopa in finančnega inženiringa po pooblastilu Ivana Mačka.79 Ta 
dokument dokazuje neformalno povezavo kot pogoj za izvajanje formalnih mehanizmov in 
poslovanja med sklopom in formalnimi slovenskimi institucijami. To pomeni, da SDV ni več 
neposredno upravljala s tržaškimi in goriškimi podjetji, ampak da je bila ta funkcija prenesena 
na slovensko politiko in institucije.

Način delovanja Šlibarja bomo pojasnili v nadaljevanju, ko bomo opisovali konkretne 
mehanizme vzporedne ekonomije, ob tem pa poudarimo, da čeprav je SDV prepustila vzvode 
v vzporedni ekonomiji politiki in formalnim institucijam in ohranila zgolj nadzorno funkcijo, 
to ne pomeni, da se je tudi umaknila iz aktivne vloge v vzporedni ekonomiji, kar bomo tudi 
pokazali v nadaljevanju tega poglavja.

Trije dokumenti iz arhivskega fonda ARS 1931, 2597, RTZ 539 prinašajo informacije o treh 
ključnih pravnih osebah znotraj sklopa. Prvi dokument z navedene lokacije je pisno poročilo 
sodelavca SDV s kodnim imenom Bančnik,80 ki je bilo narejeno 22. novembra 1974. Poročilo 
je bilo posredovano v drugi sektor SDV. Bančnik poroča o tem, da Tržaška kreditna banka 
posluje že petnajsto leto, pri čemer so bila potrebna obratna sredstva za delovanje banke v višini 
300 milijonov italijanskih lir (banka je bila ustanovljena leta 1957), ki jih je banka na sivo 
prejela iz SFRJ, kar se je deloma prikrilo s kamuflažo tržaških delničarjev, med katerimi so bili 
tudi nekateri pravi delničarji. Način ustanovitve banke se torej ne razlikuje od načina, ki ga je 
uporabljala UDV, ko je z ilegalnimi transferji sredstev in institutom slamnatih delničarjev 
ustanavljala podjetja, ki so se kasneje poimenovala kot sklop (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 15–
18).

Informacija SDV z dne 19. februarja 1975 (št.: II. BS Z – 94/2), je osredotočena na podjetje 
Centralšped, ki ga je vodil Šlibar (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 21–22). Podjetje je bilo 
ustanovljeno takoj po drugi svetovni vojni z namenom, da se Jugoslavija izogne kontroli 
italijanskih regulatorjev v mednarodni špediciji in omogoči mednarodno trgovino z državami, 
s katerimi Jugoslavija še ni imela vzpostavljenih mednarodnih trgovinskih stikov ali pa so  bili 
le-ti še v fazi razvoja ali pa je bilo uporabljeno za trgovino s strateškimi materiali. Po letu 1960 
je pomen podjetja upadel, saj so se mednarodni trgovinski odnosi za Jugoslavijo normalizirali. 

Centralšped je bilo torej še eno podjetje, ki je bilo vezano na posebne naloge in je zaradi 
različnih okoliščin delovalo v sistemu mehanizma vzporedne ekonomije.

Na enaki arhivski lokaciji se nahaja dokument informacija SDV z dne 11. junija 1985, št.: II. 
BF RTZ 539/116, ki daje kontekst o vlogi Safti po umiku aktivne vloge SDV (ARS 1931, 2597 
RTZ 539, 467 – 468). Informacije navajamo iz dokumenta: Finančna družba Safti je bila 
ustanovljena konec 1947,81 po likvidaciji podjetja Uivod, ki je od leta 1945 kontroliralo 
finančno in poslovno delovanje vseh slovenskih ustanov v Trstu. Po podpisu mirovne pogodbe 

79 Ivan Maček je bil 1953 podpredsednik vlade LRS in minister za gradnje. Od 1953 je bil član zveznega 
izvršnega sveta, med letoma 1958 in 1963 je bil sekretar CK ZKS. Med letoma 1963 in 1967 je bil 
predsednik skupščine SRS in med 1966 in 1969 tudi predsedstva CK ZKJ ter član Sveta federacije. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ma%C4%8Dek (6. 11. 2019)
80 V času preiskave osebe s kodnim imenom Bančnik nismo mogli identificirati.
81 Prevzem SAF, predhodnice Safti, smo opisali v predhodnem v poglavju, v katerem opisujemo 
nastanek mreže podjetij UDV.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ma%C4%8Dek
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je bilo to podjetje ukinjeno. Po ustanovnem aktu naj bi Safti dajal posojila le svojim članom, 
dejansko pa je nadziral vse poslovanje slovenskih  podjetij v zamejstvu. Safti je kontroliral 
celotno poslovanje podjetij, izvajal revizijsko službo, skrbel, da podjetja poslujejo v skladu z 
interesi družbe, kontroliral pretok kapitala in dobičkov itd. Po podpisu londonskega sporazuma 
leta 1954 je bila družba likvidirana, saj je po italijanskih predpisih v bistvu poslovala 
nezakonito. Leta 1964 je bil sprejet zakon, ki je prinašal nekatere olajšave tistim družbam, ki 
so v preteklosti storile razne finančne prekrške. To možnost je izkoristila tudi Safti, se prijavila, 
plačala določeno globo in ponovno začela poslovanje. Tedaj je bil tudi povečan začetni kapital 
za 1 milijardo italijanskih lir. Razširjen je bil tudi delokrog. Safti kot prava finančna družba 
zbira kapital svojih članov ali pa uporablja druge finančne vire in vlaga v gospodarstvo ter daje 
kredite svojim partnerjem in celo tretjim podjetjem (ARS 1931, 2597 RTZ 539, 467).

Safti je bila, kot izhaja iz zgornjih trditev, že drugič prepovedana zaradi nezakonitega 
poslovanja v Italiji. Razkrije se tudi vloga Saftija, ki ga moramo v današnjem razumevanju 
gospodarskega prava razumeti kot finančni holding, ki upravlja s podjetji.

Isti dopis, ki govori o Saftiju, prinaša tudi informacije o Založbi tržaškega tiska, podjetju, 
katerega vloga v vzporedni ekonomiji bo pojasnjena v nadaljevanju. Iz dopisa sledi, da je bila 
v podjetju finančna kontrola (Guardia di Finanza), ki je odkrila, da je podjetje prejemalo 
fiktivne račune od podjetij iz sklopa in jih zanje tudi izdajalo, s čimer so se lahko poneverila 
poslovna poročila in posledično utajilo davek od dohodka pravnih oseb (ARS 1931, 2597, RTZ 
539, 468).

Pokazali smo, da je v omrežju podjetij, ki jih je ustanavljala in z njimi upravljala UDV, prišlo 
do rekonstrukcije, ki je neposredna posledica londonskega sporazuma med Italijo in 
Jugoslavijo. Ta podjetja so se najprej združila v sklop, ki se je formaliziral v Slovenskem 
deželnem gospodarskem združenju, sestavnem delu krovne zamejske organizacije SKGZ, pri 
čemer je ostala povezava med obema subjektoma po Borisu Racetu, ki je bil istočasno kot 
predsednik SKGZ in član sklopa zadolžen za politično in ekonomsko usmerjanje delovanja 
sklopa. Na slovenski strani je upravljanje in nadzor nad sklopom prešel na formalne slovenske 
institucije in nosilce politike. V nadaljevanju bomo pokazali, da je Tržaška kreditna banka, ki 
je nastala na podoben način kot podjetja, ki jih je ustanavljala UDV (ilegalni prenos 
ustanovnega kapitala in uporaba instrumenta slamnatih delničarjev), se je vključila v 
mehanizem vzporednega bančništva, s katerim je upravljala Ljubljanska banka, Centralšped je 
zasedel funkcijo regulacije denarnih tokov med Slovenijo, zamejstvom ter Švico in davčnimi 
oazami, Safti je deloval kot finančni holding, ki je znotraj sklopa urejal finančna razmerja, 
medtem ko je Založba tržaškega tiska omogočala pokritje neregularnih finančnih tokov s 
pomočjo fiktivnih pogodb. V nadaljevanju bomo prikazali konkretne mehanizme delovanja 
vzporedne ekonomije po institucionalni rekonstrukciji. Dodajmo, da v tem obdobju Runexim 
ni več dokumentarno izpričan.

Z identifikacijo sprememb strukture vzporedne ekonomije lahko začnemo z analizo finančnih 
tokov v vzporedni ekonomiji na podlagi dostopne dokumentacije. Ključna ugotovitev te analize 
bo, da so bili finančni tokovi vodeni neformalno z vrha formalnih institucij slovenske politike, 
ter da so še vedno obstajali popolnoma neformalni vzvodi, ki so izvirali iz časa gospodarskega 
oddelka UDV.
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3.2 Formalni kanali financiranja vzporedne ekonomije

Skupščina Socialistične republike Slovenije je marca 1978 sprejela sklepe in stališča o politiki 
krepitve materialne osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu (Skupščina Socialistične 
republike Slovenije 1978). S tem je Slovenija začela uradno regulirati finančne tokove, 
usmerjene v zamejstvo. Institucionalno je bilo področje financiranja slovenskih manjšin 
umeščeno pod republiški komite za mednarodno sodelovanje (RKMS), kot to kažejo 
dokumenti, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Med raziskavo smo pridobili tri dokumente, ki 
opisujejo mehanizme reguliranega financiranja: Poročilo o uresničevanju sklepov in stališč 
Skupščine SR Slovenije o politiki krepitve materialne osnove slovenske narodne skupnosti v 
zamejstvu, nastalo na izvršnem svetu skupščine SR Slovenije, označeno kot strogo zaupno, pod 
številko 018-03/81-6 z dne 16. novembra 1981, dolžine šest strani, dokument Nekatera odprta 
vprašanja slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, označen kot državna tajnost z datumom 
23. februar 1989 s šestimi stranmi in dvema prilogama skupne dolžine devetih strani in 
informacijo o financiranju in krepitvi materialne osnove slovenske narodne skupnosti v 
zamejstvu v letu 1989, nastalo na Republiškem komiteju za mednarodno sodelovanje, označeno 
kot državna tajnost, vodeno pod številko 921-02-014/9-213 z dne 16. april 1990, dolžine devet 
strani. Razlogov, zakaj so dokumenti označeni kot državna tajnost, ni mogoče pojasniti, ker 
nam ustrezen dokumentiran kontekst ni bil dostopen, potreba po zaupnosti dokumentacije je 
razvidna zgolj iz dokumenta, ki je nastal leta 1989.

Dokument iz leta 1981 se sklicuje na odločitev skupščine SR Slovenije, s čimer je izveden 
dokaz, da je tedanje slovensko vodstvo z letom 1978 začelo regulirati finančne tokove in pomoč 
slovenski manjšini ne samo v Italiji, temveč tudi v Avstriji in na Madžarskem. Kakšna je bila 
oblika finančnega sodelovanja pred regulacijo, iz dokumenta ne izhaja, z izjemo relativno 
splošne trditve, da je Slovenija od konca druge svetovne vojne stalno skrbela za ekonomsko 
krepitev narodne skupnosti v zamejstvu in pomagala njihovim gospodarskim organizacijam. 
Vsaj za obdobje 1949–1951 smo pokazali, da je bilo to sodelovanje in z njim finančna pomoč 
regulirano po posebnem oddelku slovenske UDV. 

Na prvi strani referenčnega dokumenta je naveden motiv za  finančno pomoč, šlo naj bi za 
preprečevanja asimilacije po krepitvi materialnega položaja slovenske manjšine. Slednje naj bi 
se zagotavljalo z razvojem obmejnih območij v sodelovanju s sosednjimi državami. 
Gospodarsko sodelovanje in pomoč sta v dokumentu regulirana z jugoslovanskim 
institucionalnim okvirom. Fokus naj bi bil na skupnih vlaganjih s sosednjimi državami, 
sodelovanju na področju turizma in v krepitvi finančnih in bančnih zavodov manjšine. 
Sistemsko je bilo to urejeno s slovenske strani na sledeč način (Izvršni svet Skupščine SRS, 
1981, 3):

1. V deviznem režimu so bile ustrezne olajšave pri uvozu blaga in storitev, proizvedenih v 
lastnih ali mešanih podjetjih, ustanovljenih v okviru obmejnega gospodarskega 
sodelovanja.

2. V blagovnem režimu je veljal poseben način določanja blagovnih in deviznih kontingentov 
za uvoz blaga, proizvedenega v lastnih ali mešanih podjetjih, ustanovljenih v okviru 
obmejnega gospodarskega sodelovanja. 

3. Temeljne organizacije združenega dela v SR Sloveniji so bile oproščene davka na dohodek, 
ki so ga vložila v lastna ali mešana podjetja ali druge višje oblike gospodarskega 
sodelovanja na obmejnem območju v zamejstvu.

4. Postopek registracije in pridobivanja dokumentacije za skupne naložbe, dolgoročno 
proizvodno kooperacijo ipd. je bil hitrejši.
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Sistemski ukrepi so bili postavljeni tudi za zamejske pravne osebe (Izvršni svet Skupščine SRS, 
1981, 3):

1. Ž
1. Uvoz blaga in storitev, proizvedenih v manjšinskih podjetjih, so je obravnaval enako kot 

uvoz blaga in storitev, proizvedenih v lastnih ali mešanih podjetjih na obmejnem območju.

2. Pri podeljevanju blagovnih in finančnih kreditov tujini so bila podjetja slovenske narodne 
skupnosti izenačena z domačimi in mešanimi podjetji v zamejstvu.

Iz nalog, ki so predlagane, je razvidno, da je imel slovenski bančni sistem pomembno vlogo, 
saj se navaja kot točka zbiranja finančnih sredstev slovenskih podjetij (postopek združevanja 
sredstev), potrebnih za sodelovanje z zamejskimi podjetji, in ustvarjanje mešanih podjetij. 
Izdano je tudi priporočilo, da se vzpostavi ugodnejše pogoje sodelovanja z bančnimi zavodi 
slovenske narodne skupnosti v zamejstvu. V poročilu je eksplicitno omenjena Ljubljanska 
banka.  

Iz dokumenta, ki je nastal leta 1989 (Nekatera odprta vprašanja slovenske narodne skupnosti v 
zamejstvu), je razvidno, da čeprav so bila sredstva, namenjena za pomoč manjšini, regulirana, 
pa niso bila tudi legalizirana. Pod točko 3 je namreč zapisano, da so koroški Slovenci zaprosili 
za legalizacijo pomoči in da je o tem na predsedstvu SR Slovenije leta 1985 že potekala 
razprava ter da je bil predlog zavrnjen. Deloma zaradi nejasnosti, kako bi na legalizacijo pomoči 
reagirale posamezne organizacije, ki združujejo zamejske Slovence, saj jim višine pomoči po 
manjšinskih organizacijah niso bile znane oziroma so bile znane zgolj institucijam SR 
Slovenije, deloma pa tudi, kot je v poročilu navedeno, zato ker je: … legalizacijo pomoči moč 
izpeljati le s sporazumom vlad obeh držav, če se seveda strinjata, višina sredstev pa se s tem 
zmanjša zaradi obdavčitve (60 odstotkov) (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
1989, 2).

Slednje kaže na dejstvo, da čeprav je Slovenija regulirala pomoč in sodelovanje, tega ni naredila 
na legalen način, s čimer so se finančni tokovi med Slovenijo na eni strani ter Italijo in Avstrijo 
na drugi strani zakrivali. S tega institucionalnega vidika je bila regulacija urejena podobno kot 
v obdobju 1949–1951, ko je s finančnimi tokovi upravljala in jih nadzirala UDV, ki je bila del 
jugoslovanskega in s tem slovenskega institucionalnega sistema, niso pa bili ti finančni tokovi 
legalni tudi z vidika države, v katero so finančni tokovi prihajali. Dodajmo, da je v tem obdobju 
vsaj v Italiji obstajala proračunska postavka za financiranje dejavnosti slovenske manjšine v 
Italiji (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1989, 15). S tega vidika bi slovenska 
pomoč manjšini lahko bila neproblematična in ni bilo razlogov, da do legalizacije ne bi prišlo. 
Iz dokumenta tudi sledi, da so bili največji nasprotniki legalizacije pomoči in sodelovanja 
pripadniki slovenske manjšine v Italiji.

Problem legalizacije sredstev dobi pomemben kontekst v informaciji iz leta 1990, iz katere sledi 
(Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1990, 5–6): 

Denar, ki je bil v petdesetih letih na Koroškem naložen na hranilne knjižice na izmišljena imena 
in vročen v manipuliranje nekaj zamejskim posameznikom, je hipoteka koroškega prostora. 
Priobrestovana sredstva so osnovno vlogo že nekajkrat presegla in zato pri Korošcih vzbudila 
občutek, da gre za njihov denar. V letu 1989 je bil rešen problem hranilnih knjižic v posesti 
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Marije M.82 Privolila je v kompromisno rešitev, tako da je bil naložen denar 3,4 milijona ATS83 
po odvetniku neposredno prenesen na slovenske organizacije in društva na Koroškem po 
razdelilniku, s katerim sta se strinjali obe osrednji slovenski organizaciji in kulturni zvezi. Ta 
izredni priliv je bil še posebej pomemben za sanacijo glasbene šole. Odprt je ostal problem 
preostalih 19,3 milijona ATS glavnice, ki ostaja v devetih posojilnicah na Koroškem. Lani 
obnovljene hranilne knjižice za ta denar hrani RK SZS.84 Identifikacija lastništva bi povzročila 
nesprejemljivo stanje v hranilnicah, saj bi povsod večino deležev imela Slovenija. Zato je Zveza 
slovenskih zadrug predlagala drugačno na Koroškem usklajeno rešitev. Naloženi denar bi 
spremenili v deležni kapital v istih posojilnicah, kjer se nahaja, lastništvo pa bi si razdelili 
povsod do ene polovice Slovenska prosvetna zveza in Krščanska kulturna zveza. Obe z 
garancijo, da lastništvo ne moreta prenesti naprej. Na te deleže letno priobrestovnih okoli 1 mio. 
ATS pa bi delili za akutne probleme z usmerjanjem iz matice.

Navedba celotnega odstavka je pomembna, ker pojasnjuje, kaj je bilo jedro problema 
legalizacije, istočasno pa razkrije tudi mehanizem financiranja ekonomske aktivnosti zamejskih 
Slovencev ter umesti mehanizem v celoten institucionalni kontekst. Slovenske institucije so 
očitno imele na voljo sredstva, ki so bila po slamnatih lastnikih položena kot depoziti pri 
avstrijskih posojilnicah. Ob tem ni nepomembno opozoriti na dejstvo, ki je bilo razkrito v 
predhodnem poglavju, in sicer da so bili vsaj na začetku petdesetih let preteklega stoletja pod 
nadzorom in v upravljanju UDV. Te hranilne knjižice je v neznanem trenutku prevzela SZDL. 
Z vidika legalnosti je bil celoten mehanizem nelegalen in tudi netransparenten, kar pomeni, da 
je vsaj do zadnjega leta pred nastankom slovenske države še vedno deloval vzporeden tok 
transmisije finančnih sredstev v sistem vzporedne ekonomije. Slednje lahko trdimo prav zaradi 
predloga o tem, da se ta sredstva pretvorijo v kapitalske deleže v Zvezi slovenskih zadrug in 
razdelijo na nove fiktivne lastnike, pravo lastništvo pa ostane v domeni slovenskih institucij.

Dokument prinaša tudi popis virov financiranja (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
1990) in sicer: republiški proračun, devizna in dinarska sredstva Gospodarske zbornice 
Slovenije in različne druge institucije (Republiški komite za kulturo, Zveza kulturnih 
organizacij Slovenije, Republiški komite za vzgojo, izobraževanje  in telesno vzgojo, 
Republiški komite za zdravstveno in socialno varstvo, Republiški komite za raziskovalno 
dejavnost in tehnologijo, Zveza telesno-kulturnih organizacij Slovenije, Socialistična zveza 
delovnega ljudstva oz. Socialistična zveza Slovenije in Zadružna zveza Slovenije).

V pridobljeni dokumentaciji je tudi sedem sporočil o odobritvi, ki kažejo pot finančnih sredstev 
do gospodarskih subjektov v zamejstvu. Gre za gospodarski subjekt, ki izhaja iz tako 
imenovanega tržaškega sklopa podjetij, podjetje Adit. To podjetje je bilo nekakšna podružnica 
Založbe tržaškega tiska in o njem bo več govora v nadaljevanju. Na tem mestu naj zadostujeta 
informacija o tem, da gre za podjetja iz sklopa, in pa za to, kar bomo še pokazali, ključni 
finančni tok za sredstva, po katerem so se sredstva iz Slovenije nelegalno preusmerjala v sistem 
vzporedne ekonomije, ki je bil vzpostavljen na Tržaškem in Goriškem. Poglejmo nakazila 
nekoliko podrobneje.

82 Zaradi varovanja osebnih podatkov nismo zapisali priimka. Gre za osebo, ki je bila slamnati lastnik 
hranilne knjižice, na katero se je nezakonito prenašal denar iz Slovenije, ta oseba se v dokumentaciji ne 
pojavi nikjer, zato sklepamo, da ne gre za osebo, katere identiteta bi ključno pojasnila mehanizem 
vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva.
83 ATS je označba za nekdanjo avstrijsko valuto, avstrijski šiling.
84 RK SZS je kratica za Republiški komite Socialistične zveze Slovenije, kar je prejšnje poimenovanje 
za SZDL – Socialistično zvezo delovnega ljudstva.
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Prvo nakazilo je 20. januarja 1989 opravilo podjetje Emona Ljubljana, in sicer v dobro računa 
Adit Sežana. Številka nakazila je 51420 - 537 - 16, nakazanih je bilo 481.647.450 dinarjev. Adit 
Sežana je bilo hčerinsko podjetje Adit Ljubljana (Adit 1989b).

Drugo nakazilo je bilo opravljeno 10. maja 1989 in je oštevilčeno s 50101 – 637 – 58127, 
znesek pa je znašal 162.78.000 dinarjev. Nalog je izdala Gospodarska zbornica Slovenije, 
prejemnik sredstev pa je Adit Sežana. Kot namen nakazila je napisan »razvoj višjih oblik 
obmejnega sodelovanja« (Adit 1989b).

Zgornje nakazilo je ključno, saj edino nedvoumno nakazuje, kako se je nezakonito prelivalo 
finančna sredstva iz Slovenije v sklop podjetij, in kaže na vlogo podjetja Adit v tej shemi. 
Razvoj višjih oblik obmejnega sodelovanja je besedna zveza, ki je neposredno vezana na zgoraj 
navedene cilje izvršnega sveta skupščine SR Slovenije, kar tudi pomeni, da je institucionalna 
finančna pomoč, posredovana neposredno s strani slovenskih institucij, do ciljne točke 
prehajala ne po uradnih, institucionalnih kanalih, kot je to običajno v mednarodnih odnosih, 
temveč po podjetjih, ki so sestavljala sistem vzporedne ekonomije (Republiški komite za 
mednarodno sodelovanje 1989, 3). 

Tretje nakazilo je bilo opravljeno po nalogu Ljubljanske banke – Temeljne banke Gorenjska. 
Nakazilo je oštevilčeno s 515000 – 620 – 107, nakazano je bilo 751.138.790 dinarjev in 
izvedeno 15. junija 1989, prejemnik pa je bil Adit v ustanavljanju, Sežana. Na nalogu je z roko 
ob rubriki knjižili smo v dobro računa pripisano Elan (Adit 1989b).

Četrto nakazilo  je bilo izvedeno 30. junija 1989, zavedeno pod številko 51420 - 537 - 16, gre 
za nakazilo 1.430.524.660 dinarjev po nalogu Emona Globus Ljubljana za Adit Sežana (Adit 
1989b).

15. novembra 1989 sledi novo nakazilo Gospodarske zbornice Slovenije, pod številko 51420 – 
537 – 16, in sicer 10 milijard dinarjev za Adit Sežana (Adit 1989b).

Sledita dve decembrski nakazili, in sicer 6. decembra 1989 4.414.257.300 dinarjev po nalogu 
Ljubljanske banke - Temeljne banke Kranj za Adit Sežana, številka naloga je 51420 – 537 - 16. 
Na nalogu je ročno pripisano cesija Elan. In končno še 29. decembra 1989, 10.693.050.600 
dinarjev, pod številko 51420 – 537 – 16 kot prenos po nalogu Emona Ljubljana za Adit Sežana. 
Na nalogu je z roko pripisano cesija Emona (Adit 1989b).

Motiv za nelegalno financiranje zamejske dejavnosti v pridobljeni dokumentaciji ni izpričan, 
povedano drugače, ni jasno, zakaj ta regulacija ni bila izvršena na ravni meddržavnih 
sporazumov. Vsekakor pa je očitno, da je šlo za sistemski mehanizem, saj so se nelegalni 
instrumenti financiranja sprejemali na vseh nivojih, od predsedstva SR Slovenije, preko 
izvršnega sveta ter skupščine, do nižjih nivojev na ravni komitejev. Koroški primer s fiktivnimi 
lastniki hranilnih knjižic pa priča o tem, da je šlo za vzporeden mehanizem prelivanja finančnih 
sredstev, ki se je od obdobja 1949–1951, ko se je s to dejavnostjo ukvarjala UDV, spremenil 
samo v tem, da se je regulacija prenesla na izvršilne in zakonodajne institucije SR Slovenije, še 
vedno pa se je vztrajalo pri prikrivanju teh transakcij v mednarodnih odnosih.

Dodatno razkriva mehanizem nelegalnega financiranja arhivski dokument, shranjen v 
arhivskem fondu ARS 1931, tehnični enoti 2597 Kapital (RTZ 539, OO Banka – splošno). Gre 
za informacijo SDV, šifrirano kot II – LV – Z – 79/9 z dne 10. oktobra 1976, (ARS 1931, 2597, 
RTZ 539, 57–58). Vsebina dokumenta je vezana na pomoč, ki sta jo Slovenija in Italija dajali 
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ob popotresni obnovi Benečije.85 Sredstva za obnovo popotresne škode so iz Jugoslavije 
prispela v treh fazah: najprej z ravni federacije, potem z ravni Slovenije in na koncu še enkrat 
iz Slovenije. Tretji sklop sredstev, ki ga je zagotovila Slovenija, je prišel, tako kot je v 
dokumentu zapisano »na črno«. Razlog za tako obliko nakazila naj bi bil v tem, da bi legalna 
pomoč šla prek italijanske vlade, to pa bi tudi pomenilo, da bi lastninske pravice nad objekti, ki 
bi bili zgrajeni iz naslova teh sredstev, prešle na občinsko raven in ne izrecno v last organizacij 
zamejskih Slovencev, v temu primeru SKGZ. Dokumentacije, ki bi razkrivala mehanizem tega 
nelegalnega prenosa sredstev, ni ne v Arhivu Republike Slovenije niti je nismo pridobili v času 
raziskovanja. Nadaljnje raziskovanje ilegalnih finančnih tokov, ki so bili institucionalno 
regulirani v Sloveniji, bi moralo pokazati vlogo javnih finančnih sredstev pri razvoju vzporedne 
ekonomije na Tržaškem in Goriškem v osemdesetih letih preteklega stoletja.

Kljub pomanjkanju ustrezne dokumentacije je bilo mogoče rekonstruirati tri mehanizme 
ilegalnega financiranja zamejske gospodarske dejavnosti v času, ko se je financiranje vzporedne 
ekonomije preneslo iz UDV na izvršilne in zakonodajne institucije: po bančnih računih, ki so 
jih odprli fiktivni lastniki, pri čemer je bila dokumentacija (hranilne knjižice) pri viru 
financiranja, torej SZDL. S pomočjo pri popotresni obnovi in po poslovnih shemah, ki so 
vključevale podoben mehanizem, kot ga je oblikoval Niko Kavčič, torej vmesniških podjetij, 
ki so močno dvignila ceno uvoženih izdelkov, razliko med uvoženo in končno ceno pa so 
prenesla po različnih bančnih kanalih v Švico.

3.3 Neformalni tokovi financiranja v vzporedni ekonomiji

Zgoraj smo pokazali, da je bilo financiranje podjetij iz vzporedne ekonomije predvsem na 
Tržaškem in Goriškem sicer regulirano, vendar z vidika meddržavnih odnosov nezakonito. V 
tem podpoglavju bomo pokazali na nezakonito financiranje sklopa podjetij iz vzporedne 
ekonomije po sistemu, ki ga je v Italiji vzpostavil Niko Kavčič. Rekonstrukcija je opravljena 
na podlagi arhivske dokumentacije iz Arhiva Republike Slovenije, ki je shranjena v arhivskem 
fondu ARS 1931, tehnični enoti 2597, RTZ 539. Dokumentacija je nastala na podlagi 
operativne akcije Banka, ki jo je SDV začela 1. decembra 1977. Dokument, ki je ključen za to 
rekonstrukcijo, je nastal 25. maja 1987 in je označen s številko I. MT RTZ 799/42. Dokument 
je nastal na CSDV86 Koper in je naslovljen kot Pretok finančnih sredstev slovenske manjšine v 
Trstu in trenutno stanje po Aretaciji Adrijana Zavadlava (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 601A – 
601C). Del dokumenta je vezan na problem delovanja finančnega toka, ki je bil vzpostavljen 
po podjetju Adit, ki ga bomo obravnavali v nadaljevanju, zato je na tem mestu relevanten samo 
prvi del vsebine, vezane na delovanje Miroslava Šlibarja. Miroslav Šlibar je bil sodelavec Nika 
Kavčiča v obdobju med 1949 in 1951, torej v času, ko je nastala vzporedna ekonomija in se 
institucionalizirala pod okriljem UDV. V dokumentu je pojasnjeno, da je bil Šlibar v septembru 
1946 imenovan za tajnika slovenskega gospodarskega združenja. V začetku leta 1948 je bil 
premeščen v podjetje Centralšped (podjetje iz sklopa), nato pa imenovan za direktorja 
Slovenske banke v Trstu. Ker se je v Trstu kompromitiral kot predstavnik ilegalnih podjetij 
UDV, je bil iz Trsta premeščen. Zaradi tega je leta 1955 kot direktor oz. zastopnik Centralšpeda 
odšel na Dunaj. Šlibar je z UDV sodeloval med letoma 1947 in 1952. SDV navaja, da vodi 
Šlibar v Švici družbo, po kateri prihajajo finančna sredstva za ustanovitev zamejskih podjetij in 
bank. 

85 Potres v Benečiji je bil 6. maja 1976.
86 CSDV je kratica za Center Službe državne varnosti.
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Te informacije so ključne z vidika, da gre za akterja, ki je po naravi stvari moral biti seznanjen 
z mehanizmi vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva ter finančnim inženiringom, ki 
je iz teh mehanizmov izhajal. 

SDV v dokumentu (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 601A–601C) navaja Darka Švaba, direktorja 
Agroforesta, podjetja iz tržaškega sklopa. Švab pojasnjuje mehanizem finančnega inženiringa:  
vsa podjetja v sklopu SKGZ imajo kot zunanjega sodelavca  fiktivno zaposlenega nekega 
jugoslovanskega upokojenca, ki po italijanskih zakonih predstavlja posrednika za vse uvozno-
izvozne posle. Po vsakem zaključenem poslu se del sredstev nakaže na račun teh oseb, ki je 
odprt pri Ljubljanski banki, s čimer se periodično znižujejo dohodki podjetij. Na ta način gre v 
tujino in nazaj denar, namenjen za ustanovni kapital novih podjetij, denar od obresti, delnic in 
najemnin ter denar iz črnih fondov. Iz Ljubljanske banke se denar nakaže v neko avstrijsko 
banko in Swisferein bank v Lugano, kjer obstaja račun, za katerega sta podpisnika Šlibar in 
Silvan Mesesnel, uslužbenec Safti. Vsak mesec ali dva odide po nalogu Šlibarja v Švico 
Mesesnel dvignit denar. Denar v gotovini prenese v Avstrijo, kjer ga preda direktorju 
Agroforesta, ki ga prek Jugoslavije prenese v Trst in tu spet izroči Mesesnelu.

Dodajmo, da je del prenosa gotovine čez Jugoslavijo glede na informacije, ki jih imamo na 
voljo, nesmiseln, namreč če v Sloveniji ni prišlo do kakršnekoli oblike finančne transakcije, ni 
nobene posebne logike, da gotovine ni fizično prenesel kar Mesesnel sam. Švab je izpričal tudi, 
da je 19. maja 1987 v Beljaku od Mesesnela prevzel 800 milijonov italijanskih lir v gotovini, 
jih skril v dvojno dno avtomobila in prenesel v Trst (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 601B).

V dokumentu SDV Operativno poročilo z oznako I-GP-Z-126/3 z dne 17. septembra 1974, ki 
smo ga zgoraj že navedli (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 6A – 6B), je Šlibar omenjen kot eden 
izmed sedmih članov tržaškega sklopa (poleg Silvana Messesnela, Branka Pahorja, Žarka 
Simoniča, Borisa Raceta, Gorazda Vesela in Daria Zuppina). Za Šlibarja SDV poroča, da je 
operativni oz. administrativni in finančni vodja sklopa. Njegova naloga je sestajanje z direktorji 
sklopa in izdelava letnih poročil za podjetja iz sklopa, vodi seje sklopa, zapisnike in hrani 
celoten arhiv sklopa (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 6A). Ta dokument kaže na Šlibarjevo vlogo 
v zamejski vzporedni ekonomiji. V informaciji, ki nosi naslov Poročilo o kontaktu z 
neregistriranim virom Neron z dne 7. novembra 1974 in je oštevilčeno z IDV – LJ – NL – Z – 
367/2 – 74 (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 8 - 9), je poročilo o kontaktu z virom pod kodnim 
imenom Neron. Iz poročila je razvidno, da Neron upravlja s podjetjem Centralšped in da se po 
njem upravlja tudi s tehničnimi posli financiranja manjšine v Trstu in v Avstriji. Upoštevajoč 
Švabovo pričanje SDV in ta dokument ter informacije, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, 
lahko brez vsakega dvoma trdimo, da je bilo Neron kodno ime za Šlibarja.

Neron oziroma Šlibar je pojasnil, da opravlja posle financiranja z 1-odstotno provizijo za 
stroške, ki nastanejo pri tem inženiringu. Financiranje s strani slovenske vlade in SZDL izvaja 
on, in sicer že devetnajst let (torej od leta 1955, kar sovpada s Šlibarjevo kompromitacijo v 
Trstu in njegovo selitvijo na Centralšped Dunaj). Za to delo ga je določil Ivan Maček. Denar 
nakaže Slovenija po posrednikih iz SKGZ v švicarsko banko.87 Sklop naj bi bil po pričanju 
Šlibarja zelo dobro ocenjen v Švici,88 kar je omogočalo enostavno in poceni pridobivanje 
kreditov, posebno premostitvenih, ki so bili potrebni zaradi rednega zaostajanja plačil, ki so 
prišla iz Slovenije. Zaostajanja je glede na kontekst dokumenta in doslej znane elemente 
vzporedne ekonomije lahko razumljen v smislu, da so v sklopu nastajale obveznosti, ki 
datumsko niso odgovarjale prilivu sredstev iz Slovenije. Šlibar pojasni, da je pred leti (ni 

87 Iz dokumentacije ni mogoče zaslediti, za katero banko gre.
88 V sodobnem bančno-finančnem jeziku bi to pomenilo, da so podjetja imela zelo visoko boniteto.
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točnega datuma) prevzel tudi financiranje slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ARS 
1931, 2597, RTZ 539, 9). 

Dodatna pomembna informacija je, da je Šlibar podpisnik89 liechtensteinskega podjetja 
Comexim, po katerem so potekali posli tržaškega sklopa. Podpisnik lahko razumemo kot 
pooblaščena oseba (ARS 1931, 259, RTZ 539, 9). 

Iz celotne dokumentacije lahko sklepamo sledeče:

1. V obdobju med 1952 in 1954 se UDV umakne iz neposrednega upravljanja in nadzora 
vzporedne ekonomije. To se prenese na uradne slovenske institucije: izvršni svet skupščine 
SRS in na SZDL. Iz primerov, ki smo jih navedli, sledi, da je SDV prevzela zgolj nadzorno 
funkcijo nad finančnimi tokovi in akterji, ki so bili del te mreže.

2. Kljub institucionalizaciji in regulaciji finančnih tokov pa ti niso tudi legalni, saj niso bili 
predmet mednarodnih sporazumov.

3. Motiv za vztrajanje pri nelegalni poziciji je izpričan trikrat: prvič v primeru financiranja po 
hranilnih knjižicah, ki so bile hranjene na SZDL, na avstrijskem Koroškem pa so bile 
nominirane na slamnate osebe. Odkrit prenos financiranja na SZDL bi pomenil 
kompromitacijo in potencialne težave v mednarodnih odnosih z Avstrijo. Drugič, s tem se 
je izogibalo davkom, kar pomeni, da bi ob legalizaciji pomoči zaradi obdavčitve prejemniki 
dobili nižja neto sredstva, in tretjič z umikom pomoči za obnovo posledic potresa so se 
sredstva umikala v vzporedni mehanizem, zato da bi se obnovljene nepremičnine prenesle 
na SKGZ in ne na občinsko raven.

4. Navedeno pod točko 3 implicira, da je Slovenija vzpostavljala vzporedne mednarodne 
finančne tokove, s čimer se je kršilo mednarodne pogodbe, ki jih je imela Jugoslavija z 
Italijo in Avstrijo. S tega vidika je ustrezna formulacija teh denarnih tokov nelegalno 
mednarodno finančno poslovanje, kar ne spremeni načina delovanja iz časov Nika Kavčiča, 
zgolj zamenjajo se institucije.

5. Osrednjo vlogo v financiranju vzporedne ekonomije tržaškega sklopa je imel Šlibar, ki je 
bil del prvotne skupine UDV, ki je vzpostavila vzporedno ekonomijo. Osnovna 
konfiguracija sheme ostaja nespremenjena: finančni tok kroži med Slovenijo in Italijo, prek 
Švice in Liechtensteina. Na slovenski strani je ključna institucionalna odločitev v 
financiranju, na tržaški strani pa absorpcija v tržaškem sklopu podjetij, ki so zaradi 
slamnatega lastništva dejansko bila v lasti Slovenije.

Na osnovi povedanega lahko trdimo, da je šlo za načrtno delovanje slovenskih institucij, ki je 
imelo za namen financiranje vzporedne ekonomije ob tem, da je bila sprejeta odločitev na 
institucionalni ravni, ki je regulirala nezakonite finančne tokove, saj ti niso bili regulirani tudi 
s strani prejemnic.

Rekonstrukcija na podlagi pridobljenih informacij kaže, da sta obstajala dva tokova 
vzporednega financiranja. Prvi tok je imel sprožilec v slovenski politiki in je potekal po 
slovenskih institucijah na sledeče načine: po prikritem financiranju, denimo hranilnih knjižic 
na avstrijskem Koroškem ali pa popotresne obnove Benečije; po ustvarjanju mešanih družb v 

89 Pooblaščenec.
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maloobmejnih sporazumih in ob uporabi podjetja Adit. Drugi tok pa je bil po pričanju Šlibarja 
po transmisiji sredstev na neimenovane švicarske banke s posredništvom liechtensteinskega 
podjetja Comexim in podjetij iz tržaškega sklopa ter akterjev iz SKGZ. 

Arhivska dokumentacija omogoča popolno rekonstrukcijo samo enega toka financiranja po 
vzporednem mehanizmu. Gre za podjetje Adit, ki je bilo po skupnem lastniku, SZDL, povezano 
z Založbo tržaškega tiska iz tržaškega sklopa in delovalo kot hčerinsko podjetje omenjenega 
podjetja iz sklopa, istočasno pa je v Sloveniji poslovalo, čeprav skoraj do konca osemdesetih 
let preteklega stoletja sploh ni bilo registrirano.

3.4 Primer Adit in poskus rekonstrukcije transmisije finančnih sredstev

V nadaljevanju bomo pogledali podjetje Adit in njegovo vlogo v posredovanju pri finančnih 
tokovih v vzporedni ekonomiji. Adit je kratica za Agencija demokratičnega inozemskega tiska. 
Po navedbah v dokumentu Republiške konference SZDL z dne 3. oktobra 1973 je bil Adit 
ustanovljen v Trstu leta 1947, ustanovitelj pa je bil Izvršni odbor zamejskega oddelka 
Osvobodilne fronte. Namen ustanovitve Adita je bil posredovanje klirinških nakazil Založbi 
tržaškega tiska, za katero smo pojasnili, da je bila del podjetij iz sklopa. Med letoma 1949 in 
1951 je Adit deloval kot oddelek Jugoslovanske knjige, od 1. januarja 1952 pa kot oddelek 
Državne založbe Slovenije. Sedež podjetja je bil v Ljubljani, v Sežani pa je imelo podružnico. 
Kot izhaja iz dopisa, je bila Republiška konferenca SZDL pravni naslednik Izvršnega odbora 
Osvobodilne fronte, posledično je bila zato tudi ustanoviteljica in nekakšna lastnica družbenega 
premoženja v Aditu (Republiška konferenca SZDL, 1973).

Iz dopisa Državne založbe Slovenije, ki je nastal 19. januarja 1973 (DZS, 1973), sledi, da je 
bila dejavnost Adita primarno vezana na distribucijo slovenskih zamejskih časopisov, 
upravljanje različnih zamejskih časopisov (tednik Gospodarstvo iz Trsta, štirinajstdnevnik 
Matajur iz Vidma, Italija in tednik Slovenski vestnik iz Celovca). Poleg tega je Adit vodil 
oglasno agencijo za Primorski dnevnik (izdajatelj Založba tržaškega tiska) in brezplačnika 
Informatore Turistico ter Touristische nachrichten. Adit je tržil tudi oglasne prostore za tuje 
založbe in založnike ter imel zastopstvo za tuje založbe in tuja podjetja, ki so se ukvarjala z 
grafično, papirniško dejavnostjo ter dejavnostjo dobave pisarniškega materiala. Poslovanje 
Adita se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razširilo tudi na logistično dejavnost ter 
mednarodno poslovanje.

Čeprav je bil Adit formalno del Državne založbe Slovenije (DZS), je z njim upravljala Založba 
tržaškega tiska. Iz dopisa (DZS, 1973) tudi sledi, da DZS naproša ureditev formalnega statusa 
Adita, saj je bilo podjetje po eni strani v sklopu DZS, po drugi pa je z njim upravljala Založba 
tržaškega tiska.  V zvezi s temi nejasnimi okoliščinami so na DZS ugotavljali, da bi bila ureditev 
statusa nujna, če naj materialno in finančno poslovanje Adita poteka po veljavnih gospodarsko-
finančnih predpisih. 

Status Adita se do neke mere bolj razjasni z zapisnikom sestanka 26. februarja 1974 (Adit, 
1974), na katerem je prisostvoval predsednik republiške konference SZDL Mitja Ribičič in 
neimenovani (na dokumentu je sicer podpis, vendar je neberljiv) predstavnik interesov Adita – 
DZS. Ribičič izjavi, naj bo Adit samostojna poslovna enota v okviru DZS, ki pa naj posluje 
popolnoma samostojno zaradi tega, ker je imel Adit poseben družbeni pomen. Slednje tudi 
pojasni, zakaj je bilo mogoče, da Adit sploh ni imel pravno veljavne oblike, in da je bilo 
mogoče, da je ta nedefinirana pravna oseba lahko bila formalno pod Državno založbo Slovenije, 
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medtem ko je z njo upravljalo s formalnopravnega vidika tuje podjetje, torej Založba tržaškega 
tiska iz Italije.

Iz istega zapisa (Adit, 1974) sledi, da je bil 4. marca 1974 še en sestanek, vezan na legalizacijo 
delovanja Adita, na katerem so bili prisotni Jurij Levičnik, generalni direktor SDK, Ivan Bratko, 
direktor DZS, in  Jože Hartman iz republiške konference SZDL. Na sestanku je bilo sklenjeno, 
da Adit – DZS obdrži svoj žiro račun. Istega dneva je neimenovani predstavnik Adita – DZS 
dobil obvestilo Polca, visokega uradnika SDK, ki je pojasnil, da ima Adit – DZS poseben status, 
kar tudi pomeni, da organizaciji ni treba dostavljati zaključnega računa.

Če na kratko povzamemo: ustanoviteljica Adita je bila po pravnem nasledstvu republiška 
konferenca SZDL. V Sloveniji je deloval pod okriljem Državne založbe Slovenije, z njim pa je 
upravljala Založba tržaškega tiska iz tako imenovanega sklopa. To pomeni dvoje: da Adit ni 
imel pravne oblike in da je Safti, ali pa SKGZ, bil upravljavec podjetja. Nedefinirana pravna 
oseba, ki je poslovala v Sloveniji, pa ni poročala regulatorju SDK, tako kot vse preostale 
poslovne organizacije, ki so delovale v Sloveniji in Jugoslaviji, čeprav je imela pri banki odprt 
račun. S tem se je Adit neposredno izmaknil regulaciji finančnih tokov. Obrazložitev za takšno 
stanje je podal Ribičič v smislu, da gre za podjetje posebnega pomena. To je posledično 
pomenilo, da je brez ustrezne zakonske obrazložitve Adit po politični intervenciji deloval mimo 
jugoslovanske in slovenske ustave, veljavne zakonodaje in regulacij.

Iz dopisa, ki je nastal na Aditu 21. junija 1989 (Adit, 1989a), sledi, da je leta 1985 na Adit prišlo 
do pobude o ustanovitvi Adita kot delovne organizacije v skladu s predpisi, ki so delovali v 
tedanji SFRJ. Leta 1987, torej po štiridesetih letih poslovanja v Sloveniji, se je Adit tudi 
dejansko legaliziral z vpisom v sodni register pri temeljnem sodišču v Kopru. V dopisu je tudi 
predlog, da bi vstopila kot solastnica v višini 70 odstotkov skupne vrednosti podjetja v podjetje 
Založba tržaškega tiska, kar naj bi približno ustrezalo vložku tržaškega podjetja v Adit. V Aditu 
so predlagali, da bi bila najustreznejša oblika vstopa Založbe tržaškega tiska v Adit po pogodbi 
med podjetjema o konverziji dolgov, ki so nastali fiktivno pri poslovanju med njima.

Ta dopis pokaže, da je status posebnega podjetja, ki je bil Adit podeljen s strani SZDL, 
omogočal ne samo neregulirano poslovanje brez pravne oblike, ampak tudi izvajanje fiktivnih 
posojil poslov. Enega izmed takšnih poslov bomo pojasnili kasneje.

V Arhivskem fondu ARS 1931, tehnični enoti 2597 (RTZ 539) je shranjena dokumentacija, 
kako so potekali posli v nereguliranem in pravno nedefiniranem Aditu.

V letu 1987, torej v obdobju, ko se je Adit legaliziral, je SDV sprožila operativno obdelavo 
Sprega – Delta. Ta operativna obdelava je bila del širše operativne obdelave Sprega, katere 
namen je bil spremljanje poslovanja na relaciji Slovenija–Italija v okviru maloobmejnih 
sporazumov med Italijo in SFRJ. Operativa obdelava Sprega se je izvajala na zveznem nivoju. 
21. maja 1987 je na CSDV Koper nastal dopis, kodiran kot I. MT RTZ 814/4 (ARS 1931, 2597, 
RTZ 539, 599 – 601). Glede na  informacije iz dopisa sledi, da je takrat že registrirani TOZD 
Adit s slovenskimi delovnimi organizacijami sklepal fiktivne samoupravne sporazume 
(pogodbe) za izvajanje marketinga na italijanskem trgu in neopravljeno delo fakturiral 
slovenskim delovnim organizacijam. Sredstva, izplačana po SDK, je potem Adit po poslovnih 
bankah nakazal na skrivne račune, s katerih so potem zaposleni pri Aditu in Založbi tržaškega 
tiska dvigovali gotovino in jo fizično predajali direktorju Založbe tržaškega tiska Silviju 
Tavčarju (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 600). 
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Rekonstrukcija primera bo sledila na podlagi arhivske dokumentacije, shranjene v arhivskem 
fondu ARS 1931, tehnični enoti 2661 (RTZ 799). Gre za sledečo poslovno dokumentacijo: 
potrdilo o dodeljenem kontingentu z dne 30. decembra 1986 (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 228), 
dokument Gospodarske zbornice Jugoslavije (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 230), odločbo 
Sekretariata za zunanjo trgovino SFRJ z dne 7. marca 1986 (št. 15-4607/1) (ARS 1931, 2661, 
RTZ 799, 229) in potrdilo o dodeljenem kontingentu Gospodarske zbornice Jugoslavije z dne 
26. januarja 1987 (številka 181/P) (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 231) ter sledeče  dokumente 
SDV: informacija CSDV Koper, 8. januarja 1987 (I. odd. P S, MT O D 17177/10) (ARS 1931, 
2661, RTZ 799, 232 - 234), samostojen dokument špekulacija ob uvozu računalniške opreme 
(ARS 1931, t.e. 2661, 235 - 240), dokument realizacija nalog iz OO Sprega – Delta –  
ugotovitve, CSDV Koper, 30. marca 1987 (I. PS OD 17177/13) (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 
373 - 381), dokument ugotovitve iz analize pregleda B-dokumentacije podjetja ZTT Trst, ki se 
nanašajo na izplačilo naših provizij našim in tujim državljanom, Center SDV Koper, 8. 
decembra 1987 (I. BM RTZ 607/74) (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 574 - 578) in dokument 
oddelka za zatiranje kriminalitete, št. 22/23 – 05, 10. decembra 1987 (ARS 1931, 2661, RTZ 
799, 583 - 591).

7. januarja 1987 je sodelavec SDV s kodnim imenom Tehnik90 poročal o poslu uvoza 
računalnikov podjetja Eltrade iz Trsta po podjetjema Elektrotehne in ACK Koper za končnega 
kupca podjetje Galeb iz Izole. V nadaljevanju povzemamo relevantno vsebino dokumenta 
(ARS 1931, 2661, RTZ 799, 232 - 234). Vrednost uvoza računalnikov Olivetti je znašala 1,2 
milijarde tedanjih italijanskih lir in je bila izvedena po maloobmejnem sporazumu. Te 
računalnike je nameravalo podjetje Galeb dati v dodelavo svojim kooperantom, zagotovljena 
pa je bila tudi njihova prodaja. Galeb je v skladu s tedaj veljavno jugoslovansko zakonodajo 
moral imeti dovoljene kvote za uvoz. Te je dobil od podjetja Brodocommerce iz Reke (v višini 
0,5 milijona ameriških dolarjev) in podjetja Adriacommerce Koper (420 milijonov italijanskih 
lir), poleg tega pa je Galeb pridobil še za 300 milijonov italijanskih lir kvot, s čimer se je zaprla 
finančna konstrukcija uvoznega posla. Uvoznik je bil Elektrotehna, ki pa je celoten uvozni posel 
prijavila kot uvoz repromateriala. Na koprski carini so ob pregledu uvoženega kontingenta 
ugotovili, da ne gre za repomaterial, temveč za razstavljene računalnike. Koprska carina je s 
postopkom carinjenja prekinila in od Elektrotehne ter Galeba zahtevala pridobitev dovoljenja 
za uvoz, ki ga je takrat izdajal Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino oziroma znotraj tega 
skupnost koristnikov računalnikov SFRJ pri Gospodarski zbornici Jugoslavije.

Predstavniki Elektrotehne in Galeba so se z namenom pridobitve uvoznih dovoljen obrnili na 
Đorđa Mitrovića, Jezdimirja Arsića in Ivico Dragovića, ki so bili zaposleni pri Združenju 
koristnikov računalnikov SFRJ pri Gospodarski zbornici Jugoslavije. Ob kontaktu z 
Mitrovićem so predstavniki Galeba ugotovili, da gre za predstavnika Iskre Delta v Beogradu, 
in da ima to podjetje na voljo še 1,5 milijona ameriških dolarjev neporabljenih uvoznih pravic. 
Sledil je dogovor, po katerem je bila Iskra Delta pripravljena odstopiti uvozne pravice Galebu, 
s čimer bi se na carini Koper sprostila že plačana in zadržana pošiljka razstavljenih 
računalnikov, Galeb pa bi v zameno za 0,9 milijona ameriških dolarjev uvoznih pravic, 
potrebnih za izvedbo posla, moral plačati Iskri Delta 10-odstotno šticungo91 in od vsakih 
100.000 ameriških dolarjev še 1,2 milijona jugoslovanskih dinarjev v nemških markah, in sicer 
kot povračilo za razne storitve posameznikov, med katerimi je bil tudi tedanji pomočnik 

90 V času raziskovanja primera nismo uspeli ugotoviti identitete osebe s kodnim imenom Tehnik.

91 Razliko, ki je nastala med menjavo domače in tuje valute na črnem trgu.
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zveznega sekretarja za zunanjo trgovino Jezdimir Arsić. Dogovor je bil sklenjen in ustrezna 
dovoljenja izdana. S tem sta Galeb in Iskra Delta naredila kaznivo dejanje korupcije.

Jovan Jurišič in Ivan Cimerman iz Iskre Delta sta od Galeba prejela denar za podkupovanje za 
pridobitev uvoznih kontingentov Gospodarske zbornice Jugoslavije. Marjan Jovanovič iz 
Galeba je sredstva za podkupovanje zagotavljal po Aditu. Mehanizem je bil sledeč: Galeb Izola 
je z Adit sklenil fiktivni sporazum, po katerem je Adit izvajal storitve za podjetje Galeb v Italiji. 
Na podlagi tega sporazuma so bili izdani računi za opravljanje storitve in te račune je Galeb 
plačeval na računih, ki jih je imel Adit odprte pri Ljubljanski banki – Mestni hranilnici 
Ljubljana, Splošni banki Koper in Splošni banki Koper – podružnica Sežana (kjer je imel Adit 
podružnico). S teh računov so se nakazana sredstva dvigovala v gotovini. Poleg 50 milijonov 
lir, ki so bili izročeni uslužbencema Iskre Delta za podkupnine, je bilo ugotovljeno, da je bilo 
zaradi fiktivnih poslov dvignjenih še več sredstev, in sicer skupno v znesku 700 milijonov lir, 
in to v obdobju med 1985 in 1987. Te informacije so odprle preiskavo o delovanju podjetja 
Adit.

Nadaljnja pot gotovine je opisana v dokumentu Ugotovitve iz analize pregleda B-
dokumentacije podjetja ZTT Trst, ki se nanašajo na izplačilo naših provizij našim in tujim 
državljanom. Dokument je nastal na CSDV Koper 8. decembra 1987 in je kodirano kot I. BM 
RTZ 607/74 (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 574–578). Iz dokumenta izhaja, da Adit ni posredoval 
zgolj pri izplačilu podkupnine za Galebov posel, temveč da je imelo podjetje izdelan 
mehanizem finančnega inženiringa. Sredstva Adita so se zbirala na računu Adit Sežana, na 
hranilni knjižici pod geslom Gero in na ostalih računih v Ljubljani in Kopru. Iz teh dinarskih 
hranilnih knjižic so potem sredstva dvigovali Silvij Tavčar, Adriano Zavadlal, Orieta Umeri 
Fister in Rafaelli Vatovec ter jih ilegalno fizično prenašali v podjetje Založba tržaškega tiska v 
Trstu. Silvij Tavčar, direktor Založbe tržaškega tiska, je potem ta sredstva zamenjal v lire pri 
Tržaški kreditni banki. O uporabi teh sredstev se je vodila posebna evidenca, imenovana lirska 
B-blagajna. Ta B-blagajna je bila dejansko nezakonita poslovna knjiga, v kateri so se zapisovali 
nelegalni denarni tokovi. Razkritje poslovanja je pokazalo, da je ta B-blagajna zapisovala tudi 
druge prilive finančnih sredstev, med drugim tudi sredstva, ki jih je po različnih institucijah, 
kot smo pokazali zgoraj, nelegalno nakazovala Socialistična republika Slovenija. 

To razkritje tudi pojasni, zakaj je bil i. Adit v Sloveniji lahko zunaj vseh regulacij in brez pravne 
oblike, čeprav je imel račun, po katerem je posloval, ii. kako so se nezakonita sredstva usmerjala 
v Italijo in iii. kaj je pomen besedne zveze »podjetje posebnega pomena«, kot ga je v imenu 
SZDL definiral Mitja Ribičič in iv. da je Socialistična republika Slovenija dejansko poslovala 
po nezakonitih kanalih in ob ponarejanju poslovnih knjig (denarni tokovi iz B-blagajne so bili 
prikriti). S tem razkritjem smo lahko tudi zaprli finančne tokove, ki so potekali med slovenskimi 
institucijami in podjetji iz sklopa.

Pri TKB so bile odprte tri hranilne knjižice: 07-3907, 07-3909 in 3908-5, ki jih je imel na voljo 
Silvij Tavčar. Po poročanju SDV je bilo na hranilnih knjižicah za 370.000.000 italijanskih lir 
prometa. Del sredstev iz teh hranilnih knjižic je šel za financiranje B-blagajne v Založbi 
tržaškega tiska Gorica (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 575).

Po navedbah SDV iz citiranega poročila (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 574–578) je v Založbi 
tržaškega tiska obstajala še C-blagajna, ki naj bi jo imel na voljo Silvij Tavčar (ARS 1931, 
2661, RTZ 799, 577). O tej C-blagajni v arhivski dokumentaciji ni dodatnih informacij. 
Nadaljnja raziskava bi morala pokazati, ali je C-blagajna dejansko sploh obstajala, v tej fazi 
raziskave tega namreč ne moremo ne potrditi ne izključiti. 
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25. novembra 1987 je Tavčar izročil dokumentacijo B-blagajne Upravi za zatiranje 
kriminalitete RSNZ in Oddelku za zatiranje kriminalitete UNZ Koper (dokument Oddelka za 
zatiranje kriminalitete, št. 22/23 – 05, 10. december 1987) (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 582 – 
592). Zanimiva je informacija, vezana na predajo dokumentacije, Tavčar je namreč vztrajal, da 
dokumentacije ne bo izročil, če za to ne bo privolitve republiškega izvršnega sveta Socialistične 
republike Slovenije (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 583). Utemeljeno lahko sklepamo, da je bila 
takšna zahteva povezana z dejstvom, da je Slovenija financirala sklop in izbrane organizacije 
na Tržaškem in Goriškem ravno z uporabo podjetja posebnega pomena in B-blagajne v Založbi 
tržaškega tiska.

Kriminalisti so zneske iz B-blagajne, ki so bili izplačani v obliki provizij, nagrad, honorarjev, 
reprezentančnih stroškov, dnevnic itd. razdelili v štiri velike skupine (ARS 1931, 2661, RTZ 
799, 582 – 592): prejemke jugoslovanskih državljanov (29.296.700 italijanskih lir), prejemki 
italijanskih državljanov (ni skupnega zneska), izplačila delavcem in uradnikom Založbe 
tržaškega tiska (leta 1985: 710.987.251 italijanskih lir, leta 1986: 704.762.578 italijanskih lir) 
in hranilne vloge pri Tržaški kreditni banki in lirski blagajni v Gorici in Čedadu (leta 1985: 
Tržaška kreditna banka – 574.551.786 italijanskih lir, Gorica – 48.000.000 italijanskih lir, 
Čedad – 8.500.000 italijanskih lir; leta 1986: Tržaška kreditna banka – 385.783.221 italijanskih 
lir, Gorica – 84.500.000 italijanskih lir, Čedad – ni podatka).

Z zneski, izplačanimi italijanskim državljanom, lahko iz spiska  oseb, ki so nakazila prejela, 
ugotovimo, da je šlo v celoti za italijanske državljane slovenske narodnosti. K dokumentu je 
priložena spodnja infografika, ki pojasnjuje finančni inženiring, ki je potekal po Aditu: 
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Slika 8: Finančni inženiring Adita, tok denarja

Vir: ARS 1931, tehnična enota 2661, RTZ 799, 592.

Da je šlo za posel iz mehanizma vzporedne ekonomije in da je bil Adit res posebnega pomena, 
torej zunaj zakonskega okvira, priča tudi sledeč odstavek iz informacije CSDV Koper z dne 21. 
maja 1987 (št.: I. PS RTZ 539/131) dobesedno (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 456 - 461), ki ga 
navajamo dobesedno (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 460): Dne 20/5-1987 je bil sestanek v 
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Ljubljani, na katerem so bili sekretar za pravosodje SR Slovenije, rep. JT92, sekretar za notranje 
zadeve SRS. Temeljni JT iz Kopra in predsednik Temeljnega sodišča iz Kopra. Na sestanku so 
obravnavali zadevo Adit in ZTT, na katerem je sekretar za pravosodje izrecno zahteval 
ustavitev pregona zoper osebe, ki nastopajo v zadevi Adit in ZTT. Na osnovi sklepa s tega 
sestanka bi moral preiskovalni sodnik Temeljnega sodišča v Kopru odpraviti pripor zoper 
Zavadlala in Češareka, odstopiti od zahteve po zaslišanju Tavčarja in Fistrove, česar pa 
preiskovalni sodnik noče storiti. Na prigovarjanje JT, da odpravi pripor na osnovi njegovega 
predloga o odpravi, je preiskovalni sodnik izjavil, da se s predlogom ne bo strinjal, kar pomeni, 
da bo moral o tem odločati senat. Izjavil je, da ne bo odstopil od pregona, dokler za to ne dobi 
pismenega naloga, ker noče, da bi nekdo čez čas kazal s prstom nanj in mu očital nedoslednost 
pri delu. Preiskovalni sodnik, ki vodi zadevo, je po naši oceni oseba čvrstega karakterja, pošten 
in dosleden. Do organov za notranje zadeve goji velike simpatije in docela zaupa njihovemu 
delu. Kljub temu pa ostaja samostojen in ne pada pod vpliv, kar mu je vodstvo UZK RSNZ 
skušalo očitati. Poročen je s hčerko admirala Draga Štoka, ki mu je vzor zaradi njegovega 
čvrstega karakterja, poštenosti in doslednosti.

Kot sledi iz uradnega zaznamka  z dne 25. junija 1987, ki je nastal na Centru SDV Koper (ARS 
1931, 2661, RTZ 799, 518–519), in iz dopisa za republiškega podsekretarja na republiškem 
sekretariatu za notranje zadeve Ivana Eržena (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 524) z 2. julija 1987 
je zaradi pritiskov politike (omenjeni so Mitja Ribičič, Dušan Šinigoj in Franc Popit) in odredbe 
predsednika koprskega sodišča odstopil preiskovalni sodnik. 

V Arhivu republike Slovenije je shranjenih še nekaj dokumentov, ki nakazujejo vlogo Adita v 
mehanizmu vzporedne ekonomije. Iz dokumenta informacija, ki je nastal 21. februarja 1987 na 
CSDV Koper, označenega kot I. MT RTZ 814/4 (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 453 - 455), sledi, 
da je direktor  Primorja Export Aleksander Lovec v dogovoru z direktorjem Adita, Slavkom 
Beznikom, direktorjem Saftija, Dariom Zuppinom, in z vednostjo predsednice komiteja za 
mednarodno sodelovanje Cvetke Selšek sklenil pogodbo o nakupu športnih čevljev s podjetjem 
Beneco iz Čedada. Primorje Export je športne čevlje preprodal naprej po višji ceni podjetju 
Elan, s čimer je Primorje Export pridobil 20 starih milijard jugoslovanskih dinarjev 
premoženjske koristi. Na podlagi fiktivne pogodbe je bilo 12,7 milijarde starih jugoslovanskih 
dinarjev nakazano Aditu, ta pa je nakazal denar na račun Založbe tržaškega tiska v Sežani, od 
koder je bil denar prenesen v Italijo, zamenjan v lire in prenesen na Aditov račun  ter nakazan 
v Švico za pomoč manjšini. Iz dokumentacije, ki je bila na voljo SDV, sledi, da z deviznega 
računa Adita te transakcije niso bile razvidne. Slednje pomeni, da je šlo za zapisovanje denarnih 
tokov po B-blagajni in kanaliziranja denarja po različnih hranilnih knjižicah.

Vloga SDV v primeru Adit je bila zgolj informativne narave. Povedano drugače, SDV je 
spremljala primer, ni pa vanj posegala. To ne more biti presenetljivo, če smo prej pokazali, da 
je bil Adit podjetje posebnega pomena, katerega ustanoviteljica je bila republiška konferenca 
SZDL, torej sestavni element slovenskega političnega vodstva Socialistične republike 
Slovenije. V nadaljevanju bomo pokazali dva primera vzporedne ekonomije, iz katerih izhaja, 
da je SDV še vedno ostala aktivna v mehanizmu vzporedne ekonomije. V primeru Conto 
autonomo je SDV ohranila nadzorno funkcijo, v drugem primeru pa tudi lastniško in 
upravljavsko funkcijo. 

92 Javnega tožilca.
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3.5 Vzporedni mehanizem z nadzorno, upravljavsko in lastniško vlogo SDV

Zgoraj smo rekonstruirali primer finančnih tokov, ki so imeli institucionalni sprožilec in pri 
katerih je SDV, kot sledi iz poročil te institucije, opravljala zgolj nadzorno funkcijo. V tem 
poglavju bomo opisali primer finančnih tokov, ki je bil neposredno povezan s SDV. Gre za 
primer tako imenovanega Conto autonomo oziroma avtonomnega računa.

Conto autonomo je bila oblika institucionalne ureditve finančnih tokov, ki so izhajali iz 
tržaškega in goriškega maloobmejnega sporazuma, ki sta ga podpisali Italija in Slovenija. Conto 
autonomo je bil vzpostavljen leta 1954 z videmskim sporazumom, v katerem je bila predpisana 
finančna ustanova, ki bo vodila in izvajala finančno poslovanje po sporazumu. Z jugoslovanske 
strani je bila za to zadolžena Jugoslovanska izvozno-uvozna kreditna banka (JIK), z italijanske 
strani pa Banca di Italia. Da bi jugoslovanska podjetja zaobšla ostre regulacije mednarodnega 
poslovanja z Italijo, so začela slovenska in jugoslovanska podjetja ustanavljati podjetja v 
maloobmejnem pasu, s čimer so zaobšla regulacije, saj so lahko začela uporabljati maloobmejne 
sporazume. Posledično je na conto autonomo nastajal presežek v korist Jugoslavije (ARS 1931, 
2661, RTZ 799, 1 - 3). 

Problem Conto autonomo je bil, poleg drugih primerov, predmet operativne raziskave (OR) 
Drobiž, ki jo je slovenska SDV93 odprla v avgustu 1985. Dokumentacija o operativni raziskavi 
Drobiž, ki se nanaša na conto autonomo, je shranjena v arhivski dokumentaciji Arhiva 
Republike Slovenije v fondu ARS 1931, tehnični enoti 2661, nahaja pa se tudi v drugih 
tehničnih enotah znotraj fonda ARS 1931, denimo v tehnični enoti 2597 Kapital. 

V dokumentu CSDV Koper z dne 13. avgusta 1985 (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 1 - 3) je 
navedeno, da: tako velik finančni suficit94 pogojujejo tudi določene zlorabe na naši strani, kakor 
tudi v italijanskem bančnem sistemu. Del sredstev maloobmejnega prometa, ki neobrestovano 
ležijo na conto autonomo pri Banci di Italia, posamezniki s finančnimi transakcijami prenašajo 
na razne poslovne banke v Italiji, jih tam vežejo za določeno časovno obdobje in za ta čas 
iztržijo obresti, kasneje pa po potrebi znesek vrnejo nazaj na conto autonomo. Ugotovljeno je, 
da del sredstev iz maloobmejnega poslovanja poslovno obrača Tržaška kreditna banka (ARS 
1931, 2661, 2). Cilj operativne raziskave je bil med drugim tudi spremljati finančno poslovanje 
maloobmejnega prometa v Tržaški kreditni banki, Banca di Italia in banki JIK, kakor tudi 
transakcije finančnih sredstev na conto autonomo (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 3).

Čeprav je bila operativna raziskava odprta leta 1985, so prvi dokumenti SDV o poslovanju po 
conto autonomo datirani že prej. Ti dokumenti so kasneje vstopili kot začetna dokumentacija v 
OR Drobiž, kar je tudi sicer tipičen mehanizem arhiviranja ob odprtju raziskav, obdelav in 
akcije. V tehnični enoti 2661 se nahaja dokument, označen kot I.PS Z – 407/2 (ARS 1931, 
2661, 6 – 7). Dokument je nastal 18. septembra 1980 in je naslovljen kot Akcija Runo – izredno 
visok pozitivni saldo na conto autonomo. Iz dokumenta sledi, da znaša presežek na računu za 
Jugoslavijo 24 milijard italijanskih lir (ARS 1931, 2661, 6). Ob tem SDV zapiše, da je znesek 
neobrestovan, zaradi česar izgubi Jugoslavija vsako leto nekaj milijard italijanskih lir, ki bi jih 
lahko prejela, če bi se ta presežek prenesel v bančni sistem in se tam obrestoval.  Mesečno naj 
bi Jugoslavija s tem izgubila najmanj 300 milijonov italijanskih lir nerealiziranih obresti (ARS 
1931, 2661, 7). Podobna ugotovitev sledi iz poročila SDV z dne 25. novembra 1981, 

93 OR Drobiž je bila izpeljana na ravni zvezne SDV. Poleg dokumentacije slovenske SDV je dostopna 
tudi hrvaška SDV.
94 Dokument navaja, da je bilo leta 1984 na računu 30 milijard lir, leta 1985 pa 20 milijard italijanskih 
lir presežka.
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oštevilčenim kot I. JV RTZ 539/64 (ARS 1931, 2661, 8), ki je bil del operativne obdelave 
Banka. Pozitiven saldo računa conto autonomo je po tržaškem sporazumu znašal 15 milijard 
lir, po goriškem pa med 6 in 7 milijard italijanskih lir, za kar je bilo ocenjeno, da ima negativen 
učinek na jugoslovansko gospodarstvo, saj so sredstva neobrestovana (ARS 1931, 2661, 8).

V poročilu SDV z dne 15. marca 1983, ki je nastal v sklopu operativne obdelave Runo in je 
oštevilčen z I. PS RTZ 607/28, se poročanje SDV v zvezi s sredstvi na conto autonomo 
spremeni. Iz poročila (ARS 1931, 2661, 13 - 14) izhaja, da se presežek na računu v višini 8 
milijard italijanskih lir (od 30 milijard italijanskih lir celotnega presežka) zadržuje pri Tržaški 
kreditni banki. Do tega zadrževanja sredstev naj bi po mnenju registriranega vira s kodnim 
imenom Ferdo95 prišlo ob vednosti Narodne banke Jugoslavije. Sredstva, prenesena s conto 
autonomo na Tržaško kreditno banko, so se obrestovala po 16-odstotni obrestni meri, potem pa 
se je znesek obresti dvignil in prenesel, v poročilu iz leta 1983 SDV sklepa, da je bil ta prenos 
verjetno izvršen v Švico. Ob tem SDV tudi poroča, da ni znano, kolikšen je celoten znesek 
takšnih obresti. S takšnim poslovanjem naj bi se začelo junija 1982 z začetno vsoto med 1,5 in 
2 milijardama italijanskih lir. Vir Ferdo ocenjuje, da je ta znesek pomenil odliv obresti reda 
velikosti med 600 in 800 milijonov italijanskih lir, ki so se prenesle v Švico. V tem času je bil 
direktor Tržaške kreditne banke Vito Svetina, ki je tudi vodil operacijo prenosa obresti. Takšen 
prenos je bil nezakonit, saj je bil zunaj regulacije, ki sta jo definirala oba maloobmejna 
sporazuma.

Z dokumentom SDV, ki je nastal 4. aprila 1983, označenim kot I. PS-RTZ-607/31 (ARS 1931, 
2661, 15 - 16), in je naslovljen kot Suficit na avtonomnem računu pri Banco D’Italia, se razkrije 
nekaj več podrobnosti. Prvič, vir Ferdo poroča, da je centrala banke JIK iz Beograda, ki je bila 
z jugoslovanske strani zadolžena za upravljanje s conto autonomo, zahtevala, da Tržaška 
kreditna banka vrne zadržana sredstva na conto autonomo. Pri tem navaja, da je zahteva banke 
JIK posledica dejstva, da ni znano, kam Tržaška kreditna banka odvaja obresti in kdo jih 
dviguje. Drugič, vir Ferdo pojasni, da je v zvezi s temi transakcijami prišlo do spora med 
beograjsko centralo JIK banke in njeno koprsko podružnico, pri čemer koprska podružnica JIK 
banke vztraja pri stališču, da gre za finančno operacijo, ki je v korist Jugoslavije. Tretjič, 
predstavnika Tržaške kreditne banke in tržaškega sklopa Vito Svetina in Dario Zuppin sta o 
zahtevi beograjske centrale JIK banke obvestila predsednika izvršnega sveta skupščine SRS 
Janeza Zemljariča in pojasnila, da je glede na obstoječ presežek na conto autonomo nesmiselno 
nanj vračati sredstva, saj bi se s tem presežek še povečal (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 15). In 
tretjič, vir pojasni smer odtekanja sredstev iz naslova pripisa obresti na zadržanih sredstvih. 
Obresti na tržaški banki se prenašajo na švicarsko Susett bank Swisse,96 in sicer na račun 
liechtensteinskega podjetja Hafing Vaduz. Pooblaščenec tega podjetja, ki je bilo hčerinsko 
podjetje Tržaške kreditne banke, je bil Vito Svetina, direktor uprave Tržaške kreditne banke 
(ARS 1931, 2661, RTZ 799, 15).

Ta dokument (ARS 1931, 2661, 15 - 16) je pomemben, ker neposredno povezuje problem 
presežnih in neobrestovanih sredstev na conto autonomo s predsednikom izvršnega sveta, torej 
slovenske vlade. Istočasno razkriva tudi pot pridobljenih obresti v davčno oazo v 
Liechtensteinu. Glede na regulacijo finančnih tokov v vzporedni ekonomiji lahko sklepamo, da 
je šlo še za eno obliko institucionalno regulirane, a nezakonite transakcije. Nezakonite zaradi 
tega, ker se ta sredstva po maloobmejnih pogodbah med Italijo in Jugoslavijo niso smela 

95 Vira oziroma kodnega imena nismo uspeli identificirati ne s pomočjo arhivske dokumentacije ne s 
pomočjo terenske raziskave v Gorici in Trstu.
96 Povzemamo originalen zapis imena banke, kot sledi iz dokumenta.
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prenašati v bančni sistem. Iz dokumentacije, ki je na voljo, pa ne sledi tudi, na kakšen način je 
to zadrževanje potekalo, kar pomeni, da ta del ostaja odprt za nadaljnjo raziskavo. 

Poleg neposredne nadzorne vloge SDV v primeru Conto autonomo je dobro izpričana še ena 
aktivnost SDV na področju ekonomije in financ. Za razliko od primera Conto autonomo gre v 
tem primeru za dejansko lastniško in upravljavsko funkcijo. V arhivskem fondu ARS 1931, 
tehnična enota 2261, se nahaja dokument, ki je nastal 31. oktobra 1985 na CSDV Kranj (nosi 
oznako strogo zaupno, njegova lokacija pa ni oštevilčena), in iz katerega izhaja ekonomska 
vloga SDV v zadnjem desetletju obstoja te institucije. Dokument obravnava problematiko 
financiranja delovanja SDV v vojnih pogojih v tujini. Iz dokumenta je razvidno, da so temeljni 
cilji financiranja SDV v tujini sledeči (dokument v nadaljevanju povzemamo) (ARS 1931, 
2216):

1. Zagotoviti pravočasen dotok potrebnih sredstev za delovanje sodelavskih pozicij in 
operativnih delavcev in za izvajanje akcij.

2. Sredstva morajo biti efektivna (gotovina, vrednostni papirji) v lokalni valuti in/ali v 
konvertibilni valuti.

3. Izvori sredstev morajo biti po eni strani zakonspirirani, na drugi strani legendirani97 

skladno z legendo sodelavskih pozicij in operativnih delavcev.

4. Pretok sredstev mora upoštevati zakonsko regulativo lokalne države.

5. Kanali pretoka morajo zagotavljati propustnost tudi v zaostrenih vojnih pogojih.

6. Izbor načina za vsak primer posebej.

Kot možne oblike financiranja v državah zahodne Evrope dokument SDV navaja:

1. Najučinkovitejša oblika je financiranje preko podjetij – trgovskih in proizvodnih – katerih 
lastniki ali vodje so operativne pozicije preko tretjih držav, obstoječa mreža  nekaterih 
jugoslovanskih podjetij in bank v tujini, predvsem v ZDA, Liberiji (prevozniške pomorske 
kompanije), Švici in Veliki Britaniji, dajo osnovo za zakrivanje izvorov (Jugoslavija). 
Postopek prenosa sredstev na osnovi naročil in pogodb o poslovanju z vključevanjem 
povečanih stroškov ali zmanjševanja dejanskih količin ter trasiranje bančnih prilivov 
zahteva ustrezne sodelavske pozicije v vodilnih strukturah (podpisniki nalogov ali pogodb) 
v firmah, ki služijo za prenos sredstev.

2. Sredstev. Pri tej realizaciji je potrebno upoštevati uzance blagovnega in denarnega prometa 
v državi, kjer je prejemnik npr. Zvezna republika Nemčija. Prednost te oblike je ustrezna 
legenda in legalen iznos sredstev, permanentno in časovno neomejena in tudi v vojnih 
razmerah delujoče meddržavno blagovno in bančno poslovanje v okviru istega bloka. 
Osnovna in največja pomanjkljivost je nujnost vzpostavitve ustreznih sodelavskih pozicij, 
ki jih danes praktično ni, druga pomanjkljivost pa je vzpostavitev ustreznih poslovnih 
odnosov med subjekti že v normalnih razmerah, konkretne oblike je potrebno prilagajati za 
vsak primer posebej.

97 Legendiranje pomeni ustvarjanje legende, zgodbe, s katero se je formalno pokrila obveščevalna akcija 
in je preprečevala kompromitacijo obveščevalnega dela.
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3. Plasiranje osnovnega kapitala za ustanovitev firm, katerih lastnik je sodelavska pozicija v 
tujini. Cilj je ustanoviti firmo v sferi komunalnih dejavnosti (obrtne delavnice, servisi, 
penzioni, bencinske črpalke itd.) ali družbenih službah (zdravstvene ordinacije), za katere 
je verjetno, da bodo delovale tudi v vojnih razmerah. Opravljanje dejavnosti omogoča 
samostojno financiranje operativne pozicije. Prednost je enkratni finančni polog z enkratno 
relativno varno legendo (npr. finančni kredit) in zavarovanje finančnih sredstev, 
pomanjkljivost pa relativno visok znesek, manjša finančna propustnost (omejena je z 
obsegom prometa poslovanja) in nezmožnost povečanja finančnih sredstev v primerne 
potrebe oz. je ta možnost bistveno zmanjšanja (kreditni limit).

4. Ilegalna nakazila operativnim pozicijam na bančne račune iz naslova provizij in podkupnin. 
V odvisnosti od profila operativne pozicije se lahko uporabi oblika provizije analogno 
primerom iz prve točke, če je poslovni promet dejansko stekel in je naveden izvor – 
konkreten posel, ali pa podkupnina, kjer ni potrebno navajati izvora (ta oblika se ne 
upošteva v stroških). Prednosti in pomanjkljivosti so enake kot v prvi točki z zmanjšano 
možnostjo propustnosti.

5. Ilegalna finančna sredstva. Dvigovanje gotovine ali čekov na prinesitelja iz bank v tretjih 
državah, ilegalni prenosi preko državne meje in ilegalno trošenje sredstev s strani operativne 
pozicije.

6. Prednost je hitro zagotavljanje potrebnih likvidnih sredstev, pomanjkljivost pa nujno 
ustvarjanje operativne pozicije – kurirja in velik riziko pri prehodu preko državne meje (npr. 
švicarsko-nemške, italijansko-francoske, posebno pa je otežen iznos iz ZDA in Velike 
Britanije).

7. Ilegalno financiranje iz jugoslovanskih firm ali bank v lokalni državi. Uporabno samo v 
skrajnih primerih zaradi možnosti kompromitacije operativne funkcije.

Dokument se nadaljuje z navajanjem možnosti vzpostavljanja finančnih pozicij na 
Madžarskem. SDV zaradi nerazvitosti ekonomije na Madžarskem kot kanale za pretok 
finančnih sredstev omenja uporabo ilegalnega kapitala za ustanovitev obrtnih delavnic in 
kmetij, ilegalni vnos, predvsem ameriških dolarjev, in nakup dragocenosti.

Z vidika analize vzporedne ekonomije je posebno pomemben zaključek dokumenta, v katerem 
SDV navaja, da je za realizacijo financiranja, ne glede na državo, v kateri se operativno deluje, 
pomembno:

1. Načrtovati in realizirati kanale že v normalni situaciji.

2. Proučiti vsak primer zase in izbrati optimalno varianto.

3. V okviru dejavnosti SDV – ofenzivne komponente – zadolžiti delavca, ki mu bo realizacija 
financiranja osnovna naloga.

4. Preko operativnih pozicij – strokovnjakov v bančništvu, mednarodni trgovini v Jugoslaviji 
in državah, kjer bodo operativne pozicije delovale – pravočasno zbrati vse potrebne 
elemente za načrtovanje in realizacije.
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5. Zbrati vse dostopne izkušnje (pozitivne in negativne) tujih obveščevalnih služb in 
upoštevati, da so na nepravočasni in neustrezni zagotovitvi že padle tudi zelo kvalitetne 
pozicije in neuspele pomembne akcije.

Informacije, ki jih prinaša dokument, so dejansko edine po poročilih gospodarskega oddelka 
UDV iz obdobja med 1949 in 1951, ki kažejo na to, da je SDV imela organiziran in optimiziran 
sistem financiranja po formalnih in tudi neformalnih vzvodih. Glede na točko, ki pravi, da 
morajo biti finančne pozicije ustvarjene v času normalnih razmer, lahko sklepamo, da je SDV 
operativno ves čas morala delovati tako, da je vzdrževala stabilen sistem vzporedne ekonomije, 
ki je tej službi zagotavljal financiranje delovanja v vseh oblikah, ki so jih prinašale 
spreminjajoče se zunanje okoliščine. 

Iz navodil tudi sledi, da je bila za vzpostavitev finančnih tokov ključna mreža jugoslovanskih 
podjetij in bank, ki je omogočala različne finančne transakcije, še več iz dokumenta tudi 
izvemo, da je v tej mreži podjetij in bank SDV že imela svoje operativne pozicije.

Pomemben je tudi del dokumenta, iz katerega sledi, da je pomembno vzpostaviti mehanizem 
prenosa finančnih sredstev v obliki ustanovnega kapitala v podjetja, ki postanejo operativne 
pozicije SDV, iz česar sledi, da je kljub prenosu upravljanja in nadzora sklopa v formalne 
institucije Socialistične republike Slovenije obstajala še ena podjetniška mreža SDV. Iz 
dokumenta namreč jasno razberemo, ne samo da so bili nastavljeni mehanizmi in kanali prenosa 
finančnih sredstev, temveč da ne gre za vzpostavljanje sistema financiranja SDV v času vojnih 
razmer, temveč vzpostavljanja sistema, ki bo v času vojnih razmer SDV zagotavljal nemoteno 
obveščevalno delo. Podjetja v času raziskave nismo mogli identificirati.

Pomen  dokumenta je tudi v eksplicitni opredelitvi motiva za vključevanje te službe v 
vzporedno ekonomijo, gre namreč za zagotovitev sredstev, ki bi v vojnih razmerah zagotavljala 
nemoteno financiranje obveščevalne dejavnosti.

Mehanizmi, ki smo jih doslej identificirali v vzporedni ekonomiji, so identični tistim, ki sledijo 
iz analiziranega dokumenta: i. legalni in ilegalni prenosi finančnih sredstev, tako prek bančnega 
poslovanja, provizij, kot fizičnega prenosa gotovine, ii. uporaba jugoslovanskih bank in podjetij 
za izvrševanje finančnih transakcij in iii. uporaba finančnih sredstev za ustanavljanje podjetij, 
ki postanejo del vzporedne ekonomije. Ta dokument se v tem smislu sklada z identificiranimi 
primeri vzporedne ekonomije in ravno zato ni mogoče trditi, da je bila vloga SDV v 
osemdesetih letih preteklega stoletja samo nadzorna. 

Glede na vsebino dokumenta, predvsem glede na usmeritve, ki definirajo, da mora biti mreža 
vzpostavljena, preden nastopijo spremenjene, vojne razmere, in navedb, da operativne pozicije 
v podjetjih in predvsem bankah že obstajajo, lahko ob poznavanju primera Adit trdimo, da so 
bile take pozicije zagotovo vzpostavljene v Ljubljanski banki in Tržaški kreditni banki.
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3.6 Zaključek

V tem poglavju smo pokazali, da je po podpisu londonskega sporazuma prišlo do 
institucionalnega preloma pri vzpostavljanju, delovanju, upravljanju in nadzoru vzporednega 
mehanizma. Ta sprememba pa ni pomenila prekinitve mehanizma vzporedne ekonomije pod 
SDV, saj je ta ohranila nadzorno funkcijo in istočasno ohranila povsem lastno, še vedno 
neidentificirano mrežo podjetij. Upravljanje se je s SDV preneslo na formalne slovenske 
institucije, pri tem da je mehanizem vzporedne ekonomije ostal nedotaknjen, saj smo pokazali 
na finančne tokove, ki so bili nezakoniti, pri čemer so slovenske institucije namerno ohranjale 
takšno obliko dotoka denarja v tako imenovani sklop podjetij in zamejska združenja. 

Slovenske institucije so izkoriščale sistem vzporedne ekonomije, zato da so se izogibale 
regulacijam, ki so veljale v tujini. V primeru financiranja manjšine na avstrijskem Koroškem 
se je tudi izkazalo, da so bile slovenske politične organizacije dejanske lastnice računov in 
sredstev in da so pri tem uporabljale slamnate posrednike oziroma slamnate lastnike računov. 
V mehanizem vzporedne ekonomije je vstopalo zelo veliko slovenskih formalnih institucij in 
podjetij, kar kaže na pomen tega mehanizma tako za slovensko ekonomijo kot slovensko 
politiko.

Iz dokumentacije sledi, da so bili sledeči mehanizmi najpogostejši:

1. Transfer denarja iz sklopa podjetij v Liechtenstein ali Švico in njegovo vračanje na Tržaško 
in Goriško z uporabo novih kanalov ali pa tistih, ki jih je vzpostavil gospodarski odsek UDV 
pod Nikom Kavčičem.

2. Institucionalna finančna pomoč, ki je v veliki meri prikrito potekala po podjetju Adit, ki je 
delovalo v Sloveniji. Ustanovitelj tega podjetja je bila Osvobodilna fronta, kasneje je 
lastništvo prešlo na  Socialistično zvezo delovnega ljudstva (SZDL). S podjetjem se je 
upravljalo v Trstu, medtem ko v Sloveniji ni imelo pravne oblike in je bilo zunaj zakonov 
in regulacij.

3. Po mešanih podjetjih, ki so jih ustanavljala slovenska in zamejska podjetja.

4. Po ilegalnih transferjih denarja slovenskih institucij, vezanih na pomoč po potresu v 
Benečiji.

5. Po mreži podjetij, s katerimi je SDV neposredno upravljala.

6. Po Casinoju Portorož, kar bomo pokazali posebej v enem od naslednjih poglavij.

Pokazali smo, da je bil eden izmed ključnih kanalov za prelivanje denarja po vzporedni 
ekonomiji podjetje Adit, ki v Sloveniji ni bilo regulirano in je bilo zunaj zakona, bilo pa je del 
Založbe tržaškega tiska iz sklopa. Ustanovitelj Adita je bila SZDL, pravna naslednica izvršnega 
odbora Osvobodilne fronte, kar je tudi omogočalo, da je ta pravno nedorečena tvorba lahko 
poslovala v Sloveniji.

Primer Adit je pomemben, ker razkriva, kako so nosilci formalnih institucij sami ustvarjali 
ekonomsko politiko, ki je oblikovala neformalne mehanizme delovanja in so posledično 
omogočali, da je takšen mehanizem ostal konsistenten in časovno stabilen. 
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V sklopu so v desetletju pred razpadom Jugoslavije in  začetku tranzicije v Sloveniji 
najpomembnejšo vlogo prevzeli Tržaška kreditna banka, Safti in Založba tržaškega tiska (po 
Aditu). Centralšped, podjetje, ki je bilo ključno vsaj do konca sedemdesetih let preteklega 
stoletja, je izgubljalo vlogo v vzporedni ekonomiji, najverjetneje zaradi tega, ker je vzpostavitev 
mehanizma vzporednega bančništva povzročila, da je relativno primitiven sistem, ki je 
vključeval fizični prenos denarja, postal tehnološko zastarel. Domnevamo lahko, da je s tem, 
ko je Safti v Švici ustanovil banko, o čemer bomo pisali v naslednjem poglavju, dodatno 
zmanjšal smiselnost načina finančnega inženiringa, ki ga je po Centralšpedu izvajal Šlibar.

V naslednjem poglavju bomo analizirali zadnjo veliko epizodo neposrednega poslovanja SDV, 
ki je potekala po Casinoju Portorož.
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4 PRIMER CASINO PORTOROŽ

Primer Casinoja Portorož je kronološko gledano zadnji dobro dokumentiran primer delovanja 
SDV v gospodarstvu. Primer je rekonstruiran na podlagi dokumentacije Službe državne 
varnosti (SDV), ki je shranjena v arhivskem fondu ARS 1931 – republiški sekretariat za 
notranje zadeve, tehnična enota 2597, RTZ 539, operativna obdelava Banka (splošno), in 
osebnega dosjeja Gina Chiese (aka Aldo Fanelli), ki se nahaja v Arhivu Slovenije v fondu ARS 
1931 (Osebni dosje 1305). Večina informacij je črpanih iz zaznamkov, zapiskov in poročil 
kriminalistične službe Socialistične republike Slovenije in Republike Slovenije, ki so bila 
pridobljena v času raziskave. Sestavni dokumentacijski element rekonstrukcije predstavlja tudi 
poročilo preiskovalne parlamentarne komisije v zvezi z delovanjem slovenskih igralnic in 
dokumentacija italijanske preiskovalne komisije za boj proti organiziranemu kriminalu (mafiji). 
Poleg teh virov obstaja še dokumentacija slovenske Varnostno-informacijske službe (VIS), ki 
pa ni dostopna in posledično ne vstopa v pričujočo rekonstrukcijo. Informacije, vezane na 
posameznike, ki so vodili posle v posojilniški službi Casinoja Portorož, so vzete iz različnih 
italijanskih medijev, ki so dostopni po svetovnem spletu, in imajo informacijsko vrednost, ki 
zadostuje rekonstrukciji primera.

Kot bomo pokazali v nadaljevanju je SDV italijanski združbi organiziranega kriminala že konec 
sedemdesetih let preteklega stoletja omogočila izvajanje storitve posojilne službe, ki je bila 
sicer vodena samostojno, vendar tesno povezana z delovanjem Casinoja Portorož. To 
sodelovanje je potekalo tudi po nastanku Slovenije kot samostojne države. Koordinacijo med 
SDV in italijanskimi operativci v posojilniški službi je vodil sodelavec SDV in Uprava varnosti 
zveznega sekretariata za obrambo98 Gino Chiesa, znan tudi kot Aldo Fanelli, oseba, ki se je v 
Jugoslavijo umaknila zaradi kriminalnih dejanj tihotapstva v Italiji. Italijanska stran je bila 
organizirana v združbi, imenovani Mala del Brenta, ki  je imela svoje središče v Benetkah, 
ukvarjali pa so se predvsem z ropi, ugrabitvami, izsiljevanjem in igralniškimi posli. Vodja te 
organizacije je bil tako imenovani Felice Maniero, ki je bil v Italiji obsojen in zaprt zaradi 
kriminalne dejavnosti. Maniero je v italijanskem zaporu postal skesanec, kar mu je omogočilo, 
da je bila njegova zaporna kazen skrajšana.

Finančna konstrukcija delovanja posojilniške službe je bila takšna, da je del zaslužka Casinoja 
Portorož namenil delovanju posojilniške službe, ta pa je morala določen odstotek zaslužka 
vračati SDV. V spodnji analizi bomo pokazali, kakšna je bila pot denarja in kdo iz SDV je s 
tem denarnim tokom upravljal.

Primer je pomemben, saj je eden redkih, pri katerem je mogoče točno identificirati pot denarja, 
vse deležnike poslovanja in neposredno povezati SDV z upravljanjem protizakonito 
pridobljenega denarja. Vsa ta sredstva so se namreč umaknila tako republiški kot zvezni 
kontroli (Službi družbenega knjigovodstva, carini in Narodnim bankam Slovenije in 
Jugoslavije).

98Varnostna služba jugoslovanske vojske.
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4.1 Vzpostavitev sheme

Prva poročila dejavnosti SDV v Casinoju Portorož so datirana v leto 1980 in so shranjena v 
ARS 1931, 2597, RTZ 539, Operativna obdelava Banka – splošno.

V poročilu SDV, ki je nastalo 5. julija 1980 (označeno kot: Zadeva: Mariu Castelli – Miottu in 
Magnanini) (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 190 - 191), je zapisan vir financiranja poslovanja 
posojilniške službe v portoroški igralnici: celoten klan »oderuhov«, ki teži na Casino Benetke, 
naj bi zbral vsoto okoli 300 milijonov lir in jo dal na voljo zgoraj omenjenim za opravljanje 
»fidi« v Casinoju Portorož (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 190). Osebe, ki jih poročilo omenja 
pod zgoraj omenjenim, so Miott in Magnanini. Podrobnejših informacij, ki bi pojasnila, kakšna 
je njuna relacija do Casinoja Portorož v poročilu ni, je zgolj navedba, da sta oba povezana z 
igralnico v Benetkah. 

Sledi informacija SDV, datirano na 8. septembra 1980 in šifrirana kot I.PS Z – 29/70 z zadevo: 
Igralnica Portorož – oficio fidi – izposojevalnica denarja igralcem, ki jo je sestavil Stane Požar 
iz CSDV Koper (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 195D). Ta informacija dodatno razkriva 
način delovanja posojilniške službe in ključne osebe tega posla z italijanske strani 

Posojilna služba je bila samostojna pravna oseba, ki je imela s Casinojem Portorož podpisano 
štiriletno pogodbo. Pogoj upravljanja s posojilnico je bil, da je bil njen lastnik tuj državljan s 
formalno registriranim podjetjem v tujini, običajno v Panami. Naloga posojilnice je bila 
priskrbeti dovolj gotovine za potrebe igralcev in s tem nemoteno delo igralnice. Posojilnica je 
bila neposredna posledica italijanske regulacije omejevanja iznosa gotovine italijanskih 
državljanov v tujino (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A). Dodajmo, da v tistem času 
jugoslovanskim državljanom vstop v igralnice po zakonu ni bil dovoljen. 

V nadaljevanju informacije (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 195D) je pojasnjeno, da je 
poslovanje posojilnice potekalo tako, da so posamezni igralci (iz Italije) izstavljali čeke, 
posojilnica pa jim je izročila gotovino, pri čemer je bila zaračunana 3–4-odstotna provizija. Ti 
čeki so bili potem ilegalno prenešeni v Italijo, kjer se jih je vnovčilo, gotovina pa se je spet 
ilegalno prenesla nazaj v Jugoslavijo. SDV je ocenila, da gre za približno 5 do 6 milijard 
tedanjih lir zaslužka iz naslova provizije, kar je bil tudi osnovni zaslužek lastnika posojilnice 
(ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A).

Dodatni dohodek iz naslova delovanja posojilnice je pridobljen s strani Casinoja kot odstotek 
od neto zaslužka po posameznih igrah, ki jih je igralnica organizirala. SDV poroča, da je 
posojilnica dobivala 7 odstotkov neto zaslužka od rulete, od »schim de far« 15 odstotkov neto 
in 19 odstotkov neto od »gare«, skupno okoli 250 milijonov italijanskih lir letno. Casino je 
posojilnici te provizije izplačeval za posredovanje igralcev, ki jih je posojilnica pridobivala v 
Italiji (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A).

Ključni problem poslovanja izposojevalnice naj bi bilo organiziranje mreže prenašalcev čekov 
(v Italijo) in gotovine (v Jugoslavijo) čez mejo in oblikovanje mreže bank, ki bi bile pripravljene 
zamenjati čeke za gotovino. Slednje je bilo povezano z dejstvom, da so bile po tedanji 
zakonodaji italijanske banke, ki so čeke izplačale, odgovorne, če je prišlo do nezakonitega 
prenosa gotovine zunaj države. SDV poroča, da je lastnik posojilnice za te namene skušal 
podkupiti posameznike iz italijanske finančne policije in navadne policije na mejnih prehodih. 
Navedeno je tudi, da je bil Patarino, vice kvestor, odgovoren za mejne zadeve, tudi sam 
prenašalec denarja (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A).
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Ključni sta naslednji informaciji, ki razkrivata osebe, ki so bile na operativni ravni odgovorne 
za mrežo, po kateri so se prenašali čeki in gotovina, ter ime lastnika posojilnice. Za mrežo je 
bil odgovoren Gino Chieso, ki je bil v Sloveniji znan pod imenom Aldo Fanelli, ki ni mogel 
vstopiti v Italijo, saj je bil tam kot pripadnik organiziranega kriminala obsojen na večletno 
zaporno kazen.  Zadnji lastnik posojilnice v letu, ko je poročilo nastalo, torej v 1980, je bil 
Brunero Bancheti (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195B). V poročilu je eksplicitno zapisano, da je 
bil sprejet kot partner igralnice na pobudo SDV iz Ljubljane. Ta informacija je ključna, ker kaže 
na dejstvo, da SDV ni samo nadzirala celotnega posla, ampak je z njim tudi upravljala. 

Čeprav nadaljnje informacije kažejo, da je bil Bancheti zgolj slamnati lastnik posojilnice, njen 
resnični lastnik naj bi bil po SDV Chiesa (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195B). 

Bancheti je s svojimi partnerji zašel v poslovne težave, saj je vložil veliko sredstev v nakup 
džinsa, ki se je v italijanskih obmejnih mestih prodajal jugoslovanskim državljanom. Ko je 
Jugoslavija uvedla devizne kvote za iznos gotovine iz države, se je poslovanje z džinsom 
skrčilo, Bancheti pa je ostal z dolgovi in ni bil več sposoben zagotoviti sredstev za delovanje 
posojilnice. Za premostitev likvidnostnih težav lastnika posojilnice je med drugim tudi Casino 
Portorož dal kratkoročno posojilo v višini 60 milijonov. To ni zadostovalo in Bancheti je 
pridobil nove partnerje, ki so v posojilnico vložili sredstva, s čimer so bili novi partnerji 
upravičeni do delitve zaslužka. To je tudi točka, na kateri se razkrije, da je bil solastnik 
posojilnice Chiesa, saj je bila končna delitev dobička takšna, da je Chiesa dobival 50 odstotkov, 
Bancheti 25 odstotkov, ostali partnerji pa preostalih 25 odstotkov (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 
195D). 

1. julija 1980 je kot lastnik posojilnice nastopil Mario Castelli s sodelavcema Giorgio 
Magnanijem in Angelom Miottom. Castelli je zagotovil 100 milijonov italijanskih lir kapitala, 
ki je bil nakazan na Splošno banko Koper (podružnica Portorož) iz neimenovane švicarske 
banke (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195C).

To so tudi vsi dokumenti, ki so trenutno najdeni v Arhivu Republike Slovenije, v fondu 1931, 
in neposredno pričajo o delovanju posojilniške službe, njihovi relaciji do Casinoja Portorož in 
vlogi SDV pri delovanju posojilnice. Informacije kažejo tudi na dejstvo, da je bila SDV 
seznanjena s tem, da so italijanski državljani, lastniki posojilnice, povezani z italijanskimi 
kriminalnimi združbami.

Navidezno kontroverznost prinaša informacija, da ni jasno, komu Chiesa izplačuje prihodke iz 
posojilnice, in nedorečena vloga Chiese pri lastništvu posojilnice. To neobičajnost lahko 
pojasnimo z dejstvom, da je SDV svoje delovanje organizirala tako, da so bile različne 
informacije različno dostopne različnim nivojem operativnega dela. CSDV Koper je lahko 
opravljal nadzor, ni pa bilo nujno, da tudi dobi informacije, ki jih ima center, torej CSDV 
Ljubljana. Kot bomo pokazali v nadaljevanju, so nadaljnje preiskave kriminalistične službe 
pokazale, da Chiesa ni ničesar delal samostojno, ampak znotraj konteksta, ki ga je definirala 
SDV. 
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4.2. Preiskava kriminalistične službe

Naslednji dokument, ki je ključen za rekonstrukcijo primera, je nastal 7. julija 1990 (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990a), avtor dokumenta ni znan, je pa k dokumentu pripeta 
pisemska ovojnica, naslovljena na Igorja Bavčarja, tedanjega republiškega sekretarja za 
notranje zadeve. Iz kasnejšega razvoja dogodkov, izhaja, da je Bavčar ob nastopu funkcije 
zahteval preiskavo v zvezi z dejavnostjo SDV v slovenskih igralnicah.

Iz dokumenta (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990a) izhaja trditev, da je denar za 
potrebe financiranja SDV več let (iz dokumenta ne izhaja natančen časovni kontekst) v 
Casinoju Portorož pogosto prevzemal Stane Dovgan, uslužbenec CSDV Ljubljana. Za njim je 
denar prevzemal Stane Požar, avtor zgoraj omenjene informacije SDV, ki ga je predajal Branku 
Bračku, načelniku slovenske SDV. Skupna vsota denarja, vzetega iz Casinoja Portorož za SDV, 
ni navedena, je zgolj ocena, da naj bi šlo za nekaj sto milijonov italijanskih lir. 

17. julija 1990 je nastal prvi uradni zapis preiskave financiranja SDV v Casinoju Portorož 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990b). Avtor zapisa, ki je naslovljen na 
republiškega sekretarja za notranje zadeve Bavčarja, je Milan Domadenik, tedanji namestnik 
republiškega sekretarja za notranje zadeve. Gre za razgovor z Milanom Lipovcem, zaposlenim 
v Casinoju Portorož. Iz razgovora je razvidno, da kriminalistična policija ni dobila ustreznih 
informacij, saj se zgolj sklepa o vlogi Chiese in glede njegove povezave z SDV. Podana je 
informacija, da Chiesa opravlja posredovanje pri posojilniški družbi, od svojega zaslužka pa 
namenja 40 odstotkov neimenovani družbi, pri čemer denar odteka v tujino. 

26. julija 1990 je nastal informacijsko bolj podprt dokument, posredovan Bavčarju (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990c). Iz njega je razvidno, da je kriminalistična služba prišla 
do podatka, da imajo vsi kazinoji v Sloveniji razvito posojilniško službo, v katero se dnevno 
oddaja tudi čez 20 odstotkov dnevnega zaslužka kazinoja. Ker posojilniške službe niso 
zakonsko regulirane, tudi ne obstaja nadzor nad temi sredstvi. Navedeno je, da naj bi Enrico 
Braghieri, tedanji pomočnik v posojilniški službi, dal informacijo, da se je odvijal prenos 
denarja med Casinojem Portorož in SDV in da je s tem prenosom upravljal Stane Požar. 

6. avgusta 1990 je nastal zapis razgovora, ki ga je na podlagi razgovorov z Vilijem Baličem in 
Miranom Lipovcem (oba zaposlena v Casinoju Portorož), sestavil višji kriminalistični inšpektor 
Bojan Podbevšek (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990č). Zapis nosi šifro 0222 – I 
– 8.  Iz dokumenta sledi potrditev, da je bila posojilniška služba organizirana samostojno in je 
delovala neodvisno od Casinoja Portorož. S tem je kriminalistična policija prišla do resnične 
informacije, ki pa jo je, glede na zgoraj analizirane dokumente, SDV že ves čas imela. Izvemo 
tudi, da je bil zadnji vodja posojilnice (torej do leta 1990) italijanski državljan Pigozzo, ki naj 
bi domnevno imel dobre odnose z neimenovanimi italijanskimi politiki in italijanskim 
organiziranim kriminalom. Pred njim je to funkcijo opravljal italijanski državljan De Maria, ki 
naj bi bil v Italiji udeležen v aferi pranja denarja. Za katero afero gre, iz dokumentov ni mogoče 
razbrati. Priča postavi trditev, da je prišlo pri poslovanju posojilnice do pranja denarja, čeprav 
ta trditev ni podprta z dokazi ali vsaj indici. V pričevanju se v zvezi s posredovanjem in menjavo 
denarja spet pojavi Chiesa. Prvič se pojavi tudi trditev, da je Chiesa v Casinoju Portorož 
organiziral igralniške goljufije, ki naj bi jih v povezavi z gosti izvrševali krupjeji in drugi 
zaposleni v igralnici. Ta nezakonito pridobljeni denar naj bi se potem izročal Chiesi. Po 
informaciji ene od prič naj bi De Maria (pozneje tudi Pigozzo) pojasnil, da se 20 odstotkov od 
prometa igralnice prenese na posojilno službo kot plačilo, 30 odstotkov od tega zneska pa se po 
Chiesi preda »našim službam«. Iz konteksta je razvidno, da besedna zveza »naše službe« 
pomeni SDV. Priča je v zvezi s Chieso pojasnila, da je bila leta 1984 pri tedanjima načelnikoma 
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UNZ in CSDV Koper (Birsa in Moljk) in jim pojasnila vse o Chiesovi kriminalni dejavnosti, 
da pa je dobila občutek, da vsega skupaj nočejo preiskati, temveč prikriti. Z odkrivanjem 
goljufij se je ukvarjal nekdanji pomočnik vodje enote UNZ Remigi Mavrič. Druga priča je 
izpričala, da je bil Mavrič večkrat opažen s Chieso. Priča je tudi povedala, da je bil Chiesa 
aretiran v zvezi s tihotapstvom s cigareti v Italijo. Po pričanju Barabaša iz Emone Koper se je 
razkrilo, da je šlo za državno tihotapstvo cigaret, zato se je postopek ustavil. Slednje je mogoče 
potrditi z dokumentacijo SDV iz primera Udari – vzemi, ki je shranjena v Arhivu Republike 
Slovenije. Ta priča je tudi pojasnila, da je tudi v Casinoju v Novi Gorici posojilnica, ki jo vodi 
oseba, povezana s Chieso. 

9. avgusta 1990 je bil opravljen razgovor z Remigijem Mavričem in Enricom Braghierijem 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990d). Na podlagi razgovora je bil narejen zapis s 
šifro 0222 – I – 8. Mavrič je pojasnil, da je ves čas poskušal razkrivati kriminal v igralnici. V 
letu 1983 je milansko podjetje EPE, ki ga je zastopal Angelo Amatto, dalo zelo ugodno ponudbo 
za prevzem in organizacijo posojilne službe. Direktor Casinoja Portorož Anton Spinelli naj bi 
od podjetja zahteval, da plačujejo 30 odstotkov za »naše organe«, v kar Amatto ni hotel privoliti 
in je odstopil od pogodbe. Kmalu zatem je sledil sestanek, na katerem so bili prisotni iz UNZ 
in SDV Koper. Na tem sestanku je Mavrič postavil vprašanje, za kaj se namenja 30 odstotkov. 
Stane Požar iz SDV je odgovoril, da je s tem vse v redu in da lahko organizira sestanek s 
človekom v Ljubljani, ki lahko vse to potrdi. Poleg tega je vprašal, zakaj Spinelli dobiva še 1,5 
milijona lir od posojilniške službe, Požar pa mu je na enem od razgovorov pojasnil, da gre za 
nadomestilo za stroške, ki jih ima Spinelli ob Popitovih99 prihodih v Portorož. De Maria je 
potem zamenjal Miotto, njega pa Pigozzo, odstotek, ki ga je morala igralnica plačati posojilniški 
službi, se je dvigal od 7  do 20 odstotkov, pri čemer je bil največji skok pri Pigozzu od 14 na 
20 odstotkov. Po mnenju Mavriča se je 30 odstotkov za naše organe plačevalo že najmanj 10 
let. Transakcije denarja čez mejo od leta 1989 dalje niso več potekale kot fizični prenos 
gotovine, temveč po v dokumentu neimenovanih naših in švicarskih bankah.

V zvezi s Chieso je Mavrič dejal, da ima v tej zadevi pomembno vlogo in je po njegovem 
mnenju vse to organiziral po navodilih SDV Koper.

8. avgusta 1990 je nastala informacija kriminalistične policije s šifro 0222 – I – 8 –Z z oznakama 
stroga tajnost in strogo zaupno (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990e). Iz informacije 
so razvidni sklepi kriminalistične policije, na podlagi prej navedenih razgovorov. Predlagano 
je bilo, da se preiskava nadaljuje v dve smeri, in sicer kakšna je bila vloga SDV in ali je pri tem 
prišlo do kakršnihkoli zasebnih prilaščanj.

Zapis z dne 12. oktobra 1990 s šifro 0222 – I – 8, označen kot uradna tajnost in strogo zaupno, 
prinaša nekaj več informacij o okoliščinah poslov, vezanih na posojilnico in Casino (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990f), in sicer:

1. V posojilniški službi Casinoja Portorož se je dolga leta financirala SDV, in sicer tako, da je 
dobivala najmanj 250 milijonov italijanskih lir letno.

99 Mišljen je France Popit, dolgoletni visoki funkcionar v SFRJ in med letoma 1968 in 1982 predsednik 
CK ZKS. Https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Popit (6. 11. 2019).

https://sl.wikipedia.org/wiki/France_Popit
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2. Pridobivanje finančnih sredstev ni bil edini in tudi ne najpomembnejši namen aktivnosti 
SDV. O ozadju aktivnosti SDV sta bila 25. in 26. oktobra 1990 seznanjena republiški 
sekretar za notranje zadeve Bavčar in podsekretar Maver.

Na podlagi teh dveh ugotovitev je narejeno priporočilo, da bi moralo tedanje vodstvo SDV Ivan 
Eržen, Branko Bračko (in deloma Miran Tepeš) sekretarju za notranje zadeve Bavčarju 
posredovati: strokovno oceno o dejavnosti CSDV Koper oziroma njihovega operativca Požarja 
od 1983 dalje z opisom posameznih pomembnejših zadev, koliko so te aktivnosti pripomogle 
pri zagotavljanju ugodnejših varnostnih razmer v Sloveniji in SFRJ v tistem obdobju in kakšen 
je njihov predlog v zvezi z organizacijo sistema igralnic v Sloveniji in nadaljnji aktivnosti 
posojilniške službe v naših igralnicah.

Iz dokumenta (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990f) tudi sledi, da je treba 
upoštevati, da so Požar, Spinelli in Chiesa zelo zainteresirani, da bi bila posojilniška služba 
organizirana približno tako kot doslej in da se bojijo publicitete, ki bi povzročala prevelik hrup 
okoli igralnic.

Kot sledi iz zbrane dokumentacije, s pomočjo katere delamo rekonstrukcijo primera, do 
takšnega sestanka ni prišlo. Iz razgovora, ki smo ga opravili z Bavčarjem januarja 2017, sledi, 
da je resnično obstajalo zanimanje za nadaljevanje sheme, saj naj bi iz Casinoja Portorož (za 
koga je šlo, Bavčar ni navedel) v času, ko je nastopil funkcijo republiškega sekretarja za 
notranje zadeve, poizvedovali komu in kam naj po menjavi oblasti nakazujejo denar. Slednje 
naj bi tudi vodilo v preiskavo. Dokument je tudi pomemben, ker neposredno povezuje kot 
operativno mrežo Spinellija iz Casinoja Portorož, Staneta Požarja iz CSDV Koper in Chieso iz 
posojilniške službe in SDV.

Informacija z dne 15. oktobra 1990 pod šifro 0222 – I – 8 – Z, označena kot uradna tajnost in 
strogo zaupno, prinaša nove informacije, ki jih je kriminalistična policija dobila pri razgovorih 
z Aldom Fanellijem (Ginom Chieso), Antonom Spinellijem, Igorjem Polajnarjem (vodja 
delovne enote igralnica) in Julijanom Torkarjem, upokojenim delavcem CSDV Koper 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990g). 

Kriminalistična služba navaja, da so pri razgovoru s Chieso ugotovili, da je bil dolga leta 
sodelavec SDV in Uprave varnosti zveznega sekretariata za obrambo (varnostne službe JLA). 
Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja se je preimenoval iz Gina Chieso v Alda Fanellija. 
Do preimenovanja je prišlo, ker naj bi bil s strani neimenovanega polkovnika JLA opozorjen, 
da se zanj zanimajo Italijani. Kakšno je bilo  zanimanje Italije, ali gre za obveščevalne motive 
ali za pregon kriminalnih dejavnosti, v dokumentu ni zapisano. Chiesa je sam izjavil, da imajo 
na republiškem sekretariatu za notranje zadeve precej podatkov o njegovi dejavnosti, podatke 
pa imajo tudi v JLA v Beogradu. Za Staneta Požarja je izjavil, da ga ne pozna, omenjal pa je 
tedaj že pokojnega delavca SDV Uršiča.

Pojasnil je, da daje pri izbiri vodje posojilniške službe soglasje, česar pa ni hotel dati sedanjemu 
vodji Pigozzu, ker naj bi bil njegov brat povezan z razpečevanjem narkotikov, kljub temu je na 
Polajnarjevo željo svojo odločitev spremenil. Komu je dal takšna soglasja in mnenja, pa se ni 
spomnil. V zvezi s pridobitvijo državljanstva je trdil, da je to odobril tedanji zvezni sekretar za 
notranje zadeve Stane Dolanc.
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Spinelli je govoril samo o običajnih stikih z UNZ100 in SDV in ni podal koristnih informacij.

Polajnar je povedal (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990g), da je v prejšnjih letih 
kontaktiral z delavcem SDV Stanetom Požarjem, ki so ga zanimale razmere v igralnici. Požar 
je imel stike s Chieso, za katerega je izpričal, da je po njegovem vedenju tihotapil cigarete za 
JLA in SDV. Polajnar je izpričal, da je bilo od posameznih uslužbencev posojilniške službe 
večkrat slišati, da določen odstotek, in sicer 20 odstotkov do 40 odstotkov dobiva SDV. Te 
stvari so se običajno omenjale takrat, ko se je v posojilniški službi menjalo osebje. Izplačevalo 
naj bi se zadnjih pet let tako, da se najprej izplača akontacija v gotovini, potem pa transakcijo 
še formalno izpeljejo po banki. V zvezi s sestankom, ki je bil leta 1983 na UNZ Koper, je dejal, 
da je tedaj Mavrič skušal ugotoviti, kaj je s temi odstotki za našo službo. Požar je tedaj dejal, 
da so te stvari pod kontrolo. V zvezi s tem so tudi prišli do zaključka, da so to sredstva za 
dejavnost SDV in da to ne more iti po SDK. 

Pričanje Polajnarja v zvezi s sestankom leta 1983 se tako ujema s pričevanjem Mavriča 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990d). Polajnar je pojasnil, da ima Chiesa vpliv na 
kadrovanje v posojilnici, izročil pa je tudi fotokopije ene od faktur, iz katere je bilo razvidno, 
da igralnica plačuje podjetju International pleasure Investment Co Inc., ki ima sedež v Panami. 

Slednji podatek je zelo pomemben, saj iz dokumentacije SDV sledi, da so lastniki posojilniške 
službe morali registrirati podjetje v tujini, pri čemer Požar eksplicitno omenja, da je bil sedež 
tega podjetja v Panami (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A).

Polajnar je tudi povedal, da se je izposojeni denar, ki so ga posojali italijanskim igralcem, vračal  
po švicarskih bankah (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990g).

Za Julijana Torkarja smo izvedeli, da je operativno pokrival igralnico, kjer je imel dva 
registrirana sodelavca, Mavriča in Avdiča. Za igralnico je bil sicer zadolžen Stane Požar in to 
še od časov, ko je vodenje SDV prevzel Janez Zemljarič. Požarjeva registrirana vira sta bila 
Polajnar in Chiesa. V nadaljevanju je povedal, da se je v Casinoju Portorož zanesljivo 
financirala SDV, vendar pa, da v zvezi s tem ne pozna podrobnosti (Republiški sekretariat za 
notranje zadeve 1990g).

28. oktobra 1990 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990h) je bil opravljen pogovor s 
svetovalcem načelnika CSDV Koper Stanetom Požarjem. Na podlagi tega pogovora je 28. 
oktobra 1990 nastal uradni zaznamek pod šifro 0222 – I – 8, označen kot uradna tajnost in 
strogo zaupno. Razgovor povzemamo dobesedno. Požar je povedal, da je pravo ime Gina 
Chiese oziroma Alda Fanellija Luigi Ciccarelli. Z njim je začel kontaktirati leta 1982 in 1983 v 
zvezi z igralnico Portorož in posojilniško družbo. Ciccarelli je SDV pomagal pri pridobivanju 
gostov za agente, nekatere izmed njih je še vedno mogoče aktivirati. V letu 1986 in 1987 so 
nameravali v SFRJ privabiti tajnika demokrščanske stranke. Pri tem jim je poleg Ciccarellija 
pomagal Stefano Carraro (pravi mafiozo), vendar so ga tik pred tem v njegovi hiši z ženo vred 
ustrelili moški v karabinjerskih oblekah. Vodja posojilniške službe je bil takrat Miotto, ki je bil 
tudi pravi mafiozo. Ciccarellija so takrat varovali v njegovem domu, da ga ne bi dobili Italijani. 
Požar domneva, da je Carrara izdal takratni uslužbenec posojilniške službe Romano Porcu. Za 
zavarovanje Ciccarellija je bil tedaj zadolžen Torkar. Pred leti so s Ciccarellijevo pomočjo 
uspeli pridobiti tedanjega vicekvestorja Patarina, ki je med drugim prenašal denar.

 

100 Uprava za notranje zadeve.



80

Ciccarelli je v prejšnjih letih dajal mnenja pri izbiri ljudi za posojilniško službo. Povezan je bil 
namreč z italijanskim podzemljem (ne s pravo mafijo) in obveščevalnimi strukturami. Pri tem 
je šlo za stalno igro med Italijani in njim, zaradi česar so pogosto menjali ljudi v posojilniški 
službi (ko so ocenili, da so Italijani zbrali dovolj gradiva o vodji posojilniške službe, so ga 
zamenjali). V zadnjem času so s tem prenehali, tako da je bil tedanji vodja Pigozzo nameščen 
brez njihovega sodelovanja.

Pri njihovi dejavnosti v igralnici in posojilniški službi gre pravzaprav za vrh ledene gore. S 
celotnim delom se je ukvarjala SDV: lastnik podjetja International pleasure investment je 
Ciccarelli. Podjetje ima sedež v Vaduzu, Liechtensteinu. Formalno pa naj bi bilo to panamsko 
podjetje, ker je Ciccarelli prijatelj panamskega konzula. Pred leti je s pomočjo Silvana Vittoria 
v SFRJ pripeljal Calvija iz vatikanske banke Ambrosiana.

28. oktobra 1990 je Požar ob ponovnem razgovoru (Republiški sekretariat za notranje zadeve 
1990i) v Izoli povedal, da je SDV od posojilniške službe dobivala približno 250 milijonov lir 
letno, kar je zapisano v uradnem zaznamku, ki je nastal na sekretariatu za notranje zadeve. Ta 
znesek je omejeno realen zaradi tega, ker je Požar poročal SDV, da je leta 1980 provizija iz 
naslova prenosa čekov čez mejo znašala med 5 in 6 milijardami italijanskih lir . Za ta prenos pa 
je dovolj dokazov, da ga je organiziral in z njim upravljal Chiesa, ki je bil dejansko sodelavec 
SDV v Casinoju Portorož, kar pomeni, da je bil zaslužek dejansko prihodek SDV (ARS 1931, 
2597, RTZ 539, 195A – 195D). 

Pričanje Požarja je pomembno, ker je tudi avtor dokumentov SDV, ki smo jih navajali zgoraj, 
kar pomeni, da je bil seznanjen s celotno operacijo SDV v Casinoju Portorož in da nekatera 
dejstva, ki jih navaja, morajo ustrezati dejanskemu stanju. Navsezadnje se njegovo pričanje 
ujema s trditvami drugih prič in dokazi, ki izhajajo iz dokumentacije, ki jo analiziramo. 
Požarjevo pričanje potrjuje vlogo Chiese ter vlogo panamskega podjetja, ki je bil formalni 
lastnik posojilnice, kar kaže na to, da je ta shema v svojih osnovnih elementih delovala 
nespremenjeno od leta 1980, ko je o tem poročal SDV, do leta 1990, ko se je začela 
kriminalistična preiskava.

30. oktobra 1990 je bil opravljen razgovor z Junuzom Avdićem in ponovni razgovor z Ginom 
Chieso (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990j). Avdić je bil registrirani vir iz Casinoja 
Portorož, ki je bil na zvezi z Julijanom Torkarjem, zadolženim za nadzor Casinoja. Na podlagi 
obeh razgovorov je 31. oktobra 1990 nastal uradni zaznamek s šifro 0222 – I – 8 (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990j). Povzemamo. Roman Porcu je bil pred prihodom v 
igralnico podpolkovnik italijanske policije. Po mnenju Avdića je po uboju Carrara on dal 
podatke o gostih italijanski policiji, zaradi česar je v Italiji prišlo do množičnih zaslišanj. Avdić 
je potrdil, da je bil Carraro pripadnik organiziranega kriminala, označil ga je kot mafioza. 
Chiesa naj bi po neki neimenovani aferi (verjetno gre za državno tihotapljenje cigaret) v 
šestdesetih letih preteklega stoletja od Uprave varnosti zveznega sekretariata za obrambo 
prevzel SDV.

Chiesa je potrdil (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990j), da je Calvi, direktor Bance 
Ambrosiana, okoli leta 1982 resnično prišel v Slovenijo, pripeljal pa ga je italijanski državljan 
Silvan. Calvi naj bi s seboj prinesel neke dokumente, za katere Chiesa trdi (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990j), da je Vatikan ponujal 10 milijonov italijanskih lir. Chiesa 
sam pove, da ne ve, ali je Calvi tedaj imel te dokumente pri sebi. Chiesa je potrdil (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990j), da je on lastnik podjetja v Panami, vendar pa da podjetje 
ni prisotno v Vaduzu, temveč v švicarskem Luganu. V tem razgovoru je potrdil (Republiški 



81

sekretariat za notranje zadeve 1990j), da je kontaktiral s Požarjem in Uršičem in da je treba 
razumeti, da je SDV potrebovala denar za svoje potrebe. Trditve, da bi posamezniki iz SDV 
delali tudi za svoj račun, Chiesa ni komentiral (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990j).

16. novembra 1990 se je namestnik republiškega sekretarja za notranje zadeve Milan 
Domadenik sestal z nekdanjim sodelavcem SDV Borisom Majdičem in njegovo soprogo 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990k). Majdičeva soproga je povedala, da so 
zaposlene na CSDV Koper pogostokrat potovale z Borisom Zoretom in Ivanom Erženom v 
tujino, pri čemer jim je bilo eksplicitno pojasnjeno (s strani nekdanjega načelnika CSDV Koper 
Uršiča), da pod nobenim pogojem in nikoli ne smejo razkriti namena potovanj. Običajno so ta 
potovanja trajala od nekaj dni do celega tedna. Potovanja so bila povezana s podpisovanjem 
nekih računov. Priča je domnevala, da je šlo za pranje denarja, ki je izhajal iz prodaje 
narkotikov. Zapis je bil naslovljen na republiškega sekretarja za notranje zadeve Bavčarja. 

11. decembra 1990 je odvetnik Silvo Gregorič iz Kopra na republiškega sekretarja za notranje 
zadeve naslovil pismo (HIT Nova Gorica 1990), v katerem ga seznanja, da je novogoriški 
Casino HIT prekršil pogodbeno razmerje s panamskim partnerjem Linklade Comm. Corp. in 
da mu ne izplačuje dogovorjene provizije. Teh neplačanih obveznosti naj bi bilo za čez 
milijardo italijanskih lir. Ta informacija je pomembna zaradi treh elementov. Prvič, potrdi se, 
da je tudi posojilniška služba v Novi Gorici bila organizirana po enaki shemi kot v Casinoju 
Portorož – lastnik je bilo podjetje iz Paname. Drugič, zgoraj smo že pokazali na trditve, da naj 
bi Chiesa imel zavezujoče mnenje tudi pri imenovanju osebja v posojilniških službah v ostalih 
slovenskih igralnicah in tudi v Novi Gorici, obstajajo torej indici, da je bil enak sistem 
financiranja SDV uveljavljen tudi v HIT. In tretjič, čeprav ni jasno, koliko časa je izplačevanje 
provizij potekalo, je celoten znesek precej višji kot 250 milijonov italijanskih lir.

Uradna zaznamka 0222-1 z 9. januarjem 1991 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991a) 
in 9. februarjem 1991 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991b) dajeta nekaj več 
informacij o potovanjih uslužbencev SDV Zoreta in Eržena v tujino. Opravljena sta bila 
razgovora z viroma pod kodnima imenoma Zmago in Saša. Oba sta potrdila, da sta Eržen in 
Zore potovala v tujino, z njima pa so vsakič potovale tudi ženske, zaposlene na CSDV Koper. 
Omenjeno je tudi, da se je potovalo v Švico, natančneje v Lugano, kjer naj bi se izvajali posli, 
ki so bili podobni pranju denarja.

Dokument republiškega sekretariata za notranje zadeve (oddelek za zatiranje kriminalitete) z 
dne 1. marca 1991, kodiran s številko 22/12 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991b), 
razkriva relacijo med igralnico HIT Nova Gorica in tamkajšnjo posojilno službo. Do leta 1987 
je posojilniško službo v igralnici opravljala družba Sati, ki je bila registrirana v Panami, katere 
pooblaščenec je bil Bruno Sacco. Od leta 1987 dalje pa panamska družba Linklade, 
pooblaščenec pa je ostal isti, torej Bruno Sacco. Pogodba med Linklade in HIT Nova Gorica je 
bila sklenjena 8. junija 1988, pogoje je določilo panamsko podjetje, HIT Nova Gorica pa naj bi 
jih bil prisiljen sprejeti. Linklade je bila udeležena pri dobičku igralnice, ki je po progresivni 
lestvici dosegal tudi do 18 odstotkov, ob tem pa je posojevalec stranki zaračunaval še 2–5-
odstotno provizijo od posojene vsote. Iz razgovorov (Republiški sekretariat za notranje zadeve 
1991b) je kriminalistična služba zaključila, da je bil HIT Nova Gorica takšno pogodbo prisiljen 
sprejeti »zaradi neke službe, ki drži zdaj skledo«. Navodila pooblaščencem so prihajala iz 
Lugana, natančneje iz podjetja Pan Nautic s.a., ki je registrirano na Via Pieri No. 9., P.O. Box 
3525. Tudi v razgovorih v novogoriški igralnici se je potrdilo, da igralnice osebno nadzira in 
določa pogoje poslovanja Gino Chiesa. Chiesa je bil tisti, ki je diktiral pogodbene pogoje HIT 
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Gorici in tudi ostalim igralnicam, in naj bi bil tudi oseba, ki daje navodila različnim 
pooblaščencem, kot je Bruno Sacco.

17. oktobra 1991 (Ministrstvo za notranje zadeva¸ 1991) je bil opravljen razgovor z žensko 
osebo, ki je spremljala Ivana Eržena, načelnika SDV v Zűrich. Oseba je zatrdila, da je bilo 
spremstvo žensk tudi v primeru Matjaža Uršiča in Borisa Zoreta del legende oziroma 
kamuflaže. Oseba je povedala (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991), da ji ni znano, 
zakaj sta Eržen in Uršič potovala v Švico. Dokument, ki zajema to pričanje, je uradni zaznamek, 
narejen 17. oktobra 1990 pod številko 0222 – 1 in voden kot uradna tajnost in strogo zaupno.

4. maja 1993 je bil opravljen razgovor z Igorjem Polajnarjem, tedaj že nekdanjim direktorjem 
Casinoja Portorož. Dokument je voden pod številko 0222 – 1 in označen kot uradna tajnost ter 
strogo zaupno. Verjetno najpomembnejša informacija iz tega razgovora je, da Ljubljana še 
vedno dobiva del provizije, vendar v fiksnem znesku 40–50 milijonov italijanskih lir, domneva 
je bila postavljena na osnovi informacij, ki jih je dobil od Mavriča, ki je še vedno delal v 
Casinoju Portorož. Vodja posojilniške službe je bil še vedno Pigozzo.

15. maja 1993 je bil sestavljen uradni zaznamek na podlagi razgovora z informatorjem (številka 
dokumenta 0222 – 1, označeno kot uradna tajnost in strogo zaupno) (Republiški sekretariat za 
notranje zadeve 1993č), ki je potekal dan pred tem. Informator je povedal, da se je provizija 
sredi leta 1992 zmanjšala s prejšnjih 18 odstotkov na 11 ali 12 odstotkov. Na podlagi tega je 
informator domneval (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1993č), da je od vojne101 do 
takrat del provizije dobival VIS102 tako kot prej SDV. Mogoče pa je tudi, da so si od vojne dalje 
provizijo delili sami. Do vojne se je plačeval določen odstotek, po vojni pa fiksni znesek, in 
sicer 65 milijonov lir mesečno (Chiesa 10 milijonov lir, Spinelli 5 milijonov lir, ostalo Chiesa) 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1993č). V zvezi s slednjim je informator spomnil na 
dogodke iz osemdesetih let preteklega stoletja, ko je Spinelli dobival 1,5, Chiesa pa 3 milijone 
italijanskih lir, denar za SDV pa naj bi po Požarjevih navedbah odtekal v kabinet Staneta 
Dolanca (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1993č).

Dokumenti, ki so nastali 4. junija 1993 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1993a), 5. 
junija 1993 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1993b) in 31. marca 1994 (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1993c), povečini povzemajo zgoraj navedene ugotovitve.

Od dokumentacije, vezane na panamska podjetj,a so bili dostopni sicer zelo skopi podatki za 
International Pleasure Investment. Prvi dokument je nastal na podlagi poizvedbe pri 
mednarodni bonitetni hiši Brad and Dunstreet.  Dokument je datiran 29. januarja 1991 
(Dun&Bradstreet 1990), iz njega je razvidno, da je podjetje nastalo 6. oktobra 1981 in da je bilo 
originalno poimenovano kot Gracious Pleasure Investing s.a. s sedežem v Ciudad de Panama. 
Registrirano je bilo pri zastopniškem podjetju Tapia Y Asiociados. Predsednik uprave podjetja 
je bil Rodolfo Evaristo Mendoza Almanza, podpredsednik Jan Felipe Tapia Cedeno, poslovna 
sekretarka pa Sonia Edith Gomez Valdez. Sklepamo lahko, da je šlo za osebe, ki jih je 
zagotovilo krovno podjetje, pri katerem je International Pleasure Investments gostoval. 
Lastnika podjetja sta bila F. S. Tapia C. in Julio Linares vsak z eno delnico, nominirano na 100 
ameriških dolarjev. Poleg tega je priložen še obračun, datiran na julij 1990 (International 
Pleasure Investment CO. Inc., 1990), iz katerega je razvidno, da sta bili plačani dve postavki, 
ena za 340.000 italijanskih lir in druga v višini 45.840.000 italijanskih lir. Podpis na računu je 

101 Desetdnevna vojna za slovensko osamosvojitev.
102 Varnostno-informativna služba, predhodnica Sove.



83

neberljiv, referenca pa je Casino Portorož, zapisano v italijanskem jeziku. Neobičajno je, da je 
podpis narejen čez žig, na katerem je podjetje poimenovano kot Gracious Pleasure Investing 
C.O.S.A, torej da gre za naziv, ki naj bi bil predhodni in ne nek vzporedni naziv podjetja. 

Naslednji dokument je stran iz pogodbe o opravljanju turistično-agencijskih poslov, ki jo je 
družba sklenila s Casinojem Portorož (Casino Portorož 1990). Gre za stran, na kateri je zapisan 
četrti člen pogodbe in definira provizijo. Provizije so sledeče: od indeksa iger, rulete, black 
jacka, trente et quarante od skupne mesečne osnove: do 600.000.000 lit: 13 odstotkov, od 
600.000.000 do 800.000.000 lit: 15 odstotkov, od 800.000.000 do 900.000.000 lit: 17 
odstotkov, od 900.000 do 1.000.000.000 lit: 18 odstotkov, od 1.000.000.000 lit dalje: 20 
odstotkov in od inkasa iger chemin de fer: 25 odstotkov, pri čemer družba ne participira od 
realiziranega dohodka igralnih avtomatov, napitnin, vstopnin in drugega dohodka Casina.

To je tudi edini uradni dokument, ki kaže na provizije, ki jih je Casino Portorož izplačeval 
posojilniški službi. Naslednji dokument (Podbevšek 1990) se sklicuje na ravnokar 
obravnavanega, je napisan na roko z neberljivim podpisom in prikazuje zneske provizij med 
letoma 1987 in 1990 po mesecih in je edini doslej odkriti dokument, ki kaže na velikost 
zneskov, pri katerih je bila udeležena SDV. Spodnji zapis se neposredno nanaša na 4. člen prej 
omenjene pogodbe s Casinojem Portorož (zneski so v tisoč italijanskih lirah).

Preglednica 8: Višina zneskov, namenjenih za financiranje SDV iz Casinoja Portorož, 
1987–1990 (po mesecih in v tisoč italijanskih lirah) 

Mesec/leto 1987 1988 1989 1990

Januar 98.750 126.420 229.700 163.340
Februar 89.590 219.250 164.700 250.720
Marec 90.020 146.210 256.370 349.050
April 117.780 295.230 178.970 336.190
Maj 87.010 92.960 125.400 298.030
Junij 59.110 93.000 136.220 288.060
Julij 64.310 125.999 135.030 221.160
Avgust 134.620 294.110 385.840 -
September 60.540 127.200 243.440 243.150
Oktober 126.140 215.840 259.580 -
November 117.950 114.410 118.570 -
December 116.950 198.590 352.850 -
Skupaj provizija 1.212.090 2.149.210 2.586.670 2.150.000
Skupna realizacija Casinoja 15.160.050 18.900.000 22.290.000 22.730.000

Vir: Podbevšek 1990.

Popis je bil narejen 16. oktobra 1990, zato je zadnji dosegljivi znesek v septembru 1990, 
medtem ko informatorju znesek za avgust 1990 ni bil znan. Zgornje številke kažejo, da trditve 
v zvezi z absolutnim zneskom provizije, ki jih je Požar dal kriminalistični službi, vsaj za 
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obdobje od 1987 do 1989  niso odgovarjale dejanskemu stanju, saj so bili dejanski zneski tudi 
do desetkrat večji in precej bližje zneskom, ki jih je Požar leta 1980 poročal SDV.

Po javno dostopnih podatkih je podjetje Pan Nautic s.a. iz švicarskega Lugana še vedno 
dejavno. Podjetje je leta 1966 ustanovila Rafaela Vecchiati, od leta 1974 dalje pa z njim upravlja 
Anna Maria Ballinari. Podjetje je registrirano kot lastnik ladij in menedžer ter operator ladijskih 
prevozov.103,104 Več podatkov o podjetju ni, niti preiskava Anne Marie Ballinari v javnih bazah 
podatkov ne da posebnih rezultatov. Podjetje je v Luganu obstajalo takrat, ko se je odvijal 
primer Casinoja Portorož, zato je izključeno, da bi šlo za neko drugo podjetje z enakim nazivom 
in iz istega mesta. Nadaljnja preiskava bi morala pokazati, ali v zgornjih pričanjih ni prišlo do 
pomote.

4.3. Slovenska preiskovalna komisija

Od gradiv, ki so na voljo, sta bila dostopna javno objavljeno poročilo Sum zlorabe javnih 
pooblastil pri poslovanju podjetja HIT, d.o.o., Nova Gorica, ki ga je objavila preiskovalna 
komisija DZ RS za parlamentarno preiskavo zlorabe javnih pooblastil pri poslovanju podjetij 
HIT, d.o.o., Nova Gorica, Elan, Slovenske železarne, banke, ki so v sanacijskem postopku in 
dodelitve koncesij za uvoz sladkorja, tudi za potrebe državnih rezerv (Poročevalec Državnega 
zbora republike Slovenije, Ljubljana, 4. oktober 1996, letnik XXII), in nekateri prepisi zaslišanj 
prič v zvezi s primerom delovanja slovenskih igralnic. Čeprav je bila osrednja tema preiskave 
HIT, d.o.o., Nova Gorica, pa so v poročilu tudi informacije, ki so neposredno vezane na 
preučevani primer. 

S problemom igralništva, kasneje pa s HIT d.o.o., se je ministrstvo za notranje zadeve  (takratni 
RSNZ) po pričevanju priče Milana Domadenika seznanilo 16. julija 1990, ko je bil napravljen 
zaznamek o domnevnih nepravilnostih v portoroškem Casinoju (Poročevalec DZ, 6). Z zadevo 
je bil seznanjen republiški sekretar za notranje zadeve Igor Bavčar, vendar po besedah priče 
Darka Mavra kriminalistična preiskava dalj od namigov in indicev ni prišla. V drugi polovici 
leta 1992 se je v preiskavo nepravilnosti vključila tudi VIS, ki je izvajala operativno obdelavo, 
predvsem s kontrolo telefonov (prisluhi), predvsem v HIT Nova Gorica. Akcija je bila najprej 
usmerjena v posojilniško službo, ki jo je vodil Bruno Sacco, in njegovo pričevanje je pokazalo 
sodelovanje z italijanskimi združbami organiziranega kriminala. 

Igor Bavčar je na komisiji pričal (Poročevalec DZ, 6), da sta bila Gorica in Koper ključna za 
delovno področje nekdanje SDV, ker je bilo to področje, kjer je bil neposreden stik Jugoslavije 
z Zahodom in kjer je SDV ustvarila paralelno ekonomijo. Po prevzemu Gotenice in Kočevske 
Reke je prišlo do indicev, ki so kazali na to, da se je nekdanja SDV aktivno ukvarjala s 
tihotapljenjem alkohola, cigaret, avtomobilov, orožja in verjetno tudi mamil. Po Bavčarjevem 
mnenju je v primeru igralnic, ko se posluje z gotovino, idealna priložnost za delovanje tujih 
mafijskih družin in da imajo ta dogajanja predzgodovino, ki je tesno povezana z nomenklaturo 
prejšnjega sistema, z določenimi deli nekdanje SDV in zdaj delujoče VIS ter s političnimi, 
bančnimi in gospodarskimi krogi, ki v politiki skušajo na različne načine pridobiti v politiki 
naklonjenost novih in za odločanje sposobnih ljudi.

103 Http://www.maritime-database.com/company.php?cid=10020 (28. 9. 2019).
104Https://www.moneyhouse.ch/de/company/societe-dadministration-pan-nautic-sa-
6019185541/messages# (28. 9. 2019).

http://www.maritime-database.com/company.php?cid=10020
https://www.moneyhouse.ch/de/company/societe-dadministration-pan-nautic-sa-6019185541/messages
https://www.moneyhouse.ch/de/company/societe-dadministration-pan-nautic-sa-6019185541/messages
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Miha Brejc, nekdanji direktor VIS, je pojasnil (Poročevalec DZ, 8), da je akcija stekla v okviru 
spremljanja poskusov rušenja ekonomskih temeljev slovenske države. Pri tem je bilo 
ugotovljeno, da je obseg dejanj tolikšen, da je bilo treba obvestiti takratnega predsednika 
republike Milana Kučana in predsednika skupščine Franceta Bučarja, kar je bilo tudi storjeno. 
Brejc je izpričal (Poročevalec DZ, 8), da je ves čas sodeloval z italijansko službo, ki je takrat 
pripravljala akcijo Mani Pulitte, pri čemer jim je italijanska stran ponudila informacije, da so 
sploh razumeli, kaj mafija je. 

Namen komisije je bil pridobiti odgovor na štiri vprašanja (Poročevalec DZ, 4), izmed katerih 
je eno vprašanje ključno za primer Casinoja Portorož. Gre za vprašanje številka 2 (Poročevalec 
DZ, 4): Ali je pri poslovanju podjetja HIT, d.o.o., zaradi zlorabe javnih pooblastil prišlo do 
nezakonitega odtoka denarja čez državne meje. Poročilo navaja, da je na to vprašanje, glede na 
pričevanje Bavčarja in Brejca, mogoče odgovoriti pozitivno. Brejc je trditev podprl z 
operativnimi podatki (Poročevalec DZ, 8), ki so kazali na mrežo policistov in carinikov, ki so 
omogočali ilegalni izvoz gotovine na obeh straneh meje, Bavčar pa s trditvami o obstoju 
vzporedne ekonomije.

Pomembna je tudi informacija, ki jo je dal Brejc, in sicer da prisluhi niso bili nekaj, kar bi lahko 
okarakterizirali kot dokazno gradivo, temveč zgolj indici (Poročevalec DZ, 8).

Samo poročilo, ki se sicer osredotoča na ugotavljanje domnevnega oškodovanja družbene 
lastnine v primeru HIT Nova Gorica, je torej zelo skopo v smislu analize in novih informacij 
glede delovanja sprege SDV in italijanskega organiziranega kriminala v obeh preučevanih 
igralnicah. Zakaj je izpuščena celotna zgodba o posojilniških službah in vpletenosti SDV in 
italijanskega organiziranega kriminala, ni mogoče pojasniti.

Iz zaslišanja, ki ga je preiskovalna komisija opravila na 38. seji 14. julija 1994 (zaslišan je bil 
kriminalist Podbevšek) (Poročilo preiskovalne komisije Državega zbora RS 1994), je dostopno 
še nekaj informacij, ki kažejo, kako je potekala preiskava primera. Izvemo, da je bil Casino 
Portorož odrinjen na stran v smislu, da se je večja pozornost začela posvečati HIT Nova Gorica. 
Bile so opravljene hišne preiskave, tudi pri Chiesi, ki je bil priprt, priprta pa sta bila Pigozzo in 
Sacco. V enem izmed vprašanj poda član komisije Ivo Hvalica tudi informacijo, da obstaja 302 
strani bančne dokumentacije, kot je mogoče razumeti, vezane na obe igralnici in na nezakonit 
prenos denarja čez mejo pri čemer omenja ZZB Celovec Poročilo preiskovalne komisije 
Državega zbora RS 1994, 10). Odgovor Podbevška na vprašanje, ali je dokumentacijo videl, je 
negativen, pri čemer slednji izpostavi upanje, da bo to dokumentacijo lahko videl (Poročilo 
preiskovalne komisije Državega zbora RS 1994, 10). 

Razkritje, da kriminalistični službi ni bil omogočen vpogled v celotno dokumentacijo, kaže na 
dejstvo, da preiskava ni bila koordinirana, motiv za odsotnost koordinacije in fokusiranje na 
HIT Novo Gorico ni izpričan. To pa ni edini primer neobstoja koordinacije, kajti iz zapisnikov 
zaslišanja je razvidno, da kriminalistična policija in VIS nista sodelovala, čeprav sta bila tedaj 
del iste organizacijske enote, to je republiškega sekretariata za notranje zadeve oziroma kasneje 
ministrstva za notranje zadeve.

Vlogo ZZB Celovec je treba razumeti v relaciji do SDV oziroma njenega sistema vzporedne 
ekonomije. Iz dokumenta Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje Socialistične 
republike Slovenije, ki je nastal 14. februarja 1989 in nosi številko 921 – 02 – 014/89 – 1 in je 
označen z oznako državna tajnost ter naslovljen kot informacija o financiranju in krepitvi 
materialne osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu v letih 1987 in 1988 (Republiški 
komite za mednarodno sodelovanje 1990), je mogoče preveriti finančno relacijo med SDV in 
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ZZB Celovec. V informaciji se pojavi podatek (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 
1990, 8), da pri republiški konferenci SZDL še obstajajo deponirane hranilne knjižice iz 
preteklosti, ki se glasijo na izmišljena imena, denar pa je naložen pri celovški in drugih 
posojilnicah Zveze slovenskih zadrug na Koroškem (gre za krovno obliko, iz katere je nastala 
ZZB Celovec). Hranilne knjižice so bile odprte v povojnem obdobju, niso imele vpisanih 
obresti, zaradi zastaranosti so bile nujne zamenjave. Na dan 31. decembra 1986 je bilo na 
knjižicah 23.074.274,10 avstrijskega šilinga. 

Te okoliščine (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1990, 8),omogočajo postavitev 
teze, da gre za sredstva, ki jih je UDV/SDV deponirala v tem, kar smo do nedavnega poznali 
kot Zvezo zadružnih bank Celovec, o kateri govori Hvalica, da obstajajo dokumenti, da je tja 
polagal denar iz Casinoja Portorož sodelavec SDV Gino Chiesa. Nadalje dokument navaja 
(Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1990, 8), da je konec leta 1980 avstrijska 
finančna kontrola ugotovila nepravilnosti pri obračunu davka na dohodek v posojilnicah na 
Koroškem, ki so bile povezane z deležem sredstev, položenih na hranilne knjižice z 
izmišljenimi imeni. Da bi zaščitili vrednost s strani Slovenije vloženega kapitala (po hranilnih 
knjižicah), se je na podlagi dogovora na predsedstvu SR Slovenije in z RK SZDL Zadružna 
zveza identificirala kot lastnik. Povedano drugače, v strahu pred dekonspiracijo finančne 
operacije so bila sredstva, položena na fiktivnih depozitnih računih, konvertirana v kapitalsko 
udeležbo, kar pomeni, da je bila ZZB Celovec slamnati lastnik kapitalskega deleža Socialistične 
republike Slovenije. To pa niso bile edine knjižice, v istem dokumentu (Republiški komite za 
mednarodno sodelovanje 1990) je zapisano, da je bilo 141 hranilnih knjižic, na katerih je bilo 
na dan 31. decembra 1987 9.557.708,94 avstrijskega šilinga in še dodatnih 88 hranilnih knjižic 
v skupnem znesku 8.950.671,44 avstrijskega šilinga na dan 31. decembra 1988. Koncem leta 
1988 in v januarju 1989 so bile hranilne knjižice zamenjane za nove in vrnjene v hrambo 
predsedniku komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja pri RK SZDL (Republiški komite 
za mednarodno sodelovanje 1990, 9).

To tudi pomeni, da če že je Chiesa kot del finančnega inženiringa polagal denar na račune, 
odprte pri ZZB Celovec, potem je to lahko storil na računih, ki so jih predstavljale omenjene 
knjižice. Nadaljnja preiskava bi morala ugotoviti, ali so to iste hranilne knjižice. S tem bi se 
dokazalo, da je bila visoka slovenska politika del mreže, ki je nastala okoli Casinoja Portorož, 
oziroma pojasnil tok denarja. 

Vsekakor je v zvezi s komisijo nekaj neobičajnosti. Prvič, informacija o toku denarja je 
popolnoma drugačna od tiste, o kateri poroča SDV ali kriminalistična policija. Namesto prenosa 
gotovine po panamskih podjetjih v Švico in od tam nazaj v Slovenijo se pojavi druga pot, in 
sicer fizični prenos gotovine v Celovec. Drugič, čeprav je fokus komisije družbeno oškodovanje 
v HIT Nova Gorica, je zelo malo, izvzemši vprašanja člana komisije Hvalice, informacij o 
pomenu organizacije posojilniških služb in njihove relacije z organiziranim kriminalom ter 
posledično povezave med organiziranim kriminalom in SDV. In tretjič, ko teče razprava o 
preiskovanju primerov, je večinoma vezana na vprašanja neusklajenosti med VIS in 
kriminalistično komisijo. Samo poročilo ne razkriva globine problema, ki je bil komisiji 
naložen v razrešitev.

Neobičajno je tudi, da vsa leta, ko je bil Casino Portorož predmet preiskave, nihče ni dostopal 
do dokumentacije SDV. Še bolj nenavadno je, da je v pregledu uporabe dosjeja Eugenia Chiese 
zapisano, da je 23. oktobra 1990 za ministra (Bavčarja) uslužbenec Danilo Zorn prevzel 
originalni dosje (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990a). Zorn je bil načelnik CSDV 
Nova Gorica, torej območja, na katerem je deloval HIT Nova Gorica, in to po enakem 
mehanizmu kot Casino Portorož, pri čemer je imel Zorn dokazano vlogo vsaj pri nadzoru 
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igralcev v novogoriški igralnici, domnevamo pa, da je bila njegova vloga podobna tisti, ki jo je 
v Kopru odigral Stane Požar. 

4.4. Gino Chiesa – osebni dosje SDV

Upoštevajoč dejstvo, da je Chiesa osrednja osebnost primera Casino Portorož, ki se v tem 
kontekstu pojavlja v različnih dokumentih od leta 1980 do leta 1993, bomo v nadaljevanju 
podali informacije, ki sledijo iz Chiesovega osebnega dosjeja, ki je shranjen v arhivskem fondu 
ARS 1931 (OD Chiesa Eugenio 15078). Namen tega razkritja je dati odgovor, ali je bil Chiesa 
res sodelavec SDV in do katere mere je bil v tej funkciji povezan z italijanskim organiziranim 
kriminalom. 

Osebni dosje je vsaj deloma pristranski. Običajno je v dosjejih zbrano vse gradivo, ki je na 
UDV/SDV nastalo v zvezi z obravnavanim posameznikom. V osebnem dosjeju so prve strani 
(ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 3–13) sestavljene iz dokumentov, ki obravnavajo 
primer tihotapljenja cigaret iz konsignacije Emona Obala v navezavi z Mariom Subanom. Iz 
dokumentov je mogoče ustvariti vtis, da se je Chiesa ukvarjal s tihotapstvom in da so ga pri tem 
dobili ter obravnavali, ni pa pojasnjeno, za koga je tihotapstvo potekalo. Iz dokumenta, ki se 
nahaja v Arhivu Republike Slovenije na drugi lokaciji in je naslovljen kot akcija Udari – vzemi 
(ARS 1931, MA 213 – 6_A), je namreč razviden kontekst dokumentacije, vložene v Chiesov 
dosje in iz nje tudi izhaja, da ni šlo za kakršnokoli tihotapstvo, temveč za primer državnega 
tihotapstva, katerega namen je bil pridobiti finančna sredstva za tehnično opremo in helikopter 
za potrebe SDV. Razvidno je tudi, da je šlo za akcijo, ki jo je SDV odobril slovenski politični 
vrh, ki je bila koordinirana med carino, policijo in SDV in v kateri je bil Chiesa ključni 
operativec. Gre za akcijo Udari – vzemi, ki je podrobno opisana v naslednjem poglavju. 

Dokument, ki je bil narejen 4. aprila 1973 in je v osebnem dosjeju Gina Chiese (ARS 1931, OD 
Chiesa Eugenio 15078, 10 – 11) predstavlja referenco na akcijo Udari – vzemi. Gre za poročilo 
o dveh razgovorih, ki jih je v zvezi s tihotapljenjem cigaret s Chieso opravil uslužbenec SDV 
Stane Dovgan    (12. februarja 1973 in 20. marca 1973) . Vsebina razgovora je vezana predvsem 
na nakup tihotapljenih cigaret in razkrivanjem italijanskih kupcev ter oseb, ki so na italijanski 
strani omogočile prehod meje. Pomen tega dokumenta je predvsem v dejstvu, da ga je sestavil 
Dovgan, za katerega pa smo zgoraj v analizi prvega dostopnega dokumenta glede 
kriminalistične preiskave (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990a) razkrili, da je več 
let v Casinoju Portorož pogosto prevzemal denar za potrebe financiranja SDV. Za njim je denar 
prevzemal Stane Požar, ki naj bi prevzel zvezo s Casinojem Portorož v času, ko je načelnik 
uprave SDV postal Janez Zemljarič, torej leta 1974. Glede na to, da je Dovganov dokument v 
zvezi z akcijo Udari – vzemi nastal leta 1973, to tudi pomeni, da se je Dovgan pogovarjal s 
Chieso v zvezi s tihotapstvom cigaret v istem času, ko je od njega prevzemal denar za 
financiranje SDV iz Casinoja Portorož. To pojasni tudi neobičajnost dokumenta samega, saj iz 
njega ni ravno razvidno, da bi bil Chiesa problematiziran, z njim je bil dejansko opravljen zgolj 
informativni razgovor. 

Povsem drugačen je dokument, ki je nastal 1. oktobra 1973, zaveden pod številko 22/00-Z-56/I-
73 (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 12–13). Dokument nosi naslov Chiesa Eugenio – 
informacija, nastal je na Upravi javne varnosti Koper, sestavil pa ga je šef kriminalistične službe 
Vlado Pavič. Uprava javne varnosti poroča, da je Chiesa lastnik sodobno opremljenega gliserja 
Kondor 1000. Kriminalisti so do Chiese prišli, ker so dan po vlomu v konsignacijsko skladišče, 
od koder so bili ukradeni cigareti, v Piranskem zalivu opazili Chiesov gliser. Iz dokumenta sledi 
(ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 12–13), da Chiesa pri preiskavi ni bil kooperativen in 
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da se je skliceval na Staneta iz RSNZ. To je pomembno iz dveh vidikov. Prvič, zelo verjetno 
je, da gre za Staneta Dovgana, ki je s Chieso opravil razgovor pred Upravo javne varnosti Koper 
in je od Chiese prevzemal sredstva iz Casinoja Portorož za SDV. In drugič, Chiesa je dajal 
identične odgovore kriminalistom, ki so leta 1990 začeli preiskavo v zvezi s financiranjem SDV 
v Casinoju Portorož, in sicer v smislu, naj se obrnejo na SDV.

Dokument CSDV Koper, napisan 5. junija 1975 in naslovljen na RSNZ SDV Ljubljana (2 
oddelek) (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 43) razkriva, da ima Stane Dovgan stike s 
Chieso. Iz vsega doslej navedenega (tihotapljenje cigaret, poročila Staneta Požarja o Casinoju 
Portorož, koda sodelavca SDV) nedvoumno sledi, da je bil Chiesa sodelavec SDV in da sta bila 
Stane Dovgan in Stane Požar tista uslužbenca SDV, ki sta s Chieso vzdrževala stike.

10. oktobra 1973 je nastal dokument o relaciji med Chieso in JLA (ARS 1931, OD Chiesa 
Eugenio 15078, 14–39). Dokument je naredila Uprava varnosti zveznega sekretariata za 
obrambo. Dokument ni označen in ni podpisan, na koncu je zgolj pripis Ljubljana, 10. 10. 1973. 
Jezik je srbohrvaški, za SDV pa se uporablja kratica SDB ali Služba državne bezbednosti, kar 
je srbska in zvezna različica imena službe (hrvaška služba je imela kratico SDS – Služba 
državne sigurnosti). Naslov dokumenta je: Rad na raščišćavanju odnosa izmedju puk. Kodeli 
Janka in Chiesa Gina, emigranta iz Italije, oziroma po slovensko: Pojasnjevanje odnosa med 
polkovnikom Jankom Kodelijem in Ginom Chieso, emigrantom iz Italije. Ta dokument 
predstavlja tudi večino celotnega osebnega dosjeja Chiesa in je tudi najbolj informativen, 
istočasno pa usmerjen predvsem v relacijo med Chieso in JLA. Dokument se začne z opisom 
začetka pregleda dejavnosti Chiese po izsleditvi prenosa gotovine iz naslova tihotapstva iz 
Jugoslavije v Italijo. Tedaj so po naključju cariniki odkrili prenašalca gotovine, za katero je ob 
odkritju Chiesa dejal, da gre za sredstva JLA (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 14). Po 
razgovoru z načelnikom obveščevalnega oddelka 9. armade JLA v Kopru se je razkrilo, da gre 
dejansko za sredstva, ki jih je s tihotapljenjem cigaret pridobila slovenska SDV. Dokument 
razkriva, da je bil Chiesa na zvezi s polkovnikom JLA Jankom Kodelijem (ARS 1931, OD 
Chiesa Eugenio 15078, 15).

V nadaljevanju je popisano sodelovanje med Chieso in JLA. V zelo skopem opisu se poveže 
Chieso s tihotapstvom cigaret za JLA, natančneje z jugoslovansko vojno mornarico (ARS 1931, 
OD Chiesa Eugenio 15078, 16). Več podatkov je o obveščevalnih nalogah, ki naj bi jih Chiesa 
opravljal za Upravo varnosti zveznega sekretariata za obrambo v sodelovanju z zgoraj 
omenjenim Kodelijem. Prva opisana akcija je pridobivanje podatkov o Natu po Chiesovem 
stiku v Italiji, Gioliju, ki je delal kot geometer v bazi Nato v Veroni. Chisea je po svojih 
italijanskih zvezah za Kodelija pridobil tudi skice baz Nato v bližini Chiogge in Cervia (ARS 
1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 30). Zadnji izpričani obveščevalni akciji Chiese sta bila 
poskusa vzpostavitve kontakta z italijanskim podpolkovnikom in namestnikom policijskega 
komisarja iz Milana ter Paterinom iz komisije za razmejitev (verjetno gre za komisijo za 
razmejitev med Jugoslavijo in Italijo) (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 30). Obe akciji 
sta bili neuspešni. Poleg Kodelija je s Chieso sodeloval tudi podpolkovnik Jože Andrišević in 
prav slednji je bil tisti, ki je predlagal Kodeliju, da vzame Chieso na zvezo (ARS 1931, OD 
Chiesa Eugenio 15078, 31). Iz dokumenta Uprave varnosti zveznega sekretariata za obrambo 
sledita še dve pomembni informaciji, ki dodatno pojasnjujeta kontekst okoli Chiese. Prvič, 
junija 1971 je Andrišević obvestil Kodelija, da ima Chiesa težave na SUP105 Pula (ARS 1931, 
OD Chiesa Eugenio 15078, 32), saj prihajajo neformalne zahteve po izročitvi Chiese v Italijo. 
Kodeli je v dogovoru s SUP Pula dosegel, da se Chiesa ne izroči, se pa vsake toliko umakne z 
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območja Umaga, kjer se je tedaj nahajal. In drugič, Kodeli in Dovgan sta bila v navezi ravno v 
zvezi s Chiesovim obveščevalnim delom. Še več, Kodeli je poskusil vplivati na Dovgana, da se 
postopek zoper Chieso v kompromitiranem primeru državnega tihotapstva cigaret ustavi. Po 
mnenju poročevalca Kodeli pri tem ni bil uspešen (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 12–
13).

Napisano kaže na dejstvo, da je Chiesa imel pomembno vlogo tako pri obveščevalnem delu kot 
v akcijah državnega tihotapstva, da je to počel zelo dolgo in pri tem imel močno podporo tako 
pri Upravi varnosti zveznega sekretariata za obrambo kot pri SDV Slovenije. Chiesa je bil 
predstavnik podjetja Silver Coast Shipping Co. s.p.a. iz Paname (ARS 1931, OD Chiesa 
Eugenio 15078, 18) s sedežem v Benetkah in v bližini panamskega konzulata. Ta informacija 
ni nepomembna, če vzamemo v obzir, da je bil pogoj SDV, kot to izhaja iz poročil Staneta 
Požarja (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 195D), da se posojilniška služba organizira kot 
tuje podjetje s sedežem v Panami. To v kontekst postavi tudi dejstvo, da je bilo podjetje Pan 
Nautic s.a. iz švicarskega Lugana, od koder naj bi prihajalo do koordinacije delovanja 
posojilniških služb, registrirano za ladijski prevoz (Republiški sekretariat za notranje zadeve 
1991b) in da je bil Chiesa lastnik panamskega podjetja International Pleasure Investment, na 
katerega se je stekala provizija, ki jo je Casino Portorož posredoval posojilniški službi, s katero 
je upravljal Chiesa (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990h). To nam omogoča 
postavitev teze, da je bilo podjetje Silver Coast Shipping Co. s.p.a. prvo iz serije panamskih 
podjetij, ki so posredovala sredstva iz igralnice za financiranje SDV (ARS 1931, OD Chiesa 
Eugenio 15078, 18). Uprava varnosti zveznega sekretariata za obrambo poroča, da Chiesa ni 
imel nobenih dovoljenj, da na ozemlju Jugoslavije posluje s tem podjetjem. Dejavnost podjetja 
je neznana, zgolj v obtožnici, ki je bila posledica kompromitacije prenosa gotovine v akciji 
Udari – vzemi, je razvidno, da je bil posrednik za prevzem tranzitne robe v glavnem iz 
nemškega podjetja Undermarck pa tudi Emone Obala, pri čemer so bili tranzitni posli večinoma 
vezani na cigarete (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 21). Opozorimo naj tudi, da je bilo 
predstavništvo panamskega podjetja Silver Coast Shipping Co. s.p.a. v Benetkah, od koder so 
po podatkih, ki jih je v poročilu SDV zapisal Stane Požar (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 
195D), prihajali izvajalci posojilniške službe.

Dokument tudi navaja informacije, ki so posebno relevantne za primer Casinoja Portorož (ARS 
1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 22–23), in sicer da je imel Chiesa povezave z italijanskim 
državljanom Mariom Bruzzonom, direktorjem kazinoja v beograjskem hotelu Jugoslavija, ter 
direktorjem kazinoja v Umagu, italijanskim državljanom Enziom Specogno. 

S tem se razkriva mreža italijanskih državljanov, ki so vodili jugoslovanske igralnice, pri čemer 
so imeli povezave s Chieso, ki je koordiniral delo italijanskih državljanov v posojilnih službah 
v slovenskih igralnicah.

Pravo ime Gina Chiese oziroma Alda Fanellija  je bilo Luigi Ernesto Ciccarelli. Rojen je bil 27. 
julija 1921 v Pavii. Uporabljal je tudi imena Gino de Pavia in Angelo Negrone ter Luigi Chiesa. 
Chiesa je bil zaradi kriminala v Italiji obsojen v letih 1940, 1949, 1955 in 1959, zaradi 
tihotapstva pa v letih 1955, 1956, 1958 in 1959. Poleg tega so mu bile izrečene še sledeče kazni: 
leta 1962 tri mesece zaporne kazni zaradi tihotapstva cigaret, leta 1963 tri leta zaporne kazni 
zaradi tihotapljenja, ki je bila spremenjena v denarno kazen 20.500 italijanskih lir, leta 1965 80 
dni zaporne kazni zaradi tihotapljenja, kar je bilo spremenjeno v denarno kazen 400.000 
italijanskih lir in leta 1966 na šest let in pet mesecev zapora zaradi tihotapstva. Chiesa se je 
dolgoletnemu zaporu izognil s pobegom v Jugoslavijo. Poleg omenjenih kazni je bil v Torinu 
leta 1960 izdan nalog za njegovo aretacijo. Chiesa je torej v Jugoslavijo prišel kot kriminalec 
na begu, tu pa sta ga prevzela Uprava varnosti zveznega sekretariata za obrambo in SDV, iz 
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česar lahko sklepamo, da so vsa tihotapljenja, v katerih je bil udeležen Chiesa in za katera je bil 
v Italiji obsojen, morala biti povezana z JLA in slovensko SDV (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 
15078, 17).

Iz osebnega dosjeja Gina Chiese in dokumentacije, ki bi po metodologiji SDV morala biti v 
dosjeju SDV (ARS 1931, 213-6A, Udari – vzemi), pa je ni, je razvidno, da je bil Chiesa 
pomemben del državnega tihotapstva in obveščevalnega dela tako za slovenski SDV kot za 
Upravo varnosti zveznega sekretariata za obrambo. Bil je celo tako pomemben, da so se službe 
zavzele zanj, ko so iz Italije prihajali neformalni pritiski za izročitev in ko je bila 
kompromitirana akcija državnega tihotapstva cigaret. Izpričano je tudi, da je bil na zvezi s 
Stanetom Dovganom iz SDV Ljubljana (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 10 - 11), za 
katerega pa se iz kasnejše dokumentacije, ko se je odprla kriminalistična preiskava, izkaže, da 
je v Casinoju Portorož od Chiese prevzemal sredstva za financiranje SDV (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990a). Iz osebnega dosjeja se vidi še nekaj elementov, ki kasneje 
postanejo ključni za razpletanje primera Casino Portorož: panamsko podjetje, katerega 
zastopnik je Chiesa, in mreža italijanskih državljanov, ki vodijo nekatere jugoslovanske 
igralnice (Umag, Beograd) in so v relaciji s Chieso.

Iz vsega tega sledi, da je Chiesa bil aktiven sodelavec SDV in da so mu bile zaupane najbolj 
konspirativne akcije SDV, torej tiste, ki so bile vezane na ilegalno dejavnost te službe. Pri tem 
je indikativno, da je v dosjeju precej dokumentov, ki kažejo na sodelovanje med Chieso in JLA 
predvsem v smislu obveščevalnega dela. Domnevamo lahko, da je bilo iz dosjeja namerno 
izpuščena dokumentacija, ki bi Chieso povezala s SDV. Navsezadnje je Zorn predal dosje 
Bavčarju v času, ko se je preiskovalo nezakonito dejavnost v Casinoju Portorož in državno 
tihotapstvo SDV, vezni člen med obema pa je bil ravno Chiesa.

Če je Danilo Zorn izročil dosje Chiese republiškemu sekretarju za notranje zadeve Bavčarju v 
taki obliki, kot je dosje ohranjen, kar tudi priča pripis na uvodni strani dosjeja, potem je pri 
Bavčarju moral nastati sklep, da je Chiesa morda res imel povezave s slovensko SDV, ampak 
v manjši meri, in da je bila njegova prava vloga dejansko v Upravi varnosti zveznega 
sekretariata za obrambo. S tem je bil primer pristransko prikazan, saj bi po logiki izhajalo, da 
se v Casinoju Portorož ni mogla financirati slovenska SDV, ampak Uprava varnosti zveznega 
sekretariata za obrambo, katere sodelavec naj bi po tako okrnjenem dosjeju bil Chiesa. Dejstvo, 
da je bil iz dosjeja umaknjen del dokumentacije in da je dosje pristranski v smislu, da deluje, 
kot da je bil Chiesa skorajda izključno sodelavec Uprave varnosti zveznega sekretariata za 
obrambo, kaže na to, da je nekdanji uslužbenec SDV, kompromitiran v igralnici HIT Gorica, 
poskušal pri tedanjem republiškem sekretarju za notranje zadeve Bavčarju spremeniti potek 
kriminalistične preiskave v smislu, da ni bila SDV tista, ki se je financirala v slovenskih 
igralnicah, saj Chiesa ni bil njihov sodelavec.

Vložitev dokumentacije, ki opisuje akcijo Udari – vzemi v osebni dosje Chiese, kar bi bilo 
tipična metodologija sestavljanja dosjeja za SDV, bi kompromitiralo vsaj tedanjega 
republiškega načelnika SDV Silva Gorenca, ki je z omenjeno akcijo upravljal, deloma pa bi 
tudi pokazalo na Janeza Zemljariča, za katerega smo zgoraj videli izpričano, da je namestil 
Staneta Požarja za kontrolo Casinoja Portorož.  
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4.5. Italijanski preiskovalci o Casinoju Portorož in Mala del Brenti

Iz različnih poročil (končnih in vmesnih) italijanske parlamentarne preiskovalne komisije za 
boj proti mafiji (Commissione parlamentare antimafia) izhajajo informacije o delovanju 
združbe italijanskega organiziranega kriminala, ki se je oblikovala okoli beneške igralnice in je 
imela izpostavo v posojilniški službi Casinoja Portorož. Ta kriminalna združba je bila znana 
kot Mala del Brenta. Požar je v poročilu SDV to združbo imenoval klan oderuhov, iz česar 
sledi, da je SDV bila že leta 1980 kompletno informirana o tem, kdo so njihovi poslovni 
partnerji v igralnicah. 

Ključna poročila, iz katerih bomo povzemali relevantne informacije, so zbrana v: Commissioni 
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni, annche straniere 
volume VI. in zbirna poročila komisije med 2001 in 2006. V nadaljevanju povzemamo samo 
najpomembnejše (Parlement Republike Italije, 1992, 68 – 69).

Preiskovalna komisija je preiskovala in izdelala poročilo o organiziranem kriminalu v Benečiji, 
pri čemer je poudarjeno, da je kontekst delovanja organiziranega kriminala v tej pokrajini 
takšen, da se povezuje s poslovnim in bančnim okoljem z namenom legalizacije sredstev, ki 
prihajajo iz naslova kriminalne dejavnosti, s čimer se je izpostavilo, da je regija občutljiva za 
možnost vstopa mednarodnih kriminalnih struktur.  

Znotraj tega konteksta je posebej poudarjena Mala del Brenta. Preiskovalci so jo označili kot 
piramidalno in vertikalno organizacijo, ki se je razvila na območju med Benetkami in Padovo. 
Za primer Casinoja Portorož je pomembno prvo obdobje v razvoju te kriminalne združbe. 
Nastanek Mala del Brente sega v šestdeseta leta preteklega stoletja, povezan pa je s procesom 
preseljevanja obsojenih kriminalnih struktur z juga Italije v severni del države. Leta 1980 je 
Felice Maniero, najbolj znani vodja te kriminalne združbe, uspel prevzeti delovanje beneške 
igralnice, od koder je Mala del Brenta vstopila v igralnice v Sloveniji in na Hrvaškem. Poročila 
posebno izpostavljajo Bled, Novo Gorico, Umag in Portorož. V drugi polovici osemdesetih let 
preteklega stoletja so italijanski preiskovalci odkrili, da je Mala del Brenta denar iz kriminalne 
dejavnosti vlagala v omenjene jugoslovanske igralnice. V več poročilih se navaja, da je bil v 
jugoslovanskih igralnicah vzpostavljen sistem pranja denarja. Kriminalna dejavnost Mala del 
Brente je bila vezana predvsem na izsiljevanje, ugrabitve in odkupe, tihotapljenje ter narkotike. 

Z aretacijo, zaprtjem in kasneje skesanstvom Feliceja Maniera je originalna Mala del Brenta 
prenehala obstajati.

Te informacije potrjujejo tisto, o čemer je Požar leta 1980 poročal SDV, in o tistem, kar so 
izpričale priče, ko je v Sloveniji potekala kriminalistična preiskava o financiranju SDV v 
Casinoju Portorož.
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4.6. Poti denarja

Na podlagi zgornjih analiziranih dokumentov smo identificirali vsaj tri poti denarja, vezane na 
Casino Portorož, pri čemer je postalo očitno, da so vse tri fragmentirane, oziroma da v nobenem 
pričanju ni točno določeno, kako je denar potoval od Casinoja Portorož do končnih ciljev.

Identificirane so bile sledeče poti denarja: i. provizija posojilni službi iz naslova prenosa in 
menjave čekov za gotovino (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 195D), ii. prenos gotovine iz 
Italije v Casino Portorož po italijanskih igralcih, ki jih je pridobila posojilniška služba ob 
kapitalskih vložkih italijanskih državljanov, ki so upravljali s posojilno službo (ARS 1931, 
2597, RTZ 539, 195A – 195D), iii. prenos sredstev iz posojilniške službe po panamskih 
podjetjih v tujino, iv. prevzemanje gotovine v Luganu od visokih uslužbencev SDV in prenos 
v Slovenijo najprej fizično, potem po neimenovanih švicarskih bankah (Ministrstvo za notranje 
zadeva¸ 1991), in v. s polaganjem gotovine na račune, odprte pri Zvezi zadružnih bank Celovec 
(Poročilo preiskovalne komisije Državega zbora RS 1994). Poti denarja, ki smo jih navedli pod 
iii., iv. in v., so bile izključno v domeni SDV.

Vemo tudi, da sta bili končni točki poti gotovine vsaj dve – Mala del Brenta, italijanska združba 
organiziranega kapitala (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 190 - 191), in SDV (Republiški sekretariat 
za notranje zadeve 1990f). O morebitnem zasebnem okoriščanju posameznikov iz SDV ni ne 
pričevanj ne dokazov, zato je to končno točko nemogoče identificirati, ravno tako kot je na 
podlagi dokaznega gradiva, ki je na voljo danes, nemogoče ugotoviti, ali držijo trditve, da se je 
iz tega naslova financiral tudi VIS in nakup orožja, uporabljen v osamosvojitveni vojni. Ti 
končni točki bi bilo treba dodatno raziskati.

Dokazano je, da je s posojilniško službo upravljal Gino Chiesa, dolgoletni sodelavec SDV, pred 
tem tudi sodelavec Uprave varnosti zveznega sekretariata za obrambo, in da je bil kljub 
formalni neudeleženosti v lastniški strukturi posojilniških služb tisti, ki je bil udeležen pri 
dobičku posojilniške službe in istočasno ključni element finančnega inženiringa sredstev iz 
Casinoja Portorož, oziroma da je tok gotovine, vsaj tisti, ki je bil vezan na SDV, potekal po 
njem. Požar v svojem poročilu SDV eksplicitno zapiše, da je bil Chiesa v posojilniški službi 
Casinoja Portorož udeležen s 50-odstotnim dobičkom (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 
195D, ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078).

Neposredno je SDV dobival denar od Casinoja Portorož tako, da je Chiesa denar izročal Stanetu 
Dovganu (SDV Ljubljana), kasneje tudi Stanetu Požarju (CSDV Koper) (ARS 1931, 2597, RTZ 
539, 195A – 195D, ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078). Vsaj za Požarja je znano, komu ga 
je predajal – načelniku SDV Branku Bračku (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990a). 
Za Dovgana lahko le sklepamo, da je denar predajal načelniku SDV Janezu Zemljariču, čeprav 
o tem ni ne dokaza ne indica, sklep temelji zgolj na dejstvu, da je primer Požar-Bračko pokazal, 
da je denar prihajal do vrha SDV in da so v epizodah prenosa gotovine sodelovali ljudje kot 
Ivan Eržen, ki je bil tudi načelnik SDV, in seveda na podlagi številnih prič, ki so trdile, da je 
šel denar »za naše organe« in v »Ljubljano«. Še en neraziskani del zgodbe je trditev, da so šla 
sredstva v Beograd v kabinet Staneta Dolanca. 
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Kako je prišla gotovina iz Casinoja Portorož v fizični obliki znotraj meja Slovenije do SDV, 
lahko le sklepamo, motiv za takšno transakcijo pa je očiten, gre za izogibanje formalizaciji 
gotovine zaradi Službe družbenega knjigovodstva (SDK). Da se je SDV financirala tako, da se 
je izognila poročanju o transakcijah SDK, je izpričano tudi v drugih primerih, predvsem v 
primeru tihotapstva cigaret, ki je dokumentiran z akcijo Udari – vzemi. To pomeni, da 
izogibanje SDK ni bila posebnost, ampak praksa. Poleg tega je imela SDV poseben sklad za 
financiranje dejavnosti, ki je bil nereguliran s strani SDK. Motivov za takšno delovanje SDV 
je kar nekaj: i. konspiracija v zvezi z viri financiranja, ki so jih operativno zagotavljali sodelavci 
SDV s povezavami v kriminalnem omrežju v tujini, ii. izogibanja možnosti vdora tuje 
obveščevalne službe v bazo podatkov SDK, s čimer bi prišlo do dekonspiracije delovanja SDV, 
iii. izogibanje dekonspiraciji nadaljnje poti denarja SDV, ki je po različnih tujih finančnih 
institucijah in off shore podjetjih tekel dalje po mreži, ki so jo sestavljala podjetja iz vzporedne 
ekonomije, iv. v letih pred razpadom Jugoslavije je slovenska SDV v dobršni meri prikrivala 
svoje delovanje pred zvezno SDV in Uprava varnosti zveznega sekretariata za obrambo, tako 
prikrivanje pa je potekalo od leta 1951, ko so na republiških ravneh in na zvezni ravni nastali 
relativno neodvisni ekonomski oddelki, ki so si med seboj konkurirali in v. obstaja sum, da so 
tako pridobljena sredstva ostala shranjena na različnih t. i. črnih fondih v tujini (tujih podjetjih, 
off shore podjetjih in na bančnih računih).

Tudi v drugih primerih vzporedne ekonomije, s katero je upravljala in jo nadzirala SDV, se je 
pokazalo, da je prihajalo do nezapisanih finančnih transakcij, ki niso bile identificirane na SDK, 
saj so ključne točke mreže vzporedne ekonomije uporabljale t. i. B-bilance ali B – blagajne 
(ARS 1931, 2661, RTZ 799, 574–578).

Del sredstev, ki je bil iz Casinoja Portorož po posojilniški družbi nakazan na panamska podjetja 
(International Pleasure Investment v primeru Casinoja Portorož in Linklade v primeru HIT 
Nova Gorica), je moral prihajati v Švico, saj je izpričano, da so Eržen, Uršič in Zore odhajali 
tja. Istočasno je izpričano, da se je gotovina potem vračala v Slovenijo najprej s fizičnim 
prenosom, potem pa po švicarskih in slovenskih bankah (Republiški sekretariat za notranje 
zadeve 1990k, Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991a). V tem »švicarskem« kontekstu 
se pojavlja tudi podjetje Pan Nautis s.a. iz Lugana. Med raziskavo ni bilo mogoče ugotoviti, ali 
je bilo to podjetje aktivno vključeno v finančni inženiring ali je zgolj služilo kot formalno 
pokritje, vsekakor pa ostaja trditev, da je za tem podjetjem bila skrita upravljavska funkcija za 
posojilniške službe v slovenskih igralnicah in da je posledično moralo biti vezano na Chieso.

Identificirana je bila še ena pot denarja, in sicer po ZZB Celovec, na katero naj bi se stekala 
sredstva iz posojilnice. Ta pot je logična in smiselna, upoštevajoč dejstvo, da je RK SZDL, ki 
je prevzela del upravljanja vzporedne ekonomije od SDV, tam del sredstev, ki jih je imela 
deponirana na fiktivnih hranilnih knjižicah, dejansko pretvorila v kapitalsko udeležbo, del 
fiktivnih knjižic pa ohranila. Slednje bi omogočalo prenos denarja iz Casinoja Portorož v 
upravljanje in nadzor tedanje slovenske politike. 

Italijanska sredstva so v Casino Portorož prihajala po igralcih, ki naj bi jih posojilniška služba 
pridobivala v Italiji, dejansko pa se je izkazalo, da je šlo za dogovorjen prenos gotovine. Viri 
teh sredstev so bili večinoma iz naslova kriminalne dejavnosti izsiljevanja, odkupnin za 
ugrabitve in preprodaje narkotikov. Italijanski državljani, ki so bili vezani na posojilniško 
službo, so bili udeleženi pri dobičku, kar je omogočilo legalen odliv gotovine v Italijo ali katero 
tretjo državo. Predvsem je mogoče sklepati, da je denar odtekal v Panamo ali v Švico. Za Švico 
kot potencialnim ciljem italijanskih sredstev iz Casinoja Portorož obstaja visoka verjetnost, če 
dokumentacijo Casinoja Portorož prekrižamo z dokumentacijo o državnem tihotapstvu, 
posebno v primeru iz šestdesetih let preteklega stoletja, ko so švicarski državljani italijanske 
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nacionalnosti financirali nelegalni tranzit cigaret čez Jugoslavijo s pomočjo SDV. Glede na to, 
da je ta tranzitna pot državnega tihotapstva na relaciji Švica–Jugoslavija–Italija ob podpori SDV 
obstajala še v osemdesetih letih minulega stoletja, je to teza, ki jo je smiselno preveriti v 
nadaljevanju raziskave. V temu kontekstu je treba dodati tudi dvojno vlogo Chiese, ki je bil 
istočasno sodelavec SDV in povezan z organiziranim kriminalom v Italiji, pri čemer je deloval 
tako v igralnicah kot v akcijah državnega tihotapstva. O državnem tihotapstvu bomo sicer več 
govorili v naslednjem poglavju.

Čeprav je o tem zelo malo informacij, ni mogoče izključiti niti italijanskih bank v kontekstu 
omogočanja poti denarja iz Casinoja Portorož.

Glede na ugotovitve italijanskih preiskovalcev lahko postavimo tudi trditev, da je bilo primarno 
zanimanje italijanskega organiziranega kriminala v Casinoju Portorož pranje denarja.

Na podlagi dokumentacije primera in ostale dokumentacije, dostopne v Arhivu Republike 
Slovenije, lahko postavimo tudi teze o motivih SDV za takšno obliko financiranja: i. 
financiranje operativne dejavnosti doma in v tujini, ii. pridobivanje sredstev za nakup 
tehnologije, potrebne za opravljanje operativne dejavnosti in akcij, in iii. zbiranje sredstev za 
vstop v tranzicijo. Prvi dve tezi sta lahko dokazljivi, saj dokumenti, vezani na državno 
tihotapstvo, kažejo ravno na ta dva motiva, tretja teza je težje dokazljiva, vendar mogoča, če 
upoštevamo, da so se v letih 1989 in 1990 intenzivno oblikovali najrazličnejši skladi in off 
shore podjetja, tudi nekdanjih uslužbencev SDV, ki so potem vstopali v slovensko privatizacijo. 

4.7. Mogoči mehanizmi pranja denarja

Pranje denarja italijanskega organiziranega kriminala v Casinoju Portorož je izpričano v 
dokumentaciji italijanskih parlamentarnih komisij. V slovenski dokumentaciji, ki je na voljo, 
je ta možnost samo omenjena in še to zelo redko. V času preiskave ni bil dostopen noben 
dokument, ki bi omogočil preveriti te trditve. Vendar pa, ker je na voljo dovolj informacij o 
načinu delovanja vseh vpletenih, lahko postavimo nekaj tez, ki so lahko izhodišče za nadaljnjo 
preiskavo.

Pranje denarja v preučevanem kontekstu pomeni legalizacijo toka denarja, ki izvira v nezakoniti 
dejavnosti. V nadaljevanju bomo predstavili glede na informacije najverjetnejše mehanizme, 
za katere domnevamo, da so bili v uporabi.  Tisto, kar vemo zagotovo, je, da so pripadniki Mala 
del Brenta imeli gotovino iz nezakonitih virov in da so jo morali legalizirati, kar pa naj bi 
potekalo tudi po Casinoju Portorož. 

Prvi mogoči mehanizem. Italijani, ki so vodili posojilniško službo, so od Casinoja Portorož 
dobivali provizijo po posameznih igrah, če so v igralnico pripeljali igralce iz Italije. Ti so 
povsem brez težav prihajali iz Italije, tako da so prenesli gotovino nelegalnega izvora čez mejo 
na nezakonit način (torej ob neupoštevanju omejitev iznosa gotovine, ki je veljal v Italiji). Tak 
sistem je namreč obstajal in so ga uporabljali tudi pri državnemu tihotapstvu. Igralci so se v 
kazinoju potem potrudili, da so prineseno gotovino izgubili, in ta se je lahko po provizijah 
prelila iz Casinoja Portorož v posojilniško službo. Glede na to, da je bila ta organizirana tako, 
da jo je formalno predstavljalo panamsko podjetje (torej podjetje v državi z ohlapnimi 
finančnimi regulacijami in off shore mehanizmi), je lahko v obliki dobička stekla iz Slovenije. 
S tem je bila gotovina legalizirana: navidezno je bila del dobička posojilniške službe, ustavila 
pa se je v legalni obliki poslovanja, torej v podjetju. Od Paname je bil mogoč legalen prenos v 
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Švico ali pa neposredno financiranje naložb. Na ta način noben regulator ni mogel identificirati 
nelegalnega vira gotovine in mehanizma pranja denarja.

Drugi mogoči mehanizem. V igralnicah se za igre uporablja posebna moneta, in sicer žetoni. 
Kontrola nad žetonskim poslovanjem je danes sicer vzpostavljena, ni pa tako bilo vedno. Igralec 
je lahko zapravil poljubno število žetonov in s tem po zgoraj omenjenem mehanizmu opral 
denar. Lahko pa je tudi z igralniško goljufijo (in zgoraj smo pokazali, da je sum igralniških 
goljufij v Casinoju Portorož obstajal in da ga je preiskoval Remigi Mavrič (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1990č)) pridobil visoke denarne nagrade. Domneva je torej, da 
je umazan denar vstopil v Casino Portorož in se je potem s fiktivno nagrado pri igranju 
legaliziral. Ta fiktivni vnos pa je vseeno potreboval ustrezno shemo, kajti ni bilo ravno mogoče 
v bilance Casinoja Portorož vnesti nelegalno gotovino, ki se je potem legalno zadela na igrah. 
Sistem je moral biti tak, da si je posameznik, ki je vnašal nezakonito pridobljeno gotovino, pri 
posojilniški službi sposodil denar. S tem denarjem je kupil žetone in s pomočjo igralniške 
goljufije pridobil visoko nagrado. Žetone je potem prodal in vrnil posojilni službi denar, s čimer 
so bila sredstva legalizirana. Pred tem sta morala igralec in posojilniška služba skleniti fiktivno 
pogodbo o posojilu, igralec je za zadetek namreč lahko potreboval zgolj en žeton. Od kod 
sredstva za izplačilo Casinoju Portorož? V dokumentaciji je večkrat izpričano, da so igralnice 
posojale sredstva posojilniški službi. S fiktivnim posojilom med igralnico in posojilniško 
službo je lahko nastal tok denarja v smeri od posojilniške službe do igralnice. Povedano 
drugače, posojilna služba je vrnila sredstva, ki si jih ni izposodila, in to so bila sredstva, ki jih 
je Casino izplačal nagrajencu. Ta model je posojilniška služba lahko uporabila, če je že imela 
nabrana sredstva v podjetju v tujini, ki je posojilniško službo fiktivno pokrivalo, saj je lahko 
vlagala kapital v posojilnico. Model je torej sledeč: najprej krovno podjetje v tujini vloži kapital 
enake vrednosti, kot je gotovine, ki se jo mora oprati, v posojilniško službo. Ta sklene fiktivno 
pogodbo o izposoji s Casinojem Portorož. Ko pride igralec, ki izvede pranje denarja, v igralnico, 
si izposodi sredstva in jih pretvori v žetone. S pomočjo igralniške goljufije zadane nagrado v 
višini zneska, ki se pere. Posojilna služba vrne fiktivni dolg Casinoju Portorož, Casino Portorož 
potem lahko zamenja nagrado, nominirano v žetonih, za gotovino in izplača igralca. Za 
posredovanje tega igralca pa izplača v enem ali več zneskih provizijo posojilniški službi, zakrito 
v sumarnem znesku vseh provizij. Ta provizija postane dobiček posojilniške službe in denar je 
tako legaliziran in se lahko posledično vrne v podjetje v tujino, ki posel formalno pokriva.

Tretji mogoči mehanizem. Igralci, ki perejo denar, nelegalno prinesejo gotovino v Casino, ga 
konvertirajo v žetone in celoten znesek izgubijo na igrah. Del teh sredstev gre za 
posredovalnino v posojilniško službo in je tako legaliziran, del pa se pretvori v presežek 
prihodkov nad odhodki. Casino Portorož s tem realizira del dobička, ki ga kasneje nameni za 
naložbo. S tem lahko Casino postane fiktivni lastnik naložbe, ki je posledica legalizacije 
umazanega denarja. To naložbo kasneje deloma ali v celoti odproda podjetju, ki je povezano s 
kriminalnim omrežjem. 

Četrti mogoči mehanizem. Poslovanje s čeki, ki se je redno odvijalo v posojilniški službi 
Casinoja Portorož. Igralec, povezan z organiziranim kriminalom, si v posojilniški službi po 
fiktivni pogodbi sposodi denar za igranje. Dejansko ne kupi žetonov, saj si denarja ni izposodil 
in niti ne igra, obstaja pa njegov dolg do posojilniške službe. Za poplačilo dolga napiše ček, ki 
se pretihotapi čez mejo in se ga vnovči v izbrani italijanski banki. Ta gotovina se potem ilegalno 
prenese čez mejo in se igralčeva fiktivna obveznost do posojilniške službe zapre. Sredstva so 
sedaj legalizirana v posojilniški službi. Da tak mehanizem steče, je pogoj, da ima igralec 
sredstva na računu, torej obstaja prvi pogoj. Ta prvi pogoj je najlažje izpolniti, če neko off shore 
podjetje na podlagi fiktivne pogodbe izplača storitev, ki naj bi jo predhodno opravil igralec za 
podjetje. Razdelajmo natančneje. Nezakoniti denar se fizično prenese v off shore podjetje. Off 
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shore podjetje s fiktivno pogodbo naroči storitev pri igralcu, ta fiktivno storitev fiktivno opravi 
in je zanjo izplačan na račun pri banki. V istem znesku si fiktivno sposodi denar v posojilniški 
službi, dolg pa poravna s čekom iz naslova gotovine, ki jo je prejel za fiktivno storitev. 
Dodajmo, da je zaradi slabih finančnih regulacij v času, ko se je v Casinoju Portorož odvijalo 
pranje denarja, off shore podjetje omogočalo najenostavnejšo rešitev, povsem mogoče pa je, da 
je kaj takega izplačevalo katerokoli drugo podjetje, ki je prejemalo sredstva na fiktivni način in 
jih na fiktivni način tudi izplačevalo. Vloga Casinoja Portorož v tem mehanizmu bi bila prenos 
na posojilniško službo in odliv v podjetje, ki je s temi sredstvi upravljalo.

Mogoči so tudi drugi, na tem mestu neidentificirani mehanizmi pranja denarja. Za namene te 
analize smo izbrali najkompleksnejše, vendar je treba poudariti, da v osemdesetih letih 
preteklega stoletja (in tudi v predhodnih desetletjih) finančne regulacije niso bile optimalne, še 
manj pa je bilo optimalno sodelovanje držav zahoda in vzhoda pri preprečevanju pranja denarja, 
kar pomeni, da je zelo mogoče, da so bili načini pranja denarja po Casinoju Portorož bistveno 
enostavnejši.

Dejanski odgovor na vprašanje, kateri mehanizmi pranja denarja so bili uporabljeni, bi bilo 
mogoče dati na podlagi pregleda bančne dokumentacije, ki jo je na zaslišanju Podbevška pred 
parlamentarno preiskovalno komisijo omenjal poslanec in član preiskovalne komisije Hvalica.

Zgoraj smo predstavili dokument, ki je pokazal, koliko sredstev se je med letoma 1987 in 1990 
prelilo iz Casinoja Portorož po posojilniški službi do panamskega podjetja, s katerim je 
upravljal Chiesa. Domnevamo lahko, da ni šlo zgolj za sredstva, iz katerih se je financirala 
SDV, temveč tudi za akcije pranja denarja. Ali je bil pri pranju denarja udeležen tudi SDV s 
posli državnega tihotapstva, na podlagi pridobljene dokumentacije ne moremo trditi, prav tako 
ne moremo potrditi, ali je SDV dobila provizijo za omogočanje pranja denarja, o čemer lahko 
zgolj sumimo, saj je celoten mehanizem potekal po igralnici, ki je bila pod upravljanjem in 
nadzorom SDV.

4.8. Rekonstrukcija primera

Rekonstrukcija primera bo opravljena s pomočjo pridobljenih informacij, ki smo jih navedli 
zgoraj. Upoštevajoč dejstvo, da del informacij ni bil dostopen (poročila VIS) in da primer ni bil 
temeljito preiskan, je ta rekonstrukcija zgolj delna.

Igralništvo, ki se je razvilo v Sloveniji in do nekatere mere tudi v Jugoslaviji, je imelo štiri 
značilnosti. Prvič, v igralnice jugoslovanski igralci niso imeli vstopa, vstop je bil omogočen 
samo tujim državljanom. Drugič, igralništvo je bilo organizirano tako, da sta soobstajali 
posojilniška služba in igralnica, v kateri se je izvajala dejavnost igralništva. Posojilniška služba 
je bila namenjena dolžniškemu financiranju igralcev. Posojilniška služba in igralnica lastniško 
nista bili povezani, ampak sta bili povezani poslovno. Ta poslovna povezava je bila dvojne 
narave: prvič, posojilniška služba je posojala sredstva igralcem, in drugič, igralnica je posojilni 
službi izplačevala provizijo za agentsko dejavnost pridobivanja igralcev. Vsaka igra, za katero 
je posojilniška služba pridobila igralce, je prinašala svojo provizijo. Tretjič, dejavnost 
posojilniške službe so izvajali italijanski državljani. Dejavnost je bila urejena tako, da so 
poslovanje pokrili s podjetjem, ki ni bilo registrirano v Jugoslaviji, ampak v tujini, preferenčno 
v Panami. In četrtič, z dejavnostjo igralništva je bila povezana SDV, in sicer na dva načina: po 
klasični obveščevalni dejavnosti, torej nadzoru igralcev, ki so prihajali v igralnice, in drugič, 
po dajanju soglasja italijanskim državljanom za vodenje posojilniške službe.
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Glede Casinoja Portorož lahko potrdimo, da se je tam izvajal stalni nadzor SDV po CSDV 
Koper in CSDV Ljubljana. Neformalno je koordinacijo poslovanja med posojilno službo in 
Casinojem Portorož vodil Eugenio Chiesa, pripadnik italijanskega organiziranega kriminala, ki 
je pred zaporno kaznijo pobegnil iz Italije v Jugoslavijo. V Jugoslaviji je najprej opravljal 
obveščevalno delo in tudi posle državnega tihotapstva za Upravo varnosti zveznega sekretariata 
za obrambo, kasneje je začel delati za SDV, in sicer posle državnega tihotapstva, izpeljane z 
namenom financiranja SDV. Chiesa je bil lastnik vsaj dveh panamskih podjetij: Silver Coast 
Shipping Co. s.p.a. in International Pleasure Investment Co. Inc.. Slednje je bilo krovno 
podjetje, znotraj katerega je delovala posojilna služba v Casinoju Portorož. Pokazali smo tudi, 
da je denarni tok v obliki provizij tekel med Casinojem Portorož in panamskim podjetjem. 
Chiesa je dajal tudi soglasja za italijanske državljane, ki so upravljali s posojilnimi službami v 
italijanskih igralnicah. Torej je opravljal enako funkcijo, kot jo je imela v zvezi z igralnicami 
SDV, iz česar lahko zaključimo, da Chiesa ni delal v konfliktu s SDV, ampak v sinhronizaciji 
s to službo. Iz poročil SDV izvemo, da je bil Chiesa udeležen pri dobičku posojilne službe, iz 
vsaj dveh izpričanih primerov pa, da je Chiesa predajal denar iz Casinoja ali posojilniške službe 
uslužbencem SDV, in da se je to dogajalo ob vednosti vrha SDV. Iz več dokumentov tudi sledi, 
da je SDV od posojilnice dobivala približno tretjino sredstev, ki jih je ta pridobila od provizij 
od Casinoja Portorož. Chiesa je organiziral tudi mrežo prenašalcev čekov v Italijo in 
prenašalcev gotovine v Slovenijo, šlo je za posle kreditiranja igralcev s strani posojilne službe 
Casinoja Portorož. Provizija za menjavo čekov je bila dodatni vir gotovine posojilne službe 
oziroma Chiesove dejavnosti.

Upoštevajoč dejstvo, da je bil Chiesa sodelavec SDV, da je bil lastnik podjetja, ki je pokrivalo 
posojilniško dejavnost v Casinoju Portorož in da je bil tisti, ki je dajal dovoljenja za delo 
italijanskih državljanov v posojilni službi, utemeljeno trdimo, da je bilo poslovanje Casinoja 
Portorož sestavni del dejavnosti SDV. Na podlagi vseh navedenih dejstev lahko nedvoumno 
zaključimo, da se je SDV financirala v Casinoju Portorož.

Pot denarja je, glede na stanje dostopnosti dokumentacije, zelo težko natančno rekonstruirati. 
Znan je mehanizem in deloma tudi zneski za Casino Portorož za obdobje med 1987 in 1990 ter 
potrditev Staneta Požarja, uslužbenca SDV, ki je nadzoroval delo Casinoja Portorož, da se je 
SDV financirala po Casinoju Portorož. Od tod dalje so identificirani trije tokovi prenosa 
gotovine do SDV: i. neposredna predaja, kar kaže podatek o Dovganovem prevzemu sredstev 
od Chiese, ii. prenos sredstev po panamskem podjetju v Švico, v zvezi s čimer še vedno ostaja 
nepojasnjena vloga podjetja Pan Nautic s.a. iz Lugana in iii. prenos sredstev na račune, odprte 
pri ZZB Celovec v Avstriji. Zadnja dva načina prenosa sredstev sta tudi pomenila, da je SDV 
prihajala do sredstev posredno. Pokazali smo na dva mogoča načina prevzema gotovine s strani 
SDV po posrednih kanalih prenosa sredstev. V zvezi s sredstvi, ki so prihajala v Švico, so 
izpričane, ne pa tudi potrjene, poti, ki so jih opravljali visoki uslužbenci SDV, tako da so 
uporabljali uslužbenke SDV kot legendo oziroma kamuflažo. Te so izpričale, da so bila 
potovanja kratka, zelo konspirativna in da so se podpisovali neki dokumenti, ki so vzbujali sum 
o pranju denarja in da jim je bilo velikokrat pojasnjeno, da morajo namen teh potovanj ohraniti 
v konspiraciji. Kasneje se sredstva niso več prenašala fizično, ampak po bančnem sistemu iz 
Švice v Slovenijo. Katere banke so sodelovale v tej shemi, ni jasno. V zvezi s sredstvi, ki so se 
polagala na računih, odprtih pri ZZB Celovec, smo pokazali na možnost prevzema teh sredstev 
po fiktivnih hranilnih knjižicah, ki so bile deponirane oziroma hranjene na RK SZDL. Vse to 
nakazuje, da so obstajali dostopni kanali za posreden prenos sredstev iz Casinoja Portorož do 
SDV.
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V zvezi s financiranjem SDV iz sredstev Casinoja Portorož je na podlagi nekaterih javno 
objavljenih informacij in indicev tedanji republiški sekretariat za notranje zadeve pod vodstvom 
Igorja Bavčarja začel preiskavo o obravnavanem predmetu. Bavčarju je bil dostavljen osebni 
dosje Gina Chiese, ki je bil shranjen v arhivu SDV Republiškega sekretariata za notranje 
zadeve. Dosje je dostavil Danilo Zorn, načelnik CSDV Nova Gorica, ki je podobno kot Stane 
Požar nadziral igralnico, v tem primeru HIT Gorico. Tudi v tej igralnici je operativne zadeve v 
zvezi s posojilno službo urejal Chiesa, tudi tu so poslovalnico vodili italijanski državljani in 
tudi tu je bilo poslovanje formalno pokrito po panamskem podjetju, torej podjetju Linklade. 
Dosje, ki ga je Zorn izročil Bavčarju, pa ni bil popoln, saj je tam manjkal celotni dokument 
Udari – vzemi, iz katerega je razvidno, da je bil Chiesa sodelavec SDV in da je delal na najbolj 
konspirativnih nalogah, to je državnega tihotapstva za potrebe financiranja SDV. Dosje, ki ga 
je Zorn oddal, je pristranski, saj je sestavljen v nasprotju z metodologijo SDV pri oblikovanju 
osebnih dosjejev, v katere so vstopali vsi dokumenti, povezani z osebo, za katero se je dosje 
sestavljal. Tak dosje ustvari vtis, da je Chiesa bil na zvezi s Upravo varnosti zveznega 
sekretariata za obrambo in posledično njegovo delo v igralnicah ne more biti vezano na SDV. 
S tem se je, tako lahko domnevamo, poskušalo vplivati na kriminalistično preiskavo, da bi 
zmanjšali možnost suma, da se je SDV financirala v igralnicah.

Kljub temu kriminalistična preiskava na vprašanje, ali se je v Casinoju Portorož financirala 
SDV, odgovori pozitivno, vendar ob pomanjkanju dokumentacije in zgolj s pričanji primer ni 
pripeljan do konca. Čeprav so bile opravljene hišne preiskave in zaslišanja (Chiesa, Pigozzo in 
Sacco), primer ostaja nepreiskan. Iz neznanega razloga niso bile zaslišane priče, ki so pri 
prenosu denarja iz Švice zagotavljale legende za Eržena, Uršiča in Zoreta. Prav tako niso bila 
izvedena zaslišanja Eržena in Staneta Dolanca, nekdanjega zveznega sekretarja za notranje 
zadeve, ki naj bi i. ščitil Chieso pred izročitvijo Italiji in ii. prejemal sredstva iz Casinoja 
Portorož oziroma domnevno ostalih slovenskih igralnic. Zakaj zaslišanja niso bila opravljena, 
ni mogoče ugotoviti.

SDV je dokazano vedela za način nezakonite dejavnosti v Casinoju Portorož vsaj med letoma 
1980 in 1990. Z institucionalnega vidika je torej ključno vprašanje, ali bi morala SDV po tedanji 
zakonodaji in pravilih dela službe same na kakršenkoli način intervenirati.

Upoštevajoč dejstvo, da je sodelovanje domačega podjetja bilo povezano z italijansko združbo 
organiziranega kriminala, kar je razvidno iz zgoraj predstavljenega Požarjevega poročila, ki je 
vedel za dejstvo, da so Italijani v posojilni službi Casinoja Portorož dejansko pripadniki 
organiziranega kriminala, je šlo nedvoumno za primer spodkopavanja ekonomskih temeljev 
družbe. Posledično bi morala SDV odpreti nadzor in opraviti preiskavo. Poleg tega bi glede na 
dejstvo, da je formalno posojilniško službo organiziralo podjetje iz Paname, kamor so odtekala 
sredstva iz Casinoja Portorož, SDV morala posredovati in med specifikacijo nalog preveriti 
lastnika podjetja. SDV nič od tega ni naredila vsaj deset let, čeprav je dokazano vse vedela in 
je imela za to pooblastila. Posledično to kaže na še en dokaz, da je SDV s poslom v Casinoju 
Portorož dejansko upravljala.

Primer Casinoja Portorož je postal predmet obravnave parlamentarne preiskovalne komisije o 
oškodovanju družbenega premoženja v primeru lastninskega preoblikovanja HIT Nova Gorica. 
Ta obravnava je neobičajna, saj člani preiskovalne komisije glede na nekatere dosegljive 
prepise zaslišanj in zaključno poročilo o tej problematiki vodijo preiskavo predvsem, zakaj VIS 
in kriminalistična služba nista sodelovala pri preiskavi. 
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Na italijanski strani so bili partnerji Casinoja Portorož pripadniki organiziranega kriminala. 
Njihova kriminalna dejavnost je bila osredotočena okoli beneške igralnice, finančna sredstva 
pa so pridobivali od izsiljevanja, odkupnin za ugrabitev in preprodajo narkotikov. Ta kriminalna 
skupina, imenovana Mala del Brenta, je imela celo zgodovino tako resnih kriminalnih dejanj, 
kot so umori. S tem sta bila seznanjena tako SDV kot uprava javne varnosti kot kasneje VIS in 
kriminalistična komisija. Kljub temu nikoli ni prišlo do obtožnih predlogov ali sodnih obravnav 
za kogarkoli. Chiesi, zoper katerega je bil uveden postopek odvzema slovenskega državljanstva, 
s čimer bi ga izročili Italiji zaradi pravnomočnih kazni, ki niso zastarale, državljanstvo ni bilo 
odvzeto. 

4.9. Zaključek

S križanjem že obstoječe dokumentacije z dokumentacijo SDV, ki je bila izročena v Arhiv 
Republike Slovenije in dokumenti kriminalistične policije, smo uspeli potrditi, da je SDV 
upravljala s Casinojem Portorož z namenom pridobivanja finančnih sredstev. SDV je vsaj 
desetletje dolgo upravljala z delom denarnega toka, ki je izviral iz tega naslova, istočasno pa 
podjetje uporabljala še za obveščevalno dejavnost. Gre torej za dejavnost, ki je tekla zelo dolgo 
in bila zelo stabilna, čeprav je sodelovala z italijansko združbo organiziranega kriminala, ki je 
bila pod nadzorom kriminalistične policije. Gre torej še za en primer, ko SDV neposredno 
prevzema podjetniško funkcijo, ki pa jo izvaja mimo tedaj veljavnih zakonov. Edino tveganje, 
ki ga je pri tem SDV pustila odprto, je bila italijanska stran. V naslednjem poglavju bomo 
analizirali državno tihotapstvo, s katerim je upravljala SDV. Poglavje je pomembno zaradi dveh 
razlogov, prvi, ker se neposredno naslanja na zgoraj omenjene sodelavce SDV, primarno Gina 
Chieso, in drugič, ker je edino v tej dokumentaciji izpričan mehanizem podeljevanja neformalne 
odobritve za izvedbo nezakonitega posla SDV s strani formalnih institucij.
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5 ORGANIZACIJA IN INSTITUCIONALNA UMESTITEV DRŽAVNEGA 
TIHOTAPSTVA

Državno tihotapstvo bomo definirali kot neregulirano dejavnost, ki je v nasprotju s formalnimi 
pravili, vendar je vodena na neformalen način prav iz formalnih institucij in to z namenom 
komplementiranja pomanjkljivosti formalno definiranih politik. Znotraj raziskave vzporedne 
ekonomije je pomembno zaradi tega, ker je v dokumentaciji, ki je shranjena v Arhivu Republike 
Slovenije, v arhivskem fondu 1931 – RSNZ (predvsem tehnični enoti 1404, materialnem arhivu 
213 – 6_A, MA 213 – 7, MA A – 10 – 5, A – 10 - 6 in MA A – 10 - 7), neposredno vzpostavljena 
struktura vzporedne ekonomije, ki temelji na neformalnih dogovorih tistih, ki so upravljali s 
formalnimi institucijami. Primeri analizirani v nadaljevanju kažejo, da je znotraj republiških 
UDV obstajal poseben gospodarski odsek, ki se je ukvarjal z ilegalno trgovino, in da so bila 
pravila legalne in ilegalne trgovine dogovorjena na konferencah na ravni zvezne UDV. 
Analizirani primeri tudi dokazujejo, da so bila dovoljenja za državno tihotapstvo pa tudi za 
vzpostavitev, delovanje, upravljanje in nadzor vzporedne ekonomije dana uradno s strani 
zveznih in republiških institucij. To odklanja morebitno tezo, da bi se pojavi državnega 
tihotapstva oblikovali z uzurpacijo pooblastil, ki jih je imela UDV in kasneje SDV, in brez 
privolitve ključnih institucij jugoslovanskega in slovenskega sistema.

Primer operativne obdelave Udari – vzemi (ARS 1931, 213-6_A) kaže na to, da posel državnega 
tihotapstva sploh ni bil mogoč, če republiški sekretar republiškega sekretariata za notranje 
zadeve pred tem ni pridobil neformalnega potrdila najvišjega organa tedanjega 
institucionalnega sistema, v slovenskem primeru predsednika izvršnega sveta skupščine 
Socialistične republike Slovenije. Primer kaže tudi na koordinirano vlogo posameznih institucij 
pri omogočanju izvajanja državnega tihotapstva in navsezadnje privolitev javnega tožilstva in 
okrožnega gospodarskega sodišča, da v imenu preprečevanja dekonspiracije dejavnosti SDV 
ne sankcionirata prekrškov tihotapstva, čeprav je bilo to po tedanjih zakonih prepovedano.

Primer državnega tihotapstva (ARS 1931, 1404), ki je bil izveden na podlagi potreb zvezne 
UDV po devizah in ki ga predstavljamo v nadaljevanju, pa kaže na neposredno vpletenost UDV 
v državno tihotapstvo in kar je še pomembnejše, razkriva finančno logistiko.

Vsi ti primeri nedvoumno izkazujejo obstoj vzporedne mreže, ki je istočasno upravljala s 
formalnimi institucijami in dajala neformalne privolitve v poslovanje, ki je bilo protizakonito 
in protiustavno. Primeri, ki so analizirani, zajemajo obdobje začetka petdesetih, šestdesetih, 
sedemdesetih in osemdesetih let preteklega stoletja. V vsakem desetletju posebej je mehanizem 
državnega tihotapstva identičen, kar pomeni, da je bila struktura vzporedne ekonomije 
konsistentna in dolgoročno stabilna, s čimer je postala neke vrste neformalna ekonomska 
politika. 

Motivi za državno tihotapstvo so bili različni, vendar je bil najpogostejši pridobivanje sredstev 
za nakup tehnične opreme za potrebe SDV. V petdesetih letih preteklega stoletja so izpričani 
tudi motivi primarne akumulacije kapitala za namene vzpostavljanja podjetniške mreže UDV, 
primarno v Trstu, ter pridobivanje sredstev za politične potrebe.



101

5.1 Državno tihotapstvo med letoma 1949 in 1951

Z dopisom (št. 556/VII), ki ga je 22. novembra 1951 po pooblastilu načelnika VII. odseka I. 
uprave zvezne Uprave državne varnosti (UDV) poslal Branko Bulat Niku Kavčiču (ARS 1931, 
MA 213-7, 2 - 3), se je začel formalen prenos upravljanja in nadzora ter organizacije tako 
imenovanih deviznih centrov, ki so za različne potrebe pridobivali devizna sredstva, potrebna 
za pokrivanje uvoza podjetij na UDV. V Sloveniji je bila ekonomska dejavnost, ki se je delila 
na legalno in ilegalno trgovino, organizirana kot tretji referat (oddelek) znotraj prvega odseka 
UDV in se je neformalno imenovala tudi gospodarski odsek (ali oddelek) UDV. V Arhivu 
Republike Slovenije je ohranjena dokumentacija v obliki letnih poročil za leta 1949 (ARS 1931 
MA A – 10 – 5), 1950 (ARS 1931 MA A – 10 – 6) in 1951 (ARS 1931 MA A – 10 – 7). Razen 
v letu 1949, ko je bil vodja referata Franc Braniselj, je ta oddelek vodil Niko Kavčič. Gre za 
edina ohranjena poročila o ekonomski in tihotapski dejavnosti UDV, ki so nastala prav na UDV. 
V nadaljevanju povzemamo glavne ugotovitve poročil, vezane na tihotapsko dejavnost UDV. 
Zaradi uničevanja dokumentacije UDV in SDV pred osamosvojitvijo Slovenije ni mogoče 
ugotoviti, ali je bil gospodarski oddelek UDV znotraj strukture UDV samo v omenjenih treh 
letih ali pa se je razformiral oziroma preoblikoval v kakšen drug oddelek. Vsekakor na tak način 
sestavljenih uradnih poročil o ekonomski in tihotapski dejavnosti UDV za preostala leta ni.

Motivov za prenos dela ekonomske dejavnosti na UDV in aktiviranje UDV na področju 
tihotapstva je bilo več. Iz poročil, ki so bila narejena med letoma 1949 (ARS 1931 MA A – 10 
– 5, 40) in 1951 (ARS 1931, MA A – 10 – 7, 97), je razvidno, da so se z ekonomsko in 
tihotapsko dejavnostjo UDV ustvarjala devizna sredstva, ki jih je v Sloveniji in Jugoslaviji 
primanjkovalo in so bila namenjena za financiranje uvoza. Z ekonomsko dejavnostjo je UDV 
prihajala do sredstev, s katerimi je financirala slovensko manjšino v Trstu, in vzpostavljala 
podjetniško mrežo v Italiji, Avstriji, Nemčiji, Švici in Liechtensteinu, poleg tega pa je ustvarjala 
sredstva, s katerimi so polnili tako imenovani fond za PP (politične potrebe), ki je bil dejansko 
račun, odprt pri neimenovani švicarski banki.

Izmed vseh treh poročil je poročilo za leto 1949 najskromnejše. V tem letu je bila organizacija 
tihotapljenja UDV vezana na obstoječe prometne poti in možnost podkupovanja obmejnih 
carinskih in policijskih organov. Ilegalni tranzit je potekal s pomočjo tovornjakov, skladiščenje 
pa se je izvajalo v skritih bunkerjih. Razlika glede na prejšnja leta je bila, da se je mreža ilegalne 
trgovine razširila iz relacije Koper–Trst na Dunaj. Jedro ilegalne trgovine pa so predstavljali 
ameriški cigareti. Kolikšen je bil prihodek iz naslova takšnega poslovanja, ni znano, v poročilu 
je le navedeno, da gre pri poslu s cigareti običajno za 50-odstotni zaslužek (ARS 1931, MA A-
10 – 5, 41).

V poročilu gospodarskega odseka UDV za leto 1950 so kot vidnejši uspehi na področju ilegalne 
trgovine navedeni (ARS 1931, MA A-10 – 6, 55):

1. Razširitev mreže ilegalne trgovine po celi severni Italiji po zahodni obali do Ancone, v 
Švico in čez Avstrijo v Zahodno Nemčijo. Pri tem so bili pridobljeni stiki z ljudmi, za 
katere so domnevali, da bodo lahko prodrli do visokih krogov italijanske, avstrijske in 
švicarske buržuazije.

2. Zagotovljeni so bili nabavni viri najzanimivejšega tihotapskega blaga – ameriških cigaret, 
po teh virih pa je UDV prišla v stik s tihotapci »večjega formata«.



102

3. UDV je organizirala nove morske kanale za tihotapstvo v Italijo, po katerih je mogoče 
tihotapiti vagonske količine blaga.

4. Povečal se je letni promet glede na predhodno leto v razmerju 1:3. V novembru leta 1950 
je bil promet sedemkrat večji kot v novembru leto poprej.

5. Izpopolnili in razširili so notranjo organizacijo z novimi skladišči, vozili, osebjem, tako da 
so postali sposobni zadovoljivo izvrševati postavljene naloge. Glede na to, da so pričakovali 
povečan promet iz naslova tihotapljenja, so začeli organizirati tudi legalizacijo eksportnega 
in legalnega prevozniškega prometa, s katerim bi pokrili ilegalne posle tihotapljenja. 
Posledično so načrtovali povečati vozni park in število tehničnega osebja.

Kot neuspeh je navedeno, da ni bilo ustrezno poslovanje s kavo, špiritom, opojnimi drogami 
itd. Tudi kanal za prodajo ameriških cigaret v Nemčijo po taborišču IRO106 in neimenovanim 
nemškim špediterskim podjetjem ni bil uspešno organiziran oziroma vzpostavljen (ARS 1931, 
MA A-10 – 6, 55).

Mreža, ki je podpirala organizacijo ilegalne trgovine in tihotapstva, je bila uporabljena tudi za 
obveščevalne namene, saj je v poročilu postavljena trditev, da so z njeno pomočjo ustvarili 
močne diskreditacije za vrsto ljudi, ki so uvrščeni visoko na lestvici kapitalističnega poslovnega 
aparata v Švici, Avstriji in Italiji (ARS 1931, MA A-10 – 6, 56).

Poročilo o ilegalni trgovini za leto 1951 (ARS 1931, MA A - 10 – 7, 91 – 94) je razdeljeno na 
splošni uvod, poglavji Italija ter Avstrija in Nemčija. Kavčič poroča, da so v letu 1951 uspeli 
razširiti sektor ilegalne trgovine z novimi izdelki, oziroma da poleg cigaret zdaj Uprava državne 
varnosti (UDV) trguje tudi s kavo, špiritom in urami ter da so prvič uspeli prodreti v Zahodno 
Nemčijo (ARS 1931, MA A-10 – 6, 91).

V zvezi z Italijo je omenjeno, da sta glavna kupca Piero in Brat (ARS 1931, MA A-10 – 6, 93). 
Ali gre za njuna psevdonima ali za kodna imena UDV oziroma kakšni sta njuni pravi identiteti, 
iz dokumentacije ni mogoče sklepati. Za Piera izvemo, da od UDV odkupuje po 650 paketov 
cigaret, namerava pa povpraševanje povečati za 1000 paketov. Drugi kupec, Brat, pa namerava 
iskati nove trge, saj naj bi konkurenčne skupine s ponudbo zasitile milanski trg (ARS 1931, 
MA A-10 – 6, 93). Kavčič poudari, da na italijanskem trgu prihaja do konkurence med 
posameznimi skupinami UDV, kar ima za posledico nižanja odkupnih cen cigaret in zniževanja 
končnega dobička, ki ga ima slovenska UDV od prodaje cigaret. V poročilu se omenjajo 
skupine iz Reke, Pazina in Rovinja ter Splita in Kotorja ter zniževanje cen za paket cigaret v 
rangu med 50.000 in 52.000 italijanskih lir na rang med 35.000 in 40.000 italijanskih lir (ARS 
1931, MA A-10 – 6, 93). Ta spopad cen pa je bil bistveno bolj problematičen, saj ni šlo samo 
za zniževanje dobička, temveč tudi za nastanek možnosti kompromitacije UDV v Italiji in 
Jugoslaviji. Dobavitelj cigaret, ki jih je UDV tihotapila v Švico, je bil švicarski državljan 
Weitnauer, ki je imel oblikovano mrežo distributerjev v Milanu in je povpraševal po tranzitnih 
storitvah (ARS 1931, MA A-10 – 6, 93). 

V zvezi z Nemčijo in Avstrijo je v poročilu razkritih nekaj več podrobnosti, ki kažejo na 
mehanizem tihotapljenja. Za tranzit tihotapskega blaga je bilo ključno, da je obstajal najprej 

106 Domnevamo lahko, da je IRO kratica za International Refugee Organisation, torej za Mednarodno 
begunsko organizacijo, ki je bila ustanovljena 20. 4. 1946 z namenom reševanja begunske problematike 
po koncu druge svetovne vojne.
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prevoz legalnega trgovinskega blaga. Omenjen je švicarski državljan judovskega porekla 
David, s katerim je UDV sodelovala pri nezakonitem tranzitu kave (ARS 1931, MA A-10 – 7, 
94). Ta švicarski državljan je imel tovornjak, ki je bil registriran v Belgiji, in je iz Italije v 
Slovenijo prihajal z legalnim tovorom, namenjenim v Nemčijo. V Ljubljani je UDV v tovornjak 
nasula kavo, ki je prehodno prišla v Slovenijo, tovornjak pa je nadaljeval pot v Nemčijo. UDV 
je bila v taki kombinaciji udeležena pri dobičku od končne prodaje pretihotapljene kave, in sicer 
v višini 40 odstotkov celotnega dobička. Na avstrijskem trgu (ARS 1931, MA A-10 – 7, 94) je 
imela UDV v letu, ko je nastalo poročilo, na področju ilegalne trgovine odprt zgolj posel s 
tihotapljenjem ur, vendar je pripravljala tudi posel s cigareti, za katerega izvemo, da se nastavlja 
znova in da bo potekal podobno kot v nemškem primeru s tranzitom legalnega trgovinskega 
blaga na relaciji Maribor–Dunaj. 

Iz zgornjih poročil (ARS 1931, MA A - 10 – 5, ARS 1931, MA A - 10 – 6, ARS 1931, MA A 
- 10 – 7) je mogoče skleniti, da je UDV načrtno razvijala tihotapljenje in ilegalno trgovino z 
namenom pridobiti finančna sredstva. Zaradi tega se analizira trg, problematizira cenovno 
vojno med posameznimi skupinami UDV, načrtuje sheme za logistični transport in njegovo 
zakrivanje z legalnimi posli, iskanje najugodnejših virov dobav, širitev trgov, predvsem v 
Avstrijo in Nemčijo ter širitev prodajnega portfelja. 

Z dogovorom zvezne in republiških UDV (ARS 1931, MA 213-7, 27 - 40) o institucionalizaciji 
ekonomske in tihotapske dejavnosti UDV in njeni umestitvi v strukturo UDV na republiških 
ravneh je prišlo do usklajevanja delovanja posameznih republiških UDV na zvezni ravni na 
področju ekonomije in tihotapstva. Glede na zgoraj izpričano dejstvo, da so si posamezne 
skupine cenovno konkurirale z zniževanjem cen pretihotapljenih cigaret (ARS 1931, MA A-10 
– 6, 93), je mogoče sklepati, da je bil motiv usklajevanja na zvezni ravni vezan predvsem na 
dogovor o enotni ceni, teritorialni razdelitvi trga in določitvi portfelja ilegalnih proizvodov.

19. in 20. septembra 1951 je prišlo do sestanka med sedmim odsekom prvega oddelka zvezne 
UDV in republiškimi odseki UDV, ki so bili pooblaščeni za izvajanje poslovne aktivnosti (ARS 
1931, MA 213-7, 27 - 40). Sestanek je vodil načelnik zvezne UDV za ilegalno trgovino Vidko 
Hlaj, na njem pa so bili prisotni Niko Kavčič, Dražević (UDV za Hrvaško), Risto Dukovski 
(UDV za Makedonijo), Luka Čelević, Šime Matešić (UDV za Srbijo), Mika Rigović in Josip 
Kvasnička.107 Iz zapisnika konference, ki je bil 20. septembra 1951 posredovan na prvo upravo 
zvezne UDV (ARS 1931, MA 213-7, 27 – 38), izvemo, da je bil sestanek v Beogradu, več o 
sami logistiki konference ni znano, saj v času analize ni bila dostopna obširnejša dokumentacija. 
Konferenca je imela za osnovni cilj definirati sledeče (ARS 1931, MA 213-7, 30):

1. odnose republiških odsekov UDV do zvezne UDV,
2. odnose med republiškimi UDV,
3. organizacijo dela,
4. problem konkurence na tujih trgih in preprečevanje konkuriranja,
5. vzpostavitev posebne skupine (v originalu: konjukturne skupine) za koordinacijo 

poslovanja.

107 Za ostale udeležence konference ni bilo mogoče nedvoumno pripisati, katerim republiškim UDV 
pripadajo.
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Sklepi, ki so bili sprejeti (ARS 1931, MA 213-7, 39 – 40) zgolj za dejavnost tihotapstva, so bili 
sledeči:

1. Odseki se bodo ukvarjali izključno s tranzitno trgovino, ki je lahko legalna ali pa ilegalna. 
V nobenem primeru se odseki ne smejo ukvarjati z legalno uvozno-izvoznimi posli, 
vezanimi na domač trg. V zvezi z ilegalno trgovino je prepovedano trgovati z narkotiki.108

2. Z namenom, da na tujih trgih ne bi prihajalo do medsebojnega konkuriranja republiških 
odsekov UDV, bo poslovna aktivnost koordinirana s strani konjukturne skupine, ki bo 
delovala v okviru zvezne UDV. V okviru te skupine naj bi se tudi razdelile stranke (trgi), 
dogovorile enotne cene in domena nad ponujenimi izdelki. Oblikuje se priporočilo, da vsak 
odsek trguje na trgih, kjer je že prisoten.

3. Republiške UDV naj na zvezno UDV pošljejo poročilo, iz katerega bo razvidno, s kom že 
sodelujejo in kakšne distribucijske mreže (v originalu: kanale) imajo razvite. Tudi sicer 
morajo za vzpostavitev novih zvez (poslovnih stikov) in distribucijskih poti zaprositi za 
dovoljenje pri zvezni SDV.

4. Centralizacija nakupov cigaret, kave in drugih proizvodov, ki so vstopali v ilegalno trgovino 
s tem, da grosistični nakup izvršijo odseki, ki imajo že zdaj dostop do teh proizvodov in ki 
jih lahko kupijo po najugodnejših cenah.

5. Vstop na trg ilegalne preprodaje cigaret v Nemčiji.

6. Vsak republiški odsek naj samoiniciativno poišče najboljše distribucijske poti za vstop na 
nemški trg, koristi pa naj ga tisti odsek, ki lahko pridobi najboljše pogoje nakupa in si 
zagotovi najboljše prodajne pogoje.

7. Vsi republiški odseki naj del pridobljenih tujih valut (ni pojasnjeno, kakšen naj bi bil točen 
delež, ki naj bi se odmeril) odstopijo zvezni UDB.

Konferenca na zvezni ravni zaokroža konstrukcijo vzporedne ekonomije. Vzporedna 
ekonomija je s tem regulirana in legalizirana v smislu, da postane komplementarna ekonomski 
politiki Jugoslavije in posameznih republik. Poleg tega so določene institucije, ki delujejo kot 
akterji v vzporedni ekonomiji, in pravila, ki zadevajo tako način delovanja, notranje 
organizacije, medsebojnih relacij med posameznimi republiškimi odseki UDV in posamične 
relacije republiških odsekov do zvezne UDB. Določene so tudi finančne relacije in nabor 
dovoljenih poslovnih aktivnosti. S tem dejansko pride do transformacije jugoslovanske 
ekonomske politike, saj jugoslovanski trg določajo petletni plani, torej kolektivistično-
socialistični ekonomski sistem, navzven, torej na tujih trgih pa deluje tržni mehanizem. Iz vseh 
doslej navedenih dokumentov je tudi razvidno, da vzporedna ekonomija ni sledila uradni (v 

108 To je veljalo samo do neke mere, saj je iz prepisa konference po intervenciji Kavčiča, da se odpira 
veliko povpraševanje po trgovini z narkotiki, sprejeto, da se v tovrstno trgovanje ne vstopa, izjemoma 
so dovoljeni posli, ki jih že upravlja UDV za Makedonijo, in tudi sicer naj se posli z narkotiki prepustijo 
makedonski UDV. V ARS 1931, škatli 1404, je dokumentirano, da je makedonska UDV trgovala z 
opijem še v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. To kaže na dejstvo, da dogovor o omejitvi trgovanja z 
narkotiki dejansko nikoli ni bil upoštevan.



105

smislu mednarodne nominacije, da je Jugoslavija izbrala sistem socialistične ekonomije) 
ekonomski politiki. 

5.2 Državno tihotapstvo v šestdesetih letih preteklega stoletja

Dokument, ki najbolj razkriva tihotapsko dejavnost UDV v šestdesetih letih preteklega stoletja, 
je nastal 4. maja 1964. Avtorja sta pripadnika UDV Rade Radević in Slavko Barta. Naziv 
dokumenta je Informacija za saveznog sekretara za unutrašnje poslove druga V. Lukića o radu 
sa ilegalnim poslovima sa inostranstvom109 in je oblikovan kot poročilo. Dokument se nahaja v 
Arhivu Republike Slovenije v obliki samostojne mape (ARS 1931, 1404, Zvezni sekretariat za 
notanje zadeve 1969, 1 - 3).

Poročilo navaja, da je v sredini leta 1961 na Zveznem sekretariatu za notranje zadeve prišlo do 
zahteve, da se s pomočjo ilegalne trgovine ustvarijo sredstva, potrebna za financiranje 
dejavnosti zveznega sekretariata (ARS 1931, 1404, Zvezni sekretariat za notanje zadeve 1969, 
1). Priprave za izvedbo ilegalnih poslov so potekale do februarja 1962, načrt pa je bil, da se 
izvede nelegalni tranzit cigaret, kave, zlata in alkohola. Tranzit je potekal na sledeč način: 
cigarete so prihajale z vagoni v Reko, od koder naj bi bile po luki namenjene v Grčijo. Cigarete 
so se pretovorile na čoln UDV, tovor pa je pot nadaljeval namesto v Grčijo v skladišče UDV. 
Istočasno so iz Italije prispeli tovornjaki, registrirani v Avstriji, na katere so naložili cigarete, 
namenjene za ilegalen transport. V šestih transportih je do Reke prišlo 16.000 kartonov cigaret. 
Za posredovanje tranzita za prvi, drugi, peti in šesti kontingent cigaret je UDV dobila plačano 
14 ameriških dolarjev za karton, za tretji in četrti kontingent pa 13 ameriških dolarjev na karton. 
Skupno je znašal zaslužek od ilegalnega tranzita cigaret 218.000 ameriških dolarjev (ARS 1931, 
1404, Zvezni sekretariat za notanje zadeve 1969, 1).

Na identičen način je bila transportirana tudi kava, ki je v Reko prispela v novembru 1963. 
Skupaj naj bi prispelo 12 vagonov kave, vendar iz dokumentacije ne sledi, kolikšna je bila njena 
teža. Za ilegalni transport kave je UDV zaslužila 150 italijanskih lir za kilogram kave, s čimer 
so bili ustvarjeni prihodki v višini 18 milijonov italijanskih lir ali 28.750 ameriških dolarjev 
(ARS 1931, 1404, Zvezni sekretariat za notanje zadeve 1969, 2).

Transport alkohola v Nemčijo in zlata v Indijo ni bil realiziran. Leta 1963 je bil UDV predlagan 
posel ilegalnega transporta draguljev. Shema je bila sledeča: škatla s pol kilograma draguljev 
se transportira v Indijo, kjer se rafinira in vrne nazaj s pomočjo UDV čez Jugoslavijo v Švico. 
Cena transporta, ki bi ga realizirala, je znašala 10.000 ameriških dolarjev v vsako smer, skupaj 
torej 20.000 ameriških dolarjev (ARS 1931, 1404, Zvezni sekretariat za notanje zadeve 1969, 
3).

Leta 1964 je tekel še en nelegalen posel, in sicer trgovina z morfijem (ARS 1931, 1404, Zvezni 
sekretariat za notanje zadeve 1969, 3). Več informacij v poročilu o tem ni, zgolj to, da je bil to 
posel makedonskega RSNZ in da je bilo po zahtevi Eda Brajnika, tedaj namestnika zveznega 
sekretarja za notranje zadeve Aleksandra Rankovića, v posel z morfijem vloženo 15 milijonov 
jugoslovanskih dinarjev (ARS 1931, 1404, Zvezni sekretariat za notanje zadeve 1969, 3).

109 V slovenščini: Informacija za zveznega sekretarja za notranje zadeve tovariša V. Lukića o delu z 
nezakonitimi posli s tujino.
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Več podrobnosti o zgoraj opisanih poslih ilegalnega tranzita cigaret je v izjavi, ki jo je dal 
operativec Vlado Valenčič. Izjava je bila dana v Ljubljani 23. junija 1966, njena lokacija v 
Arhivu Republike Slovenije pa je ARS 1931, tehnična enota 1404 (ARS 1931, 1404, Izjava 
Vlado Valenčič 1966,  1 - 7). V tej izjavi je dovolj informacij, da se lahko rekonstruira celoten 
posel, poleg tega pa je to edini doslej odkriti dokument, ki v zvezi s tihotapljenjem podrobno 
opisuje mikro organizacijo tihotapstva in razkriva nabavne vire ter tok gotovine.

Kot je mogoče sklepati iz dostopne dokumentacije, je bila tihotapska logistika urejena na ravni: 
i. vzpostavitve mreže, ii. načina tihotapljenja in iii. upravljanja s tokom denarja.

Valenčič je v izjavi, ki jo je podal UDV, pojasnil (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 
1966,  1), da se je v Luganu v Švici sestal z Ettorejem Chichelerom, ki je povpraševal o 
možnosti transporta cigaret in alkohola z jugoslovanskimi podjetji. Valenčič je ponudbo za 
posel v Jugoslaviji predstavil Slavku Barti. Barta, ki je bil tedaj upravnik taborišča na Golem 
otoku, se je zanimal za posel, saj naj bi, glede na Valenčičevo izjavo, pojasnil, da ga je tedanji 
namestnik zveznega sekretarja za notranje zadeve Svetozar Stefanović pooblastil, da organizira 
posel, ki bi zveznemu sekretariatu za notranje zadeve pridobil tuje valute. Valenčič je za 
transport pridobil Oskarja Presla, ki je poleg ostalih sicer neimenovanih sodelavcev opravljal 
prevoze. Ključni podjetji, ki sta z legalnim poslovanjem pokrivali posel tihotapljenja, sta bili 
Velebit (direktor Albert Lučič) in Transjug (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966,  3).

Osnovna struktura posla je bila takšna (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966,  2), da 
so cigareti iz Švice čez Avstrijo prihajali v Jugoslavijo (na Reko) in potem do končnega cilja v 
Italijo. Prvi posel s 3000 kartoni cigaret je bil opravljen tako, da je blago prispelo na Reko v 
tranzitu za Grčijo. Transjug je angažiral ladjo Punat za nadaljnji prevoz do Grčije, dejansko pa 
so bili cigareti prepeljani v Bakar in od tam v Italijo. Pot ladje s cigareti proti Grčiji je bila 
pokrita s fiktivno dokumentacijo. Iz Bakra, kjer so bili v skladišču podjetja Velebit shranjeni 
cigareti, so se ti na različne tihotapske načine prepeljali v Italijo. Omenjeni so prevoz cigaret 
na vagonih, na katerih je bil skladiščen razsut tovor, tovornjaki, na katerih je bil na cigarete 
naložen pesek ali razsuta kava, ali pa cisterne z gorivom, ki so imele dvojno dno, kjer so bili 
skriti cigareti. Ti načini prevoza so bili vsakič znova razkriti, zato je bila zadnja konstrukcija 
prevoza sledeča (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966,  3): Chichellero je kupil dva 
identična tovornjaka. Iz Italije je v Reko prišla ladja s kartoniranim papirjem, ki je bil v tranzitu 
za Buchs (Švica) ali pa Műnchen. Iz luke je bil kartoniran papir prepeljan v Bakar, kjer so ga v 
podjetju Velebit razložili in naložili kavo ter cigarete. V Avstriji je bil na identičen tovornjak 
naložena identična količina kartoniranega papirja. Ta tovornjak je bil namenjen v Milano. Oba 
tovornjaka, torej tisti iz Velebita s cigareti in tisti iz Avstrije s kartoniranim papirjem, sta se 
srečala v Insbrucku, kjer je prišlo do izmenjave registrskih tablic in dokumentov. Tovornjak s 
cigareti iz Bakra je prispel v Milano, tovornjak iz Avstrije pa v Buchs ali Műnchen. 

V izjavi (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966,  5) je večkrat nakazano, čeprav nikoli 
eksplicitno pojasnjeno, da se je na Transjugu in Velebitu ustvarjala fiktivna dokumentacija, ki 
je omogočala tihotapske posle. Domnevamo lahko, da posel preusmeritve cigaret oziroma 
legalno pokritje cigaretnega transporta tudi ni bilo mogoče brez izdaje fiktivne dokumentacije, 
čeprav konkretne dokumentacije o tem ni mogoče pridobiti (denimo carinskih dokumentov).

Poleg dokumentacije je bil ključni element posla tudi nakup blaga, s katerim se je prikrivala 
dejanska narava transporta, in seveda tok gotovine. V izjavi Valenčiča je pojasnjena finančna 
logistika posla. Financiranje posla je potekalo na dva načina: legalni in nelegalni. Glede 
legalnega dela izvemo (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966,  4), da je bil na Union 
Bank iz Lugana odprt račun št. 885202, na katerega je Chichellero polagal gotovino. Ta 
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gotovina je bila namenjena zvezni UDV za storitev tranzita cigaret, istočasno pa je bila 
gotovina, ki je bila položena na račun, uporabljena tudi za nakup blaga, s katerim se je zakrila 
tihotapska dejavnost. Z računom je razpolagal Slavko Barta (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado 
Valenčič 1966,  5), ki je gotovino dvigoval in jo večinoma fizično prinašal na zvezni sekretariat 
za notranje zadeve ali pa je z gotovino s tega računa plačeval račune podjetja Velebit. Po 
pričanju Valenčiča je bilo na računu 200.000 tedanjih ameriških dolarjev, ki so bili vezani na 
tri mesece (s stalnim obnavljanjem), in so bili obrestovani po letni obrestni meri 5 odstotkov. 
O stanju na računu je bil obveščen tudi Lučič, direktor podjetja Velebit.

Iz dokumentacije je razvidno (ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966, 1), da je bil posel 
tihotapstva cigaret izveden z dovoljenjem zvezne UDV in da je bil njegov cilj pridobiti devize 
za nakup tehnične opreme. Posel je bil izpeljan na treh nivojih: na vrhu je bil upravljavec zvezna 
UDV in v njenem imenu podsekretar Svetozar Stefanović, katerega prvi operativec je bil 
upravnik taborišča Goli otok in sodelavec UDV Slavko Barta. Pokritje z dokumentacijo je bilo 
omogočeno po podjetjema Velebit in Transjug, samo operativo pa so izpeljali posamezniki, ki 
so bili tudi sicer vezani na posle državnega tihotapstva (Presl in Valenčič). Za upravljanje z 
gotovino je bil uporabljen račun, odprt pri švicarski banki, od tam pa je gotovina večinoma s 
fizičnim prenosom prišla do zvezne UDV. Dokumentacija torej dokazuje motiv, način 
delovanja in pridobivanje premoženjske koristi za zvezno UDV.

5.3 Akcija Udari – vzemi

Popis akcije Udari – vzemi se nahaja v dokumentaciji Arhiva Republike Slovenije (ARS 1931, 
MA 213-6_A, 1 - 50). Iz dokumenta Informacija v zvezi s postopkom zoper skupino Barabaš – 
Gec v Kopru (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 21 - 27), ki ga je republiški podsekretar na sekretariatu 
za notranje zadeve, Egon Conradi, posredoval Francu Šetincu na centralni komite Zveze 
komunistov Slovenije (dokument je kodiran kot I.a. – CE – Z – 14/101), je mogoče ugotoviti 
motive, mehanizme in institucionalni okvir državnega tihotapstva. 

Leta 1970 so bila s posebnim odlokom skupščine Socialistične republike Slovenije (SRS) 
odobrena izredna tehnična sredstva za modernizacijo službe javne in državne varnosti 
Republiškega sekretariata za notranje zadeve (RSNZ) (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 22). Za uvoz 
tehničnih sredstev (helikopter, čoln, sredstva za zvezo in ostale operativne potrebe) so bila 
potrebna finančna sredstva, ki pa z odlokom niso bila zagotovljena. V zvezi s tem se je tedanji 
republiški sekretar Silvo Gorenc obrnil na zunanjetrgovinsko podjetje Emona. Kot izhaja iz 
poročila (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 22), je tedanji generalni direktor Emone Gorencu 
predlagal, da bi RSNZ pridobila devizna sredstva s prodajo cigaret tujih proizvajalcev, ki so se 
nahajali v konsignacijskem skladišču Emone v Kopru. Celoten posel naj bi izpeljala Emona, 
medtem ko naj bi RSNZ SRS sodelovala pri nemotenem prihodu in odhodu čolnov italijanskih 
trgovcev. Posel je zavzemal prodajo 12.000 kartonov cigaret, pri čemer bi RSNZ pridobila 10 
ameriških dolarjev po prodanemu kartonu, skupno torej 120.000 ameriških dolarjev.

Upoštevajoč dejstvo, da se RSNZ o preprodaji in varovanju preprodaje cigaret ni mogel sam 
odločati (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 21), se je sekretar RSNZ posvetoval s tedanjim 
predsednikom izvršnega sveta skupščine SRS110 Stanetom Kavčičem. Kavčič se je z načinom 
pridobivanja deviznih sredstev s preprodajo cigaret v Italijo strinjal pod pogojem, da transakcije 
ne škodujejo ekonomski koristi SFRJ.

110 Izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije je bil po institucionalni ureditvi in 
pristojnostih vlada Socialistične republike Slovenije, torej najvišje republiško izvršilno telo.
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Iz začetne konstrukcije posla je razvidno, da je bil glavni cilj pridobitev deviznih sredstev za 
financiranje tehničnih sredstev in opreme za Službo državne varnosti (SDV), torej za nabavo, 
ki je bila politično odobrena znotraj formalnih institucij odločanja, in da je transakcija, ki je bila 
tihotapske narave, bila odobrena pri najvišji izvršilni instituciji SRS. Pri tem je pomembna 
informacija, da SDV ni mogla sama izpeljati posla, temveč je za to potrebovala eksplicitno 
neformalno privolitev sicer vrha formalne institucije. 

Na osnovi dovoljenja je po podatkih iz dokumentacije (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 22 - 23) 
prišlo do operativnega sestanka ali konec maja ali pa na začetku junija v Kopru. Sestanka so se 
udeležili Anton Stipanič, namestnik republiškega sekretarja (SDV), Franc Nebec (Emona) in 
Ciril Čehovin (upravnik carine Koper). Na tem sestanku je bila določena operativna mikro 
shema tihotapljenja cigaret. Koprski CSDV je seznanil načelnika Uprave javne varnosti 
Viktorja Bajca, da med 18. in 20. uro ne odreja čolna milice111 na odsek Solin pri Sečovljah. S 
tem ko je milica opustila kontrolo, je tudi omogočila izvedbo tihotapskega posla in zagotovila 
konspiracijo tihotapskega kanala ter celotnega posla.

Posel je potekal do 31. decembra 1971, prodanih je bilo 11.619 kartonov cigaret, RSNZ pa je 
iz naslova posla pridobil 72.350.500 italijanskih lir. Podjetje Emona je s prodajo pridobilo 
72.500.000 italijanskih lir. Ker so bila sredstva za nakup tehnične opreme za potrebe RSNZ 
kasneje zagotovljena iz zveznega, torej jugoslovanskega proračuna, torej pridobljena po 
uradnem mehanizmu, so bila sredstva, pridobljena s tihotapstvom cigaret, položena v specialni 
fond službe državne varnosti, s katerim je razpolagal republiški sekretar (ARS 1931, MA 213 
– 6_A, 23).

Narava tega specialnega fonda SDV v pridobljeni dokumentaciji ni izpričana, niti kako se je ta 
fond oblikoval ali upravljal v relaciji do formalnih in neformalnih institucij. Je pa ključno, da 
je prvič neposredno s strani RSNZ izpričano, da je tak fond obstajal in da je bilo upravljanje z 
njim v celoti vezano na republiškega sekretarja. 

Ker je pri tihotapstvu cigaret iz konsignacijskega skladišča Emone za potrebe SDV prišlo do 
suma, da so se na operativni ravni s poslom okoristili oziroma pridobili protizakonito 
premoženjsko korist, je bila sprožena policijska preiskava (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 24 - 26). 
Ta je najdlje trajala v zvezi z vodjo konsignacijskega skladišča Krešimirja Barbaša in njegovega 
pomočnika Jožeta Geca (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 24). Zaradi te preiskave je na voljo še 
nekaj dodatnih informacij, ki kažejo na to, kako je tihotapljenje potekalo. Na italijanski strani 
je bila ključna oseba Mario Suban, lastnik tržaškega podjetja Commerce Contact, ki je bil 
sodelavec slovenske SDV in je bil v preteklosti že udeležen v poslih državnega tihotapstva 
(ARS 1931, MA 213 – 6_A, 24). Na slovenski strani pa je bil Italijan Eugenio Chiesa (ARS 
1931, MA 213 – 6_A, 24), ki je v Jugoslavijo zbežal zaradi povezanosti z italijanskimi 
združbami organiziranega kriminala in tihotapstva. Končni kupci so bili neidentificirani 
italijanski državljani, znani zgolj pod psevdonimi Natale, Rossi, Cinenu in Giagio. Pregled 
deviznih in carinskih inšpektorjev je pokazal, da so bile cigarete iz konsignacije knjižene na 
ladjo Gepard, ki pa ni bila registrirana v Luki Koper. Za to ladjo je bila prirejena tudi celotna 
carinska dokumentacija. To pomeni, da so fiktivno knjižili na neobstoječo ladjo celoten predmet 
tihotapskega posla.

Iz dokumenta uprave SDV Koper (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 12-13), ki se nahaja 
v osebnem dosjeju Gina Chiese lahko dodatno rekonstruiramo, kako je potekalo tihotapstvo 
med SDV in italijanskimi preprodajalci.  Chiesa je upravljal s sodobnim čolnom, imenovanim 

111 Policije.
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Kondor 1000, ki je bil zasidran v kanalu reke Dragonja ob pomolu podjetja Droga112 (Chiesa je 
imel posebno dovoljenje za parkiranje čolna, ki mu ga je izdal direktor podjetja Droga). Iz 
poročila (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 12) izvemo, da je bil čoln »tehnično zelo 
izpopolnjeno in sposobno plovilo, opremljeno z radarjem, UKV-postajo večjega dometa in da 
je bila notranjost urejena tako, da je bil ves razpoložljivi prostor namenjen za prevoz blaga oz. 
kot skladišče. Jahta kljub zunanjemu videzu znotraj ni adekvatno opremljena, očitno je, da so 
odstranjeni vsi tisti elementi, ki so sicer prisotni na vsaki jahti, ki pa zmanjšujejo uporabni 
prostor.« (ARS 1931, OD Chiesa Eugenio, 15078 12). Dokument je del preiskave primera 
vloma v konsignacijsko skladišče Emone, ki se je končal s krajo cigaret v znesku 325.000 
dinarjev in transferjem le-teh v Italijo. Pri tem je zanimiva še ena podrobnost, in sicer da je bil 
Kondor 1000 prijavljen za pot v Ancono, dejansko pa je odpotoval proti Tržiču v Italiji (ARS 
1931, OD Chiesa Eugenio 15078, 12). Slednje pomeni, da se je v tihotapskih transportih 
prikrivala tudi sama pot cigaret, in da je za transport poskrbela slovenska stran. 

Informacija, ki jo je RSNZ posredoval na CK KPS, pa ni edina institucionalna sled o 
organizaciji državnega tihotapstva. V dokumentu Informacija v zadevi trgovanja s cigareti 
tujega izvora v Kopru (Emona in drugi), ki je nastal 21. junija 1973 na javnem tožilstvu SRS 
(ARS 1931, MA 213 – 6_A, 28 - 38), je zanimiv del izjave Nebca, ki neposredno izpriča 
zanimanje SDV: ... Bistvo prvega razgovora okrog teh cigaret je bilo, da imajo organi za 
notranje zadeve svoje interese pri prodaji cigaret iz naših konsignacij v tujino (ARS 1931, MA 
213 – 6_A, 29). Tožilstvo tudi zapiše, da je bila slovenska stran tista, ki je cigarete dostavljala 
v tajna skladišča italijanskih tihotapcev,113 od koder je stekla distribucija po celotni Italiji. 
Carina je overjala fiktivne dokumente glede tega blaga. Opuščala je kakršenkoli nadzor nad 
tem predmetom, zaradi česar bi lahko šle določene količine teh cigaret tudi v notranjost (ARS 
1931, MA 213 – 6_A, 30).

Velikost celotnega posla je bila sledeča: prodalo se je 11.600 kartonov cigaret oziroma 116 
milijonov kosov cigaret. Fakturirana (obračunana) vrednost je znašala 812.000 ameriških 
dolarjev ali 70 dolarjev za karton (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 30). Dejansko je Emona 
zaračunala med 85 in 95 ameriških dolarjev za karton cigaret, iz česar je nastal ilegalni višek. 
Iz tega je RSNZ dobila v gotovini okoli 72 milijonov italijanskih lir. Ostanek 52 milijonov 
italijanskih lir je ostalo Emoni, ki je ta znesek kot črni fond ilegalno spravila v svojem podjetju 
v Műnchnu (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 31). Te informacije v dokumentu, ki ga je RSNZ 
posredoval na CK ZKS, ni. Upravičeno domnevamo, da zaradi tega, ker je bil prenos presežka 
sredstev iz naslova tihotapstva v črni fond Emone v Műnchnu dejansko del vzporedne 
ekonomije SDV.

Iz dokumentacije o akciji Udari – vzemi je tudi razvidno, da je bila enaka shema tihotapstva 
cigaret izpeljana že leta 1969 z uporabo enakih neformalnih vzvodov (ARS 1931, MA 213 – 
6_A, 8). V omenjenem primeru je potekala preprodaja cigaret iz koprskega konsignacijskega 
skladišča dubrovniškega podjetja Minčeta. Kupci so bili v dokumentaciji neidentificirani 
italijanski državljani, tihotapski posel pa je šel na račun pridobitve deviznih sredstev za RSNZ. 
Tudi ta posel je bil izpeljan na predlog republiškega sekretarja za RSNZ in odobren od 
predsednika izvršnega sveta skupščine SRS. Neobičajno pri tem je bilo, da naj bi, glede na 
dokumentacijo SDV, kupci (torej italijanski državljani) kot protiuslugo obljubili izvršiti akcijo 
nad predsednikom srbske pravoslavne cerkve v Trstu Vurdeljo. Ker se je ugotovilo, da kupci 
niso mogli izvršiti akcije, je bil posel predčasno prekinjen, RSNZ pa je iz naslova prodaje 
cigaret pridobila 14.568.750 italijanskih lir. Vsa sredstva so bila predana SDV z namenom 

112 Podjetje Droga je ustanovila SDV. Prvotno ime podjetja ob ustanovitvi leta 1951 je bilo Začimba.
113 Javno tožilstvo uporablja besedno zvezo »italijanski tihotapci«.
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financiranja modernizacije tehničnih sredstev. Tudi s tem poslom je s strani RSNZ upravljal 
Silvo Gorenc. 

Poleg uporabe enakega institucionalnega kanala RSNZ – izvršni svet,  enake namembnosti 
sredstev in enake poslovne relacije med Slovenijo in Italijo je zanimivo predvsem dejstvo, da 
je slovenska SDV tihotapske posle uporabljala tudi kot finančni vzvod za obveščevalno delo v 
tujini, kjer so kupci tihotapskega blaga delovali kot sodelavci SDV pri operativnih akcijah. Iz 
tega lahko zaključimo, da tihotapstvo SDV ni služilo zgolj kot način pridobivanja deviznih 
sredstev, temveč tudi kot instrument čisto operativnega dela in z obema motivoma je bil 
seznanjen tudi slovenski politični vrh. 

Zgoraj smo navedli dokument, iz katerega je razvidna reakcija javnega tožilstva SRS v zvezi s 
postopkom, ki se je začel zaradi suma osebnega okoriščanja operativcev državnega tihotapstva. 
V nadaljevanju navajamo zaključke javnega tožilstva, iz katerega bo razvidno, kako je sodna 
veja oblasti v SRS oblikovala svojo pozicijo (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 28 - 38):

1. Akcija bi morala zaradi udeležencev potekati strogo konspirativno. V zvezi s tem se 
opozarja, da bi z nadaljevanjem preiskave ali celo s kazenskim procesom lahko prišlo do 
dekonspiracije in kompromitacije našega (Jugoslavije!) poslovanja napram Italiji 
(preiskava je kar največ vodila računa o tej okolnosti), kar bi lahko državi povzročilo razne 
nevšečnosti. Možen bi bil zlasti očitek, da se na nemoralen način materialno okoriščamo na 
račun tuje države in to še ob sodelovanju državnih organov, ki so poklicani, da to 
preprečujejo ... Prav tako se naglaša, da bi nadaljnje brskanje vodilo k dekonspiraciji še 
nekih zadev.

2.  Prisotna so ...114 kot:

a. Denar (devize) je bil namenjen za nujne in važne operativne potrebe in ga ni bilo možno 
zagotoviti po redni poti; po sredi je torej višji, državni interes;

b. Akcija ni ni bila samolastna, za njo je bil dan pristanek  s pristojnega višjega mesta; 
Preiskava teh stvari ni razčiščevanje.115

c. Osebna okoriščanja v glavnem niso podana, čeprav so določene koristi pri nekaterih 
udeležencih nakazane. Sum, da gre pri nekih osebah za tovrstne težje stvari, preiskava 
ni uspela potrditi, ...116 kar bi jo bilo treba v tej smeri potrditi.  

d. Zvezna uprava carine je bila z zadevo seznanjena vsaj že spomladi 1972 (torej veliko 
pred pravosodnimi organi) in je, kot to zatrjujejo njeno koprsko vodstvo »potegnila križ 
čez to zadevo« že v začetku aprila 1972. O tej stvari ni obvestila javnega tožilca  niti je 
sama začela z nekim postopkom. Zvezna uprava carine tudi ni ukrepala po 
dokumentiranem poročilu, ki so ga v tej stvari predložili njeni inšpektorji 14. 3. 1973 in 
kar bi vodilo k nekemu postopku ali sličnemu drugemu ukrepanju v stvari.

114 Neberljivo.
115 Pojem razčiščevanje se je v preiskavah SDV uporabljal z namenom opisa nejasnih okoliščin 
primerov, za katere se je sumilo, da je šlo ali za zlorabo pooblastil ali pa za malomarnost.
116 Neberljivo.



111

e. Dejstvo je, da se glede tega problema, kot je to že nakazano, ni uspelo nikoli napraviti 
potrebnega reda (na celotnem teritoriju SFRJ) in stvari se nikoli niso do kraja 
razčiščevale. Obstajale so in še obstajajo razne ocene teh poslov, prepletajo se razni 
interesi in uporabljajo se različni kriteriji, ker vse je imelo svoj odraz tudi na kriterije, 
po katerih so postopali tudi represivni organi. Zakonitost ni bila povsod na enak način 
zastopana. Te propise u ovoj zemlji nitko nije poštovao i praktično smo se savezni 
devizni inšpektorat, organi carine, konsignaciona skladišta naročito, ponašali kao 
rogovi u vreči, svatko je tumačio svoje propise, a nije jih primenjivao ... oni koji su 
najpoznaniji da poštuju propise i da poštuju zakon, oni rade mimo zakona117 

(Predstavnik zveznega deviznega inšpektorata na posvetovanju v Zagrebu). Vsekakor 
zaradi vsega tega so se te stvari redko prale pred sodišči, pomembnejših procesov te 
vrste sploh ni bilo.

Na podlagi te pozicije javno tožilstvo ugotavlja (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 36):

V pravni presoji slučaja je možno najti podlago za sum, da so tu prisotna določena kazniva 
dejanja, zlasti kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic iz koristoljubnosti 
po čl. 314a odst. Kazenskega zakonika. Odgovornost za to dejanje leži tako na neposrednih 
izvajalcih kot tudi (oz. predvsem) na odgovornih osebah v podjetju in ...118 državnih organih.

Glede na vse, kar je bilo zgoraj povedano (čeprav so za nekatera zatrjevanja možna tudi 
nasprotna sklepanja), ocenjujemo, da smo dovedeni v tako situacijo, da kazenskega postopka 
ne kaže voditi. Pri tem menimo, da bi bilo principu zakonitosti v zadostni meri zadoščeno, če v 
tej stvari izvedemo gospodarsko kazenski postopek zoper določene subjekte, kazenski postopek 
pa ustavimo.

Poleg tega javno tožilstvo zapiše (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 37): Carina in RSNZ ne prideta 
v ta postopek, ker državni organi ne morejo biti subjekti te vrste odgovornosti. V postopku se 
bo torej znašla le Emona, ki pa je bila vodilni člen v tem poslu in je imela tudi največjo 
materialno korist, ki ji bo, vsaj delno, v eventuelni obsodbi gotovo odvzeta.

Iz sodbe Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani (Pk 456/73-11) zoper Emono Ljubljana, 
Franca Nebca, Krešimirja Barabaša in Jožeta Geca z dne 3. decembra 1974 (ARS 1931, MA 
213 – 6_A, 39 - 47) je razvidno, da je bila Emona zaradi različnih gospodarskih prekrškov 
kaznovana z denarno kaznijo 170.000 dinarjev (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 41), Franc Nebec 
zaradi gospodarskih prekrškov z denarno kaznijo 2990 dinarjev (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 
42), Krešimir Barabaš zaradi gospodarskih prekrškov 2590 dinarjev (ARS 1931, MA 213 – 
6_A, 42 - 43) in Jože Gec z denarno kaznijo 600 dinarjev (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 43). 
Emoni se je izrekel tudi varnostni ukrep odvzema 50.525.000 italijanskih lir in 617.441,97 
dinarja (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 41).

Obsojeni so bili zaradi škode ugleda v zunanjetrgovinskem prometu, poslovanja z gotovino in 
ustvarjanja skladov v tujini (prenos sredstev na podružnico v Münchnu) ter zaradi ustvarjanja 
fiktivne dokumentacije (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 45 - 47).

117 Te predpise v tej državi nihče ni spoštoval in praktično smo se devizni inšpektorat, carinski organi in 
posebno konsignacijska skladišča obnašali kot rogovi v vreči, vsak je tolmačil svoje predpise, ni pa jih 
uveljavljal.
118 Neberljivo.
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Oba dokumenta, tako z javnega tožilstva (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 28 - 38) kot razsodba 
ljubljanskega okrožnega sodišča (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 39 - 47), kažeta, da se sodna veja 
oblasti ni odločila za uporabo v SFRJ in SRS veljavnih zakonov. Posebno javno tožilstvo 
izpostavi, da gre za primer državnega tihotapstva, ki se ga ne sankcionira, čeprav postaja vse 
večji problem v smislu nadzora (ARS 1931, MA 213 – 6_A, 34). To seveda pomeni, da podobno 
kot izvršilna veja oblasti (izvršni svet skupščine SRS) javno tožilstvo razume, da gre za primer 
nezakonite dejavnosti, s katero upravljajo represivni organi (RSNZ in znotraj nje SDV), čeprav 
zanje ne veljajo zakonske omejitve. S tem se dodatno potrdi dominacija neformalnih pravil, 
zajetih v formalnih institucijah, ki omogočajo nastanek, razvoj in stabilnost vzporedne 
ekonomije tudi na tako neobičajnih mestih, kot je pridobivanje sredstev s tihotapljenjem. Glede 
na odločbo sodišča pa lahko sklepamo, da ta ni bila drugačna od tistega, kar je domnevalo javno 
tožilstvo, s čimer se vsaj na primeru vzporedne ekonomije pokaže, da sodstvo ni bilo neodvisno 
od neformalne mreže, ki je upravljala in nadzorovala sistem vzporedne ekonomije.

5.3  Tihotapstvo SDV v zadnjem desetletju obstoja Jugoslavije

Tihotapstvo SDV v zadnjem desetletju obstoja te službe bo analizirano posredno, saj 
dokumentacija SDV, vezana na državno tihotapstvo, za to obdobje ali še ni najdena v Arhivu 
Republike Slovenije ali je uničena ali pa nikoli ni obstajala. Rekonstrukcija je bila opravljena 
na podlagi dokumentov Republiškega sekretariata za notranje zadeve in treh zapisnikov 
oziroma zaznamkov kriminalistične policije. Prvi dokument je nastal 25. decembra 1987 
(Zadeva: Špeditrans Maribor) (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1987), drugi pa 29. 
aprila 1991 (Zadeva:  Akcija Hrast – tihotapstvo cigaret, koda dokumenta: 0222 – 1 – Z - 91) 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991e). Prvi zaznamek je datiran na 20. marca 1991 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991c), drugi prav tako na 20. marca 1991 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991č) in tretji na  21. aprila 1991 (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1991d). Vsi trije zaznamki imajo enako kodo kot dokument akcije 
Hrast, torej 0222 – 1, in vsebujejo informacije, ki vstopajo v 0222 – 1 – Z – 91. Vsi trije 
zaznamki so napisani z roko. Celotna dokumentacija je bila pridobljena v enem sklopu in iz nje 
je tudi razvidno, da je vse, kar je vezano na akcijo Hrast, v relaciji z dokumentom iz leta 1987.

Primer iz leta 1987 (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1987) je vezan na prevoz cigaret 
iz Švice v Slovenijo. Iz opisa primera izhaja, da sta voznika tovornjaka, državljana SFRJ, po 
narodnosti Slovenca, 15. decembra 1987 v Gűnsberg (tedanja Zvezna republika Nemčija) 
odpeljala telefonske kable. Po oddaji telefonskih kablov sta se v dogovoru z műnchenskim 
predstavništvom mariborskega Špeditransa odpeljala v švicarski Buchs, kjer sta pri podjetju 
Danzas 16. decembra 1987 prevzela 1020 kartonov cigaret, ki sta jih po prevzemu 
dokumentacije 21. decembra 1987 dostavila dva dni kasneje v Ljubljano na parkirišče pred 
ljubljansko podružnico Špeditransa. Na podjetju Danzas je bil sklenjen dogovor, da jih bo v 
Ljubljani pričakal »signor Mario« iz Transjuga. Med predajanjem dokumentacije sta do obeh 
voznikov pristopili dve osebi, ena se je predstavila kot »signor Mario«, ki je od voznikov 
zahteval tako dokumentacijo kot ključe tovornjaka z obljubo, da se tovornjak vrne nekaj ur 
kasneje, potem ko se z njega razložijo cigareti. Voznika v tak dogovor nista privolila, saj sta 
hotela dokumentacijo in cigarete predati Špeditransu na način, kot je bil tudi sicer običajen. 
Zaradi vztrajanja predstavnika Transjuga sta poklicala policijo, predstavnik Transjuga pa je ob 
prihodu policije dejal, da Transjug zavrača cigarete in skupaj še z drugo osebo pobegnil. Policist 
si je zapisal registrsko številko avtomobila, s katerim sta osebi pobegnili, preverjanje 
registracije pa je pokazalo, da avto pripada SDV. Posledično je policija preiskavo zaključila, iz 
dokumenta pa ni jasno, kaj se je v nadaljevanju zgodilo s cigareti. Na hrbtni strani dokumenta 
so zapiski, za katere lahko domnevamo, da so nastali kasneje v času akcije Hrast. Ključen je 
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sledeči zapis (dobesedno): Pozneje so ugotovili oz. slišali, da je o tem Eržen119  pozabil 
informirati sekretarja.120 Torej je šlo za njihovo dejavnost. Te stvari so povezane z Albanijo in 
Italijo.

Trditev, vezana na Albanijo in Italijo, glede na dokumentacijo, ki je na voljo, ni bila testirana. 
Se pa tudi v tem primeru pojavlja nekaj elementov državnega tihotapstva, ki so bili prisotni že 
v preteklih desetletjih oziroma v zgoraj analiziranih primerih. Cigarete prihajajo iz Švice, spet 
je omenjen švicarski Buchs in reško podjetje Transjug. V opisu primera je zapisano tudi, da je 
prevzemnik iz Transjuga, »signor Mario«, govoril slovensko z italijanskim naglasom. Tezo, da 
bi šlo za Maria Subana, ki je bil poleg Gina Chiese ključni operativec državnega tihotapstva, 
nazadnje izpričan v akciji tihotapstva cigaret Udari – vzemi, ni bilo mogoče potrditi. Vsekakor 
pa je bil Suban vsaj v letu 1983 aktiven v tihotapstvu, saj je v CSDV Koper 15. avgusta 1983 
nastal dokument I. PS RTZ 539/100 (ARS 1931, 2597, 405 – 406), iz katerega je razvidno, da 
je bil Suban v Italiji aretiran zaradi tihotapstva mamil in da namerava prebegniti v SFRJ.

V dokumentu se omenja tudi podjetje Danzas. Iz zaupnega dokumenta Gospodarske zbornice 
SFRJ, ki je shranjen v Arhivu Republike Hrvaške (ARH 1561 – 1 – 1- 40 – 3), v katerem so 
popisana podjetja, v katerih so bili lastniki (ali zaposleni) jugoslovanski državljani, je razvidno, 
da je bilo podjetje Danzas iz Buchsa vodeno pod imenom jugoslovanskega državljana Dušana 
Stojišića. Stojišića in njegove morebitne vloge v državnem tihotapstvu nam v toku raziskave ni 
uspelo identificirati. Iz iste dokumentacije je razvidno tudi, da je podjetje Danzas imelo 
podružnico v Műnchnu. Podjetje Danzas se kasneje pojavi v primeru suma državnega 
črnogorskega tihotapstva cigaret, natančneje v obtožnici italijanske DIA121 zoper tedanjega 
predsednika Črne gore Mila Đukanovića in ostale (N. 125/BA/2°Sett. Inv. Giud./H5.148-
1/1379 di prot. z dne 2. 2. 2005) (DIA 2005). Relevantni odlomek iz obtožnice navajamo v 
celoti, ker je pomemben zaradi ostalih okoliščin primera državnega tihotapstva (DIA 2005, 
187): 

Lugano je bila izhodiščna točka za ta posel, saj so bila tu prisotna podjetja, s katerimi so 
upravljali italijanski tihotapci. Ta podjetja so bila sicer registrirana v Liechtensteinu, na 
Britanskih deviških otokih in v ostalih davčnih oazah. Plačevala so za cigarete vladi Črne gore. 
Vsa ta podjetja so imela predstavništva v Luganu. Upravljavci teh podjetij so bile znane osebe: 
Tore in Arcelasco in Cuomo Gerardo, ki je bil za obema prej omenjenima in ki je nekaj časa bil 
zaprt v Švici. Z njimi so sodelovali Varano, Cry in Prudentine. Njihova podjetja so kupovala 
cigarete neposredno pri največjih proizvajalcih cigaret ali pa posredno po uradnih distributerjih 
s Cipra ali celo iz Avstrije. Ti cigareti so bili potem prepeljani po prevoznem podjetju Danzas, 
ki se je nahajalo v Luki Koper, do  podjetja Zetatrans v Črni gori.

V istem dokumentu je tudi podatek (DIA 2005, 6), da je Zetatrans imela pri LHB Frankfurt ag 
(hčerinska banka NLB) odprt račun conto n. 3199304, LHB INT. HANDELSBK Frankfurt, 
ZETATRANS, na katerega se je polagal denar iz naslova ilegalnega trgovanja s cigareti. 

Te informacije razkrivajo, da je podjetje Danzas, ki se je pojavilo v primeru leta 1987, dejansko 
bilo ključni element državnega tihotapljenja in da se je ta dejavnost odvijala še precej po 
razpadu Jugoslavije. Tudi vpletenost slovenskih podjetij, najprej Špeditransa in potem Luke 
Koper, kaže na kontinuirano vlogo Slovenije kot tranzitnega prostora. Dodatna okoliščina, iz 
katere lahko primer iz leta 1987 navežemo na sodoben primer črnogorskega državnega 

119 Ivan Eržen, načelnik slovenske SDV.
120 Domnevamo, da gre za tedanjega republiškega sekretarja za notranje zadeve.
121 Direzioni Investigativa Antimafia.
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tihotapstva, predstavlja informacija o LHB kot plačilnem vmesniku. Razvidno je tudi, da je bil 
v vseh primerih cilj pretihotapljenih cigaret Italija.
Dokument iz akcije Hrast (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991e), ki je nastal leta 
1991 in temelji na informacijah iz dokumenta, nastalega leta 1987, razkriva, da so delavci iz 
podjetja Snežnik v letu 1989 na nakladalni postaji prevzemali tovornjake in jih prepeljali na 
zaprto območje v Kočevski Reki. Iz teh tovornjakov so prelagali škatle v tovornjake cisterne. 
V nekem primeru se je škatla raztrgala in izkazalo se je, da so v škatlah cigareti. Iz dokumenta 
tudi izhaja, da je pri prelaganju škatel včasih prisostvoval načelnik centra SDV Uršič. 

Toku nadaljnje preiskave lahko sledimo iz treh zapisnikov. Načelnik Centra za oskrbo 
Gotenice, torej zaprtega območja, je 20. marca 1991 izpričal (Republiški sekretariat za notranje 
zadeve 1991c), da je bila polovica teh pretovarjanj posledica obnavljanja blagovnih rezerv, 
druga polovica pa je bila vezana na dejavnost SDV. Načelnik tudi izpriča (Republiški 
sekretariat za notranje zadeve 1991c), da so bili ti tovornjaki cisterne registrirani v Italiji. Leta 
1988 naj bi do takšne transakcije prišlo štirinajstkrat, leta 1989 devetkrat, potem pa naj bi SDV 
s takšno dejavnostjo prenehala. Domneva načelnika je (Republiški sekretariat za notranje 
zadeve 1991c), da je šlo za tihotapstvo cigaret, ki ga je vodila slovenska SDV, zaposleni, ki so 
sodelovali pri tem raztovarjanju in natovarjanju, pa so načelniku SDV Uršiču podpisovali 
posebne izjave o molčečnosti. 

Nadaljnja preiskava je pokazala, da pričanje v zvezi z izjavami, da je bil Uršič tisti, ki naj bi dal 
podpisovati izjave o molčečnosti, ni držala, saj je bila dejansko prav priča tista, ki je skrbela za 
podpisovanje izjav.

20. marca 1991 je bil opravljen razgovor (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991č) s 
šoferjem v podjetju Snežnik, ki je bil neposredno udeležen pri pretovarjanju cigaret na zaprtem 
območju. Priča je povedala (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991č), da je v Kočevju 
prevzela tovornjak in ga prepeljala na zaprto območje, kjer se je tovor premeščalo v tovornjake 
cisterne. Identično izjavo je podal še en voznik tovornjaka iz podjetja Snežnik, ki je prav tako 
sodeloval pri prekladanju cigaret v zaprtem območju.

21. aprila 1991 je bil v sklopu preiskave opravljen razgovor (Republiški sekretariat za notranje 
zadeve 1991d) z nekdanjim kriminalistom Uprave za notranje zadeve Koper, ki je povedal, da 
je pred leti122 organiziral oziroma koordiniral državno tihotapstvo cigaret tedanji načelnik 
oddelka za gospodarski kriminal. Kriminalist je mehanizem državnega tihotapljenja opisal 
carinski upravi. Sledilo je razkritje kontejnerja cigaret v Luki Koper. Po besedah priče 
(Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991d) se je posel nadaljeval, saj je interveniral 
načelnik SDV Bračko in cigarete so bile prepeljane v Italijo. Priča je do leta 1988 operativno 
spremljala tok trgovanja s cigareti, ki so iz Albanije čez Jugoslavijo in Slovenijo odhajale v 
Italijo. Priča je zatrdila (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1991d), da je pri državnem 
tihotapljenju sodeloval Eugenio Chiesa, ki je imel za svoje delovanje pokritje pri SDV.

Iz izjav, ki so bile pridobljene leta 1991 med akcijo Hrast (Republiški sekretariat za notranje 
zadeve 1991c - d), lahko dobimo nove indice, s pomočjo katerih lahko rekonstruiramo primer 
iz leta 1987 kot primer državnega tihotapstva. Primer Kočevska Reka (Republiški sekretariat 
za notranje zadeve 1987) in pričanje nekdanjega kriminalista kažeta (Republiški sekretariat za 
notranje zadeve 1991d), da je bila tako kot leta 1987 Slovenija tranzitno območje na relaciji 

122 Kriminalist, ki je preiskoval primer, je v svojih zapiskih domneval, da gre ali za leto 1982 ali za leto 
1983.
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Albanija–Italija. V vseh primerih je izpričano, da so pri operacijah tihotapljenja cigaret 
neposredno sodelovali visoki pripadniki SDV.
Primer kasnejšega razkritja tihotapstva cigaret (primer Đukanović in ostali) (DIA 2005) pa kaže 
na pomen švicarskega podjetja Danzas, ki je uradno, torej z dokumenti pokrival transport 
cigaret, ki je očitno v SFRJ dobil fiktivne dokumente in preusmeritev v tihotapske kanale. 
Izkaže se, da se desetletja pojavljajo ista podjetja, danimo Danzas, Transjug in Luka Koper, ter 
iste osebe (Chiesa), vsakič znova pa je prisotna tudi SDV. Celo mehanizem in stranke so 
identične.

5.4 Zaključek

V zgornjem tekstu smo pokazali na različne epizode državnega tihotapljenja, predvsem na 
primerih tihotapljenja cigaret. Primeri so povzeti iz različnih virov: deloma gre za 
dokumentacijo iz slovenskega pa tudi hrvaškega arhiva, deloma gre za dokumente 
kriminalistične policije SFRJ in Slovenije, deloma pa iz italijanske obtožnice zoper Đukanovića 
in ostale.

Pokazali smo, da primeri po načinu delovanja institucij in akterjev niso nepovezane epizode, 
ampak so posledica načrtovane, koherentne in stabilne politike državnega tihotapstva. Z izjemo 
štiridesetih in petdesetih let preteklega stoletja, ko je slovenska UDV nekaj časa delovala kot 
dobavitelj in distributer pretihotapljenih cigaret, je bila narava tihotapljenja vedno vezana na 
opravljanje storitve tranzita. Cilj je bila vedno Italija, glavni igralci pa so bili italijanski 
državljani, ki so v Švici legalizirali naročila po različnih podjetjih. V tem kontekstu je 
indikativno, da se od šestdesetih let dalje pojavljata švicarski mesti Buchs in Lugano kot 
izhodiščni točki financiranja posla s tihotapljenjem cigaret. V primeru iz leta 1987 smo lahko 
identificirali tudi podjetje, ki je izvajalo tranzitni posel in omogočalo nastanek dokumentacije 
za transport cigaret. Gre za podjetje Danzas, ki je bilo ključno pri zadnjem identificiranem poslu 
državnega tihotapstva, to je primeru Đukanović in ostali.

Pokazali smo tudi, da je v različnih obdobjih iniciativa za državno tihotapstvo prihajala iz SDV 
(še prej iz UDV) in da so bili motivi vezani predvsem na pridobivanje deviz za nakup opreme 
in tehnike, deloma pa tudi kot protiusluga za izvedene operativne akcije v tujini. V primeru 
akcije Udari – vzemi je bilo tudi pokazano, da vrh SDV sam ni mogel odločiti o izvedbi 
tihotapstva, temveč je zato moral pridobiti neformalno odobritev. V konkretnem primeru je 
prišla neformalna odobritev iz najvišje republiške izvršilne institucije. Tihotapstvo je potekalo 
v koordinaciji z ostalimi formalnimi institucijami, v primeru razkritja tovrstne dejavnosti pa 
javno tožilstvo in policija nista delovala v skladu z ustavo in zakoni, ampak v skladu z maksimo 
preprečitve kompromitacije SDV.

V analizi smo uspeli rekonstruirati tudi tok denarja, za katerega je bil pomemben element 
bančni sistem v tujini (Union Bank iz Lugana, Švica in LHB Frankfurt ag iz Nemčije). 
Pomembna ugotovitev analize je, da so nekateri akterji in tihotapski kanali vstopili tudi v 
tranzicijske ekonomije, nastale na območju nekdanje SFRJ, kar je pokazal primer Đukanović 
in ostali.

Primeri kažejo, da državno tihotapstvo ni bila neka posebnost oziroma aberacija slovenske 
UDV in SDV, ampak je takšna dejavnost potekala tudi na zvezni ravni.
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Iz analize nedvoumno izhaja, da je obstajalo državno tihotapstvo in da je potekalo tako, da so 
bili vanj vključeni odločevalci formalnih institucij, ki so izdajali neformalna dovoljenja za 
tovrstno dejavnost, in da je med formalnimi institucijami potekala neformalna koordinacija, ki 
je takšne posle omogočala. Primer iz šestdesetih let preteklega stoletja in akcija Udari – vzemi 
kažeta na to, da so prihodki iz naslova tihotapstva dejansko komplementirali uradne državne 
izdatke za potrebe republiških in državnega sekretariata za notranje zadeve in znotraj tega SDV. 
Ravno zaradi tega državno tihotapstvo lahko razumemo kot posebno ekstenzijo vzporedne 
ekonomije v smislu vzporedne proračunske politike. 
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6 VZPOREDNO BANČNIŠTVO

V predhodnih poglavjih smo pokazali način delovanja vzporedne ekonomije, njeno strukturo, 
komplementiranje uradni politiki formalnih institucij in način pridobivanja odobritve za 
posamezne operacije. V tem poglavju bomo pokazali na vzpostavitev sistema vzporednega 
bančništva. S pojmom vzporedno bančništvo mislimo na sistem delovanja bank, ki je bil v 
nasprotju z uveljavljenimi in uradnimi regulacijami, zakoni in predpisi, in to v daljšem 
časovnem obdobju. Za konkretno vzporedno bančništvo, ki ga analiziramo v tem poglavju, je 
poleg vzporednega sistema, ki je bil voden na neformalen način, značilnih še nekaj elementov, 
in sicer: prvič, v sistemu vzporednega bančništva se pojavljajo podjetja iz vzporedne 
ekonomije, pri čemer je ključno podjetje Colcommerce iz Liechtensteina. Drugič, pokazali 
bomo, da v vzporednem bančništvu delujejo isti akterji kot v vzporedni ekonomiji. S sistemom 
je upravljal Niko Kavčič, ključne operativne naloge pa so izvajali posamezniki, ki so bili 
vključeni v Kavčičev gospodarski oddelek UDV ali pa so bili sestavni del državnega 
tihotapstva, ki ga je na zvezni ravni vodila zvezna UDV. In tretjič, izpričani bodo, tako kot v 
primeru vzporedne ekonomije, formalni motivi, ki so ključni za zagon operacij v vzporednem 
bančništvu, in pokazano bo, da je tudi za delovanje vzporednega bančništva bilo treba pridobiti 
neformalno dovoljenje pri formalnih institucijah.

Za začetek oblikovanja vzporednega bančnega sistema lahko štejemo nastanek Ljubljanske 
banke, ki je nastala z združitvijo Splošne gospodarske banke in Kreditne banke in hranilnice 
Ljubljana, katere vodenje je prevzel Niko Kavčič, nekdanji vodja gospodarskega odseka UDV. 
Vzporedno bančništvo ima vse institucionalne pritikline, ki so identične tistim, ki jih je Kavčič 
oblikoval v času, ko je rekonstruiral in stabiliziral podjetniško mrežo v Italiji, Avstriji, Nemčiji 
in Švici z ekstenzijo v Liechtensteinu, in je delovalo po neformalnih pravilih, ki so bila v 
nasprotju z uradnimi zakoni. Podobno kot v analizi vzpostavitve vzporedne ekonomije bomo 
tudi v tem poglavju uvodoma pokazali ekonomske razmere, ki so bile ključne za nastanek 
sistema vzporednega bančništva.

Delovanje vzporednega bančništva bomo zaradi relativno kompletne dokumentacije 
podrobneje opisali na primeru tako imenovane afere oboroževanja slovenske teritorialne 
obrambe, ki je razkrila celo serijo neregistriranih skladov pri podjetjih v tujini in na računih 
tujih bank. V grobem sta vira za analizo dva. Prvič, arhivska dokumentacija, in drugič, 
dokumentacija, pridobljena med raziskavo. Večina arhivskega gradiva je shranjena v fondu 
ARS 1931 – republiški sekretariat za notranje zadeve, v tehnični enoti 1404, natančneje v 
enotah Niko Kavčič – osebni dosje (mikrofilmski žepki – MFŽ), Miloš Ogrizek – osebni dosje 
(MFŽ), Zelena knjiga – ustvarjanje neregistriranih deviznih sredstev (MFŽ), Zelena knjiga – 
Priloge (2), štab TO SRS, MA 213 – 15, Zelena knjiga – ustvarjanje neregistriranih deviznih 
sredstev, OD – 14098 Slobodan Todorović – Bata in arhivski fond 1589/IV – CK ZKS – 
predsednikova dejavnost, tehnična enota 2529/29. 

Drug sklop dokumentacije so različni dokumenti in  zapiski Nika Kavčiča. Ta dokumentacija 
je bila pridobljena med raziskavo od osebe, ki je za Kavčiča prepisoval v računalniško obliko. 
Večina dokumentacije je tudi sicer takšna, da je očitno, da gre za bančno dokumentacijo in 
zapiske, vezane na strukturiranje in delovanje Ljubljanske banke. Dokumentacija je shranjena 
v osebnem arhivu avtorja.
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6.1 Institucionalni okvir slovenskega bančništva v šestdesetih letih preteklega stoletja

V tem podpoglavju bomo na kratko orisali institucionalne okoliščine, ki so določile razvoj in 
obliko bančnega trga v Jugoslaviji, posredno torej tudi v Sloveniji. Opis je ključen, če hočemo 
v nadaljevanju pokazati, da se je moralo zaradi nestabilnega in nedelujočega bančnega okolja 
razviti vzporedno bančništvo, in če je ekonomska politika v dobršni meri ciljala na 
prestrukturiranje slovenskega gospodarstva s stabilizacijo bančnega trga. Oblikovanje 
jugoslovanskega bančnega trga povzemamo do  leta 1971, ko pride do zadnjih pomembnih 
reform za obdobje, ki ga v nadaljevanju analiziramo.

Po koncu druge svetovne vojne je v bančnem sektorju prišlo do državne konsolidacije, saj so 
nosilci ekonomske politike združili banke iz Kraljevine Jugoslavije v dve bančni instituciji, 
Narodno banko in Državno investicijsko banko. Prva je bila zadolžena za emisijo denarja, 
izvajanje bančnih in posredniških storitev za zvezno vlado in kliring, druga pa za naložbe in 
devizna posojila. Leta 1948 je bilo ustanovljenih 89 komunalnih bank z namenom servisiranja 
lokalnih proračunov in nadzorom nad izpolnjevanjem planov, ki so izhajali iz centralnega plana, 
na ravni podjetij (Horvat 2016, 206). Istočasno je bilo ustanovljeno šest republiških bank, ki so 
financirale kmetijske zadruge. To niso bile banke v pravem pomenu besede, ampak je šlo za 
instrumente ekonomske politike, ki so temeljili na centralnem kreditnem planu. Ključna naloga 
kreditnega plana je bila kontrola gotovinskih prihodkov in izdatkov, temelječa na izdanih 
računih.

Leta 1952 je prišlo do prvih ekonomskih reform, ki so imele za cilj opustitev sistema 
centraliziranega planiranja in decentralizacijo v odločanju v ekonomiji. Decentralizacija pa ni 
zajela bančnega sektorja, v katerem je prišlo do centralizacije z ukinitvijo komunalnih bank, 
preostale banke pa so se združile z Narodno banko Jugoslavije. Tak sistem je deloval do leta 
1955, ko so bile ponovno ustanovljene komunalne banke. Leta 1961 so bile spet vzpostavljene 
regionalne banke, ki naj bi bile vmesnik med Narodno banko Jugoslavije in komunalnimi 
bankami (Horvat 2016, 206).

Bančni sistem je tedaj na federalni ravni zajemal: Narodno banko Jugoslavije, banko za 
mednarodno menjavo, investicijsko banko in kmetijsko banko, banke na republiški oziroma 
regionalni ravni in komunalne banke, ki so bile zastopane na občinski ravni. Horvat (Horvat 
2016, 208) v tej strukturi izpostavi kot ključni problem, da je bil kreditni trg dezintegriran na 
regionalne trge. To pomeni, da bančne institucije niso mogle optimizirati svojega delovanja 
glede na poslovne indikatorje, ampak glede na omejitev v dostopu na trgu, ki se je oblikovala 
ne po poslovnih in ekonomskih, ampak administrativnih kriterijih.

Naslednja faza v strukturiranju bančnega trga je nastopila leta 1965, ko so bile banke definirane 
glede na vrsto kreditov, ki so jih zagotavljale. Tako je nastala delitev na investicijske in 
komercialne banke. Pomen bank pri financiranju naložb pa se je povečal po letu 1964, ko so se 
družbeni investicijski skladi prenesli na banke, reforme pa so omogočile tudi, da so delovne 
organizacije s svojimi sredstvi iz investicijskih skladov postale vir bančnih sredstev. Ta 
reformni bančni program je bil uveden konec marca 1965, njegov začetek pa je predstavljala 
resolucija o bančništvu in kreditih, ki jo je 17. aprila 1964 sprejela zvezna skupščina (Sirc 2010, 
154). Resolucija je tudi omogočila, da banke niso ustanavljale samo politične organizacije, 
temveč tudi podjetja. Podjetja so to lahko naredila s prenosom investicijskih sredstev na banko, 
pri čemer nobena od ustanoviteljic banke ni mogla preseči 10 odstotkov glasov.
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Prenos investicijskih skladov na banke je bil posledica dejstva, da je dotedanja ekonomska 
politika prerazdeljevanja sredstev od uspešnih na neuspešna podjetja z namenom povečevanja 
učinkovitosti in produktivnosti neuspešnih podjetij postala popolnoma neučinkovita.

Pri vsem tem so obstajale striktne regulacije, ki so preprečevale normalno bančno dejavnost. 
Poleg depozitov v centralni banki do 35 odstotkov svojih lastnih depozitov so morale banke 
imeti 50-odstotni delež likvidnosti, torej sredstev z rokom dospelosti manj kot tri mesece, in 
šest- do osemodstotni gotovinski delež. Narodna banka Jugoslavije je posredovala sredstva 
bankam po diskontnih operacijah predvsem po trasiranih menicah. Ob tem je regulacija 
preprečevala, da bi bili krediti višji od celote lastnega kapitala in depozitov strank, posledično 
nobena banka ni mogla dodeliti sredstev, ki jih je dobila kot kredit od Narodne banke 
Jugoslavije (Sirc 2010, 155). Administrativni dvig obrestne mere z 8 na 10 odstotkov je dodatno 
obremenil tako kreditno aktivnost kot poslovanje bank.

Kljub preusmeritvi bank na bolj tržno dejavnost in regulatorni zagotovitvi bančnega kapitala 
po prenosu investicijskih skladov, pa ustreznih rezultatov ni bilo. Sirc to pripiše dejstvu, da ni 
obstajalo povezave med kreditno ekspanzijo in uspešnostjo banke, saj so bile banke vedno 
pripravljene posojati, in to ne glede na jamstva (Sirc 2010, 106). Ti, zdaj na banko prenešeni 
investicijski skladi, so se imenovali kreditni skladi.

K neuspešnosti bančnega poslovanja so pripomogle tudi zelo pogoste regulatorne spremembe 
kreditne aktivnosti, ki pa niso vzpostavile stabilnih pogojev za kratkoročno kreditiranje. 
Ohlapna kreditna politika je povzročila nekritično vlaganje in nekritično vlaganje je povzročilo 
rast, ki se je končala z nedobičkonosnimi naložbami, prevelikimi zalogami, plačilno 
nesposobnostjo itd. (Sirc 2010, 106). Dodaten problem, ki ga je izpostavil Sirc, je bil poseben 
rezervni sklad, ki je nastal iz plačil obresti in iz katerega so se pokrivale izgube iz bančnega 
poslovanja, s čimer ni obstajala prav nobena motivacija, da bi banke racionalno kreditirale.

Ob vseh omenjenih omejitvah je v bančnem sektorju prišlo tudi do pojava nelikvidnosti, 
predvsem zaradi dveh dejavnikov: predpisa, da morajo imeti podjetja sredstva za rezerve ali 
naložbe v depozitih, in dejstvu, da ročnosti kratkoročnih kreditov niso bile povezane z 
dejstvom, da so s krediti financirane naložbe bile sposobne ustvariti denarne tokove šele na 
dolgi rok ali pa ne v obsegu, kot je bil predviden, oziroma sploh ne v celoti.

Z namenom zmanjšanja problema nelikvidnosti je zvezna skupščina na koncu marca 1968 
izdala zakon o posebni metodi kompenzacije nekaterih uporabnikov družbenih sredstev, kar je 
na kratki rok izboljšalo likvidnost v smislu plačevanja obveznosti, že zelo kmalu pa je tudi ta 
instrument postal neučinkovit. V prvi polovici leta 1969 ni bilo sposobno redno plačevati svojih 
obveznosti 34 odstotkov (v industriji 68 odstotkov) poslovnih organizacij, 29 odstotkov (v 
industriji 69 odstotkov) je lahko plačalo osebne dohodke zaposlenim samo z uporabo rezerv, 
20 odstotkov  industrijskih organizacij pa je imelo blokirane račune za 30 ali več dni (Sirc 2010, 
159–160).

Podjetja (organizacije) z nezadostnimi rezervami so poskušala premostiti probleme 
nelikvidnosti z izposojanjem, večinoma od bank, le-te pa so imele težave z zagotavljanjem 
sredstev za kredite, saj niso mogle povrniti sredstev iz naslova kreditiranja nelikvidnih podjetij 
(Sirc 2010, 159–160). 

Z bančno reformo iz let 1971 in 1972 je prišlo do ustanovitve avtonomnih republiških narodnih 
bank.
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Pomembno vlogo pri razumevanju delovanja bančnega sektorja, predvsem v odnosu do 
podjetij, je imela tudi politika deviznega tečaja Jugoslavije. Za našo raziskavo je prva 
relevantna reforma na tem področju tista iz leta 1965, katere cilj je bil vzpostavitev 
konvertibilnosti jugoslovanskega dinarja. Jugoslavija je s to reformo devalvirala vrednost 
dinarja in pri IMF vzpostavila novo zlato pariteto, Narodna banka Jugoslavije pa je nastavila 
razmerje dinar : ameriški dolar na raven 1250 dinarjev za en ameriški dolar, kaj je pomenilo 
skoraj štirikratno devalvacijo domače valute (pred tem je bilo razmerje 300 dinarjev za ameriški 
dolar) (Stojanović 2007, 205). Devizni tečaj se je s tem približal svoji dejanski vrednosti in 
začela se je transformacija k enemu samemu deviznemu tečaju (zaprla se je razlika med 
uradnim in efektivnim deviznim tečajem). Istočasno so bile ukinjene izvozne subvencije in 
izvozne olajšave (Stojanović 2007, 206).

Vpliv teh reform je bil nepredvidljiv v tem smislu, da je liberalizacija mednarodne menjave 
pomenila pritisk na prestrukturiranje celotnega gospodarstva, kar pa je politika zaradi nejasnih 
socialnih in političnih posledic zavrla in znova uvedla različne omejitve in politiko 
subvencioniranja izvoza (Stojanović 2007, 208). Vse to je pomenilo, da je poskus vzpostavitve 
enega samega deviznega tečaja propadel. Dinar pa je postal precenjen. Posledice takšne valutne 
politike prikazuje Sirc, ko navaja podatke, da je leta 1965 izvoz pokril nekaj manj kot 85 
odstotkov uvoza, leta 1972 pa nekaj manj kot 70 odstotkov (Sirc 2010, 169). To seveda pomeni, 
da je precenjeni dinar zaviral izvozno dejavnost, kar je po drugi strani pomenilo, da so postala 
domača izvozna podjetja nekonkurenčna ter da se je priliv deviz v državo zmanjševal. 

Ćetković (2015) pokaže, da je jugoslovanska ekonomska politika eksperimentirala z bančnimi 
institucijami, kar je imelo zelo različen vpliv na avtonomijo bank, pri čemer izpostavi veliko 
kreditno ekspanzijo v industrijskem sektorju v sedemdesetih letih preteklega stoletja. Izpostavi 
tudi, da je bila kreditna aktivnost jugoslovanskih bank pomembno odvisna od tujih kapitalskih 
tokov.

Iz vsega napisanega sledi, da je bila slovenska struktura bančništva izrazito nestabilna, oziroma 
da se je poskušalo reševati probleme v gospodarstvu preko bank, in to z različnimi eksperimenti 
ekonomske politike, ki so istočasno pomenili približevanje ekonomiji tržnega mehanizma in 
njegovo vračanje na rešitve iz samoupravnega socializma. Vse to je imelo za posledico vnašanje 
nestabilnosti v ekonomijo, ki se je kazala v nelikvidnosti gospodarstva. Poleg tega sta nestabilna 
tečajna in zunanjetrgovinska politika dodatno preprečevali normalizacijo razmer v 
gospodarstvu.

6.1.1 Slovenski bančni trg in združevanje Kreditne banke in hranilnice Ljubljana ter 
Splošne gospodarske banke Ljubljana

Pregled razmer na slovenskem bančnem trgu je povzet iz dokumenta Prva integracija bank v 
Ljubljani 1967. Gre za zbirko dokumentov, vezano v knjigo. Na notranji, prazni strani je podpis 
Nika Kavčiča in datum II/91. Dokumentacija je bila pridobljena s terenskim delom in še ni bila 
predana Arhivu Republike Slovenije. Pregled razmer bo torej temeljil prav na vidiku bančnega 
sektorja, ki je imel ključno vlogo pri koordinaciji z ekonomsko politiko v smislu 
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva.

Kot pokaže Kavčič (Kavčič 1991) je bil slovenski bančni trg v šestdesetih letih preteklega 
stoletja razdeljen na 10 bank in dva beograjska bančna zavoda (Jugoslovanska banka za zunanjo 
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trgovino in Kmetijska banka). Dve največji banki sta bili Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 
ter Splošna gospodarska banka Ljubljana. 

Kreditna banka in hranilnica Ljubljana je bila mešana, komercialno-investicijska banka s 17 
podružnicami in 580 zaposlenimi, delovala pa je le na območju nekdanjega ljubljanskega 
okraja. Banka je leta 1967 kratkoročno kreditirala 50 odstotkov vsega slovenskega 
gospodarstva. Soočala se je z likvidnostnimi težavami (Kavčič 1991, 2).

Splošna gospodarska banka Ljubljana je bila po zakonu investicijska banka in je bila kot taka 
usmerjena v dolgoročno kreditiranje. Banka je nastala leta 1962 iz Jugoslovanske investicijske 
banke v Ljubljani in je bila določena za izvajanje financiranja naložb iz republiškega plana, 
njeni viri financiranja pa so bili republiška usmerjena sredstva. V letu 1967 se je 27,8 odstotka 
celotne investicijske potrošnje v Sloveniji financiralo po tej banki. Po kreditnih bankah je bilo 
investirano 20 odstotkov investicijske potrošnje, po Jugoslovanski banki za zunanjo trgovino 
2,5 odstotka, preostalih 49,7 odstotka pa po posameznih podjetjih. Banka je delovala po celotni 
Sloveniji s približno 200 uslužbenci (Kavčič 1991, 3–4). 

Sistemsko gledano je bila delitev bank glede na ročnost kreditiranja, torej prenosa dolgoročnega 
kreditiranja pretežno na eno banko in razpršitev kratkoročnega kreditiranja na eno dominantno 
in več regionalnih bank, neustrezna, saj takšne okoliščine ne omogočajo bankam, da ustrezno 
terminsko zavarujejo svoje naložbe. Iz vsega tega in dejstev, da so obstajale težave z 
likvidnostjo, in zaradi visoke odvisnosti od državnih sredstev (v obliki investicijskih sredstev) 
lahko sklepamo, da v Sloveniji pravega bančnega trga v smislu, kot to razumemo danes, 
dejansko niti ni bilo.

Konec decembra 1966 je bila bilančna vsota, razdeljena po bankah v Sloveniji, sledeča:

Preglednica 9: Bilančna vsota slovenskih bank v letu 1966

Banka Bilančna vsota

Kreditna banka Celje 125,1

Kreditna banka Koper 64,7

Gorenjska kreditna banka Kranj 88,3

Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 370,0

Kreditna banka Maribor 104,2

Pomurska kreditna banka Murska Sobota 29,1

Kreditna banka in hranilnica Nova Gorica 43,7

Dolenjska banka in hranilnica Novo mesto 30,5

Kreditna banka Ptuj 24,1

Splošna gospodarska banka Ljubljana 475,0

Skupaj 1.354,7

Vir: Kavčič, 1991, 4.
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Od 1354,7 milijarde starih dinarjev je bilo 680 milijonov starih dinarjev dolgoročnih kreditov, 
ostalo so bili kratkoročni krediti. Največji banki, Splošna gospodarska banka Ljubljana in 
Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, sta predstavljali 67 odstotkov celotne bančne vsote 
slovenskega bančnega trga. Kaj te številke dejansko pomenijo, lahko pojasnimo z dokumentom: 
Argumenti za združitev Splošne gospodarske banke Ljubljana ter Kreditne banke in hranilnice 
Ljubljana, ki je nastal 29. aprila 1967 na Splošni gospodarski banki Ljubljana. Dokument je del 
gradiva, ki ga je Kavčič vezal v obliki knjige. V nadaljevanju povzemamo primerjavo med 
vrednostmi za združeni banki v primerjavi s srbsko Beograjsko udruženo banko. S pojmom 
združena banka je mišljena Ljubljanska banka, ki je nastala z združitvijo obeh največjih bank 
v Sloveniji v tistem obdobju. Do združitve Kreditne banke in hranilnice Ljubljana in Splošne 
gospodarske banke Ljubljana je prišlo 1. januarja 1968 (Kavčič 1991, 5).

Združena banka bi predstavljala 2251 milijonov novih dinarjev kratkoročnega dinarskega 
kreditnega potenciala, od katerega bi znašali krediti pri Narodni banki Jugoslavije (NBJ) 620 
milijonov novih dinarjev ali 28 odstotkov celotnega kratkoročnega dinarskega kreditnega 
potenciala. V istem obdobju je imela Beograjska udružena banka 4830 milijonov novih dinarjev 
kratkoročnega kreditnega potenciala, pri čemer so znašali krediti NBJ 1677 milijonov 
kratkoročnega dinarskega potenciala. Na strani kratkoročnih sredstev komitentov bi imela 
združena banka 1631 milijonov novih dinarjev sredstev, Beograjska udružena banka pa 3153 
milijonov novih dinarjev, povedano drugače, depozitov bi bilo v novi banki le polovica tistih, 
s katerimi je razpolagala Beograjska udružena banka (Kavčič 1991, 6).

Na strani deviznih sredstev je imela Beograjska udružena banka 60,3 milijona novih dinarjev, 
s katerimi je lahko razpolagala v deviznem poslovanju, od tega je bilo 12,6 milijona novih 
dinarjev sredstev iz deviznega kreditnega sklada, torej znotraj jugoslovanskega monetarnega 
sistema. Združena banka bi imela 171,7 milijona novih dinarjev deviznih sredstev, od tega bi 
88,6 milijona novih dinarjev odpadlo na devizni kreditni sklad (Kavčič 1991, 6). 

Glede investicijskih sredstev je bilo na strani Beograjske udružene banke 2457 milijonov novih 
dinarjev, na strani združene banke pa 4482 milijonov novih dinarjev (Kavčič 1991, 6).

Vse to pomeni, da bi združevanje zelo razpršene bančne dejavnosti v Sloveniji omogočilo 
nastanek banke, ki bi bila konkurenčna najmočnejšim jugoslovanskim bankam, v prvi vrsti 
Beograjski udruženi banki. To bi po eni strani omogočilo slovenskemu bančnemu sistemu 
racionalnejše poslovanje in odpravilo nekatere težave (likvidnostne), po drugi strani pa bi 
omogočilo v koordinaciji s slovensko ekonomsko politiko prestrukturirati težave v slovenskem 
gospodarstvu z večjo kreditno aktivnostjo, o čemer bo več govora v naslednjem podpoglavju.

6.1.2 Okoliščine nastanka vzporednega bančništva in njegovega institucionalnega 
prepleta z uradno ekonomsko politiko

Pregled bančništva in relacije slovenskega gospodarstva s slovenskimi bankami bomo naredili 
s pomočjo gradiva, ki ga je ali napisal Niko Kavčič ali pa je nastalo na Ljubljanski banki med 
letoma 1967 in 1973. Ta vir dokumentacije je ključen, ker neposredno pojasni motive za 
nastanek mehanizma vzporednega bančništva, in to z vidika ključnega akterja tovrstnega 
mehanizma. Kontekst tej analizi daje poglavje o nastanku vzporedne ekonomije, to pa zato, ker 
je v obeh primerih isti ključni akter – Niko Kavčič. Kot bomo videli v nadaljevanju, so 
pomembni še nekateri, ki so s Kavčičem sodelovali ali v času nastanka posebnega ekonomskega 
oddelka UDV ali pa v akcijah državnega tihotapstva.
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Leta 1967 je Stane Kavčič,123 tedaj predsednik izvršnega sveta skupščine Socialistične 
republike Slovenije,  napisal dokument Pro memoria o dolgoročnem razvoju Slovenije (Kavčič 
1967). Dokument je dolg šest strani, razdeljen je v tri poglavja in nosi oznako zaupno in za 
interno uporabo. V uvodu dokumenta se Kavčič sklicuje na trditev, da je slovensko bančništvo 
prevzelo nalogo programiranja dolgoročnega razvoja Slovenije. Za Kavčiča je ključni element 
dolgoročnega razvoja ohranitev razpršenosti slovenskega gospodarstva po dejavnostih124 

oziroma odklon od specializacije (Kavčič 1967, 1 - 2). Kot razlog za postavitev take teze Kavčič 
navede preveliko odvisnost ekonomije od nihanj na svetovnih trgih v primeru, da bi se celotno 
ekonomsko dejavnost usmerilo zgolj v eno panogo ali minimalen portfelj dejavnosti. Cilj 
ekonomskih sprememb naj bi bil zagotovitev integracije, kooperacije, specializacije, 
modernizacije in povečanja produktivnosti slovenskega gospodarstva (Kavčič 1967, 2).

Kavčič tudi predlaga nastanek ekonomskih in proizvodnih žarišč (Kavčič 1967, 3), ki bi bila 
izhodišče za prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Kot eno izmed ključnih dejavnosti pri 
oblikovanju žarišč izpostavi Kavčič povezovanje slovenskega hranilništva in komunalnega 
bančništva, s čimer bi v Sloveniji prišli do finančnega kapitala, ki bi v nacionalnem 
ekonomskem pogledu postal eden izmed ključnih elementov celotnega gospodarstva. Podobno 
vlogo vidi v elektrogospodarstvu z združevanjem savskih in dravskih elektrarn in 
termoelektrarn. Nadaljuje z lesno industrijo, ki je transformacijo s pomočjo kreditov IMF že 
izvršila, in potrebo po integraciji železarske industrije. V kovinski industriji vidi osrednjo vlogo 
podjetij TAM, Gorenje, Metalna, Tomos itd., medtem ko na področju elektroindustrije 
izpostavi Iskro (Kavčič 1967, 4).

Kavčič ugotavlja, da bi morali na ravni republike, ki je v letu 1967 investirala v višini 300 
milijard dinarjev, vsaj 10 odstotkov teh sredstev nameniti za razvoj teh žarišč, s čimer bi prišli 
do med 20 in 30 podjetij, ki bi dajala ritem ekonomskemu razvoju (Kavčič 1967, 5).

Teza o razvoju ekonomije po nacionalno pomembnih podjetjih, ki jo postavi Kavčič, ni nova 
ali pa originalna, saj spada v kategorijo nastanka nacionalnih šampionov oziroma kategorijo 
podjetij, ki se označuje kot nacionalni interes.

Vezano na financiranje razvoja podjetij, ki bi bila žarišča razvoja, je definirana tudi vloga bank, 
saj Kavčič pravi: Morali bi125 zavestno odrediti neko vsoto svojih finančnih potencialov in jo 
plasirati v tiste in take dolgoročne naložbe, ki bi pomagale izoblikovati spredaj omenjeni 
razvojni koncept slovenskega gospodarstva (Kavčič 1967, 6). 

13. februarja 1968 je predsednik izvršnega sveta skupščine SRS Stane Kavčič poslal dopis št. 
023 – 26/67 na Kreditno banko in hranilnico Ljubljana in na Splošno gospodarsko banko 
Ljubljana (Kavčič, 1968). Dopis je odgovor na pisma, ki so bila poslana 27. januarja in 8. 
februarja 1968, v katerih se je Staneta Kavčiča seznanjalo s potekom priprav za pripojitev 
Splošne gospodarske banke h Kreditni  banki in hranilnici Ljubljana. Dopis je dolg štiri strani, 
podpisal ga je Stane Kavčič lastnoročno, na njem je žig izvršnega sveta skupščine SRS. Stane 
Kavčič to združevanje vidi v okviru nastanka velike in močne poslovne banke, ki bo imela 
odločilen vpliv na razvoj slovenskega gospodarstva, ter povečanju poslovanja v 
jugoslovanskem ekonomskem prostoru in v tujini.

123 https://sl.wikipedia.org/wiki/Stane_Kav%C4%8Di%C4%8D (9. 11. 2019).
124 Kavčič uporablja pojem heterogenost gospodarstva.
125 Manjka besedna zveza bančni kapital, kar je razvidno iz konteksta dokumenta.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Stane_Kav%C4%8Di%C4%8D
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Ključni del dopisa (Kavčič 1968) je komunikacija med banko in izvršnim svetom, iz katere je 
razvidno, da obstaja institucionalna koordinacija med obema institucijama pri projektih, ki jih 
izvaja izvršni svet. Omenjena je naložba v dograditev elektroenergetskih objektov in proces 
združevanja treh slovenskih železarn v eno samo podjetje. Za oba primera je navedeno, da se 
banka lahko vključuje v naložbe samo, če ocenjuje, da ima sredstva in donosne priložnosti.

Glede na napisano lahko trdimo, da je Kavčičeva teza o razvoju slovenskega gospodarstva 
sledeča: slovensko gospodarstvo se ne sme specializirati, ampak diverzificirati, toda ta 
diverzifikacija naj ne bo posledica prostih tržnih odločitev, kar je bilo v okoliščinah, ki jo je 
narekovala institucionalna ureditev jugoslovanske ekonomije, tudi nemogoče, ampak naj bo 
določena od zunaj in omejena na panoge, kjer bi podjetja združila svoje potenciale. Šlo bi za 
oblikovanje žarišč, za katere bi bilo ključno, da so dovolj propulzivna, da postanejo neke vrste 
jedro slovenske ekonomske dejavnosti. Znotraj tega bi imel posebno vlogo bančni sektor, ki bi 
pomagal tak razvoj financirati in s tem dopolnjevati investicijsko politiko, ki se je izvrševala iz 
naslova financiranja z republiškimi sredstvi.

Podrobnejši pregled tez tistih, ki so oblikovali koncept razvoja slovenskega gospodarstva, je 
mogoče najti v zapisniku sestanka med predstavniki Kreditne banke in hranilnice Ljubljana in 
predsednikom izvršnega sveta skupščine SRS Stanetom Kavčičem, do katerega je prišlo 28. 
februarja 1969. Dokument (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, 1969) je dolg 42 strani in 
na naslovni slani je na roko pripisano v obliki naslova: Razgovor v KBHL 28/2 – 1969, ki se 
ga je udeležil predsednik IS tov. Stane Kavčič in še stavek, ki je neberljiv. Iz uvodnega zapisa 
sledi, da je šlo za neke vrste seznanitev Staneta Kavčiča z delovanjem banke. 

Iz zapiska seje izvemo, da je banka rezervirala sredstva za modernizacijo predelovalne 
industrije, vendar je ob tem prišlo do težave, saj podjetja niso imela pripravljenih konkretnih 
programov modernizacije. Poseben problem je predstavljalo pomanjkanje deviznih sredstev, ki 
jih je tudi banka pridobivala le s težavo. Zaradi predpisov večina teh podjetij ni izvažala, kar je 
zmanjševalo zmožnost podjetij, da bi vračala devizne kredite, obenem pa je bila tudi retencijska 
kvota za podjetja nizka, kar je dodatno zniževalo sposobnost generiranja denarnega toka v 
devizah126 (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana, 1969, 20). Če povzamemo: banke so težko 
pridobivale devize, da bi dajale devizne kredite, podjetja pa so devizna sredstva potrebovala za 
uvoz vsega, kar bi omogočilo modernizacijo proizvodnje, toda sama iz poslovnega delovanja 
niti niso mogla pridobiti dovolj deviz, da bi z njimi lahko odplačala devizne kredite. Zgoraj 
omenjena politika tečaja dinarja je pri tem zagotovo imela pomembno vlogo. 

Iz zapisnika postane razvidnejša relacija med banko in izvršnim svetom, saj je očitno, da se obe 
instituciji koordinirata, oziroma da je banka dejansko instrument izvršnega sveta. Izpostavljene 
so sledeče panoge in podjetja: črna metalurgija, barvna metalurgija (Cinkarna Celje), kmetijstvo 
in prehrambna industrija (Kmetijski kombinat Grosuplje in Emona), logistika in prevoz (Luka 
Koper) in energetika (TE Šoštanj) (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1969, 22).

Odvisnost gospodarstva od banke pojasni informacija, ki jo da Niko Kavčič (Kreditna banka in 
hranilnica Ljubljana 1969, 27), in sicer da je 70 odstotkov kratkoročnih kreditov banke 
revolving kreditov, ki se stalno obnavljajo, kar po Kavčičevih besedah pomeni, da se dejansko 
stalno obnavlja kapital teh podjetij. Kako velik problem na ravni ekonomije je takšna struktura 
financiranja predstavljala, pove informacija, da je v letu, ko je nastal zapisnik, bilo za 350 

126 Retencijska kvota je bil mehanizem določitve vsote deviz, ki jih je podjetje pridobilo z izvozom in 
jih je smelo zadržati, oziroma ne izročiti centralnim institucijam na zvezni ravni.
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milijard dinarjev kreditov gospodarstvu in od tega 70 odstotkov revolving kratkoročnih 
kreditov, ki so nadomeščali kapital, le 30 odstotkov kreditov pa je bilo takšnih, da so temeljili 
na konkretnih poslovnih aktivnostih podjetij.

To dejstvo nakazuje na izjemno odvisnost slovenske ekonomije od banke oziroma bančnih 
kreditov in kaže na velike težave pri ustvarjanju lastniškega kapitala (investicijskih fondov). 
Kavčič tudi pojasni, da pomanjkanje kapitala v podjetjih pokriva banka s svojimi krediti, 
oziroma da ni bilo mogoče govoriti o običajni bančni dejavnosti, saj poleg tega, da je banki 
primanjkovalo virov financiranja, so bile tudi njihove naložbe le v manjšem delu dejansko tisto, 
čemur se reče naložba. Velika količina revolving kreditov kaže tudi na dejstvo, da je slovensko 
gospodarstvo imelo očitno zelo velik problem z likvidnostjo.

V zapisniku je zapisana neposredna koordinacija med izvršnim svetom in banko, zapis v 
nadaljevanju povzemamo v celoti (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1969, 40):

Stane Kavčič: Največji problem v Sloveniji so železarne. Imajo veliko izgubo, njihova 
ekonomska perspektiva ni jasna, tj. lahko žarišče vseh socialnih konfliktov. Socialni vidik, 
mislim, je najmočnejši. Železarji imajo 6 odstotkov družbenega proizvoda. Torej če jih 
likvidiramo, jih lahko vse nadomestimo v tri četrt leta. Zaposlenih je 12–14 tisoč delavcev, kar 
je neprebavljivo. Če se zedinimo na skupen investicijski proizvodni program, morajo dobiti v 
krajšem času več denarja (2–3 leta). 

Niko Kavčič: Ta program jih lahko napravi zdrave in rentabilne in zato za nas ne predstavlja 
težav. Dobro bi bilo, da bi ta program videli že v krajšem času.

…

Stane Kavčič: Ne zanima ga velikost problemov, ampak če je banka sposobna kriti vse potrebe 
po izdelanem planu.

Niko Kavčič: Železnice lahko potrošijo v letu 1970 le določen znesek. Gre za nov tehnološki 
proces, a ne za gradnjo novih tovarn. Manjka jim 20 milijard za zaključitev investicij iz leta 
1962. Kar je v programu v kreditni bilanci banke.

….

Stane Kavčič: Dobro bi bilo sestaviti komisijo, v kateri naj bi bil član izvršnega sveta, ker to 
delo teče počasi, ker če se ne pospeši, bodo vsako leto večje izgube. 

Najpodrobnejše informacije o stanju v slovenskem gospodarstvu na način, kot ga je zaznavala 
banka, se nahaja v dokumentu, ki je nastal 8. novembra 1967 (Kreditna banka in hranilnica 
Ljubljana 1967). Dokument ima 13 strani in nosi naziv Integracija Splošne gospodarske banke 
in Kreditne banke in hranilnice Ljubljana. V drugem poglavju127 so opisani problemi naložb v 
železarne, Iskro in progo Koper–Prešnica. 

Primer železarn (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1967, 5). Splošna gospodarska banka 
je za namen rekonstrukcije vseh treh slovenskih železarn odobrila 422.903.000 novih dinarjev. 
Do 30. junija 1967 je bilo porabljenih 236.415.000 novih dinarjev, ostanek v skupnem znesku 
186.488.000 novih dinarjev pa je bilo treba zagotoviti v drugem polletju 1967, v letu 1968  in 

127 Problematika gradnje oziroma dokončanja nekaterih objektov in vprašanje podaljšanja vračilnega 
roka za dane kredite in sprememba anuitet.
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v naslednjih letih. Vsa sredstva bi morala zagotoviti banka, ki je za namene financiranja te 
naložbe najela kredit pri Jugoslovanski investicijski banki. Ta kredit, ki je šel za končne 
uporabnike – železarne, je znašal 459.380.000 novih dinarjev in ga je morala vračati banka, ne 
glede na sposobnosti železarn, da ta kredit vrnejo. Iz informacije o tem kreditnem poslu izvemo 
tudi, da vsaj Železarna Jesenice zaradi spremenjenih okoliščin poslovanja (devizni režim) teh 
anuitet ne bo mogla vračati, posledično bo breme odplačevanja tega kredita preneseno na 
banko.

Banka je imela težave tako z likvidnostjo kot s slabimi krediti, ki pa so bili posledica ekonomske 
politike. S tega vidika je še pomembnejši zgoraj naveden dopis Staneta Kavčiča, ki banki 
sporoča, naj v posle kreditiranja železarn vstopa zgolj, če ima pri tem poslovni motiv. Slednje 
tudi pomeni, da je izvršni svet banki omogočil lažje poslovanje in predvsem večjo likvidnost.

Naložba v Iskri (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1967, 6) se je začela v letih 1962–1964, 
pri čemer je bila zaključena v letih 1964–1966. Za naložbo je bil odobren kredit v višini 
175.968.000 novih dinarjev, od česar je razen 56.229.000 novih dinarjev, ki je bil kredit za 
financiranje obratnih sredstev, preostalo bilo namenjeno kot financiranje naložbe v osnovna 
sredstva. Do 30. junija 1967 je bila porabljena128 polovica kredita. Kljub makroekonomskim in 
institucionalnim okoliščinam ter neurejenim organizacijskim razmeram znotraj podjetja je 
višina kredita ostala nespremenjena, investicijska aktivnost pa se je upočasnila. To seveda 
pomeni, da je imela banka v kreditu vezana visoka sredstva, ki jih ni mogla sprostiti, čeprav je 
investicijska aktivnost zaostajala za pričakovano, kar pomeni, da je tudi počasneje generirala 
sredstva za odplačevanje kredita, s čimer je kredit dejansko postal slabo posojilo. 

Proga Koper–Prešnica (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1967, 7). Sredstva za to naložbo 
naj bi bila zagotovljena tudi s sredstvi bank (torej poleg proračunskih sredstev). Za to naložbo 
je bil odobren kredit v višini 125.781.000 novih dinarjev, od česar je bilo do 30. junija 1967 
porabljenih 89.704.000 novih dinarjev, za leto 1967 je tako ostalo še 36.077.000 novih dinarjev, 
ki jih je bilo treba dodatno zagotoviti za naložbo skupaj s sredstvi, ki so bila posledica 
prekoračitve finančne konstrukcije projekta, je to znašalo dodatnih 61.527.000 novih dinarjev. 
Kavčič predlaga, da bi za namene čim prejšnje zaključitve naložbe, torej do te mere, da bi 
projekt lahko začel poslovati in bil sposoben ustvarjanja denarnih tokov, s katerimi bi se krediti 
vračali, prišlo do pokritja izkazanega primanjkljaja v višini 300.000.000 novih dinarjev. 
Kavčičevo pričakovanje pokritja primanjkljaja je vezano na pridobitev proračunskih sredstev. 
Teh 300.000.000 novih dinarjev je izhajalo iz razlike med prihodki in izdatki Splošne 
gospodarske banke. Kavčičev jezik lahko v jeziku sodobnega bančništva razumemo kot predlog 
za dokapitalizacijo banke s proračunskimi sredstvi zaradi slabih kreditov. Dokapitalizacijo je 
treba razumeti v sklopu združevanja obeh bank v Ljubljansko banko, saj Kavčič zapiše: 
Kreditna banka in hranilnica Ljubljana ima svoje izdatke pokrite z dohodki ter ji izkazan plus 
omogoča sklepanje nadaljnjih dogovorov za investicijske plasmane (Kreditna banka in 
hranilnica Ljubljana 1967, 7). Ta izjava nakazuje že večkrat omenjeno dejstvo, da je imel 
slovenski bančni sistem težave s pridobivanjem ustreznih bančnih virov.

Podobne težave s slabimi krediti je imela banka tudi s podjetji Kemična tovarna Moste, INIS 
Novo mesto in Vega (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1967, 7). Splošna gospodarska 
banka je bila garant za te kredite pri Jugoslovanski investicijski banki, vendar podjetja niso 
mogla poravnavati obveznosti po kreditnih pogodbah, kar je pomenilo, da so se te obveznosti 
prenesle na banko. Podoben položaj naj bi bil tudi pri Belinki in Iskri. V vseh primerih je s 

128 V sodobnem bančnem jeziku bi bil termin porabljeno enakovreden terminu črpano.
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krediti poleg Jugoslovanske investicijske banke sodelovala tudi banka, kar pomeni, da so bile 
njene težave dvojne: krediti, ki so bili dani, se niso vračali, poleg tega so morali prevzeti še 
obveznosti po garanciji do Jugoslovanske investicijske banke.

Kako velike so bile težave pri pridobivanju virov, priča podatek, da je Kreditna banka in 
hranilnica do 30. junija 1967 v tujini najela 10 kreditov v vrednosti 51.122.000 dinarjev (od 
tega eden v znesku 25.000.000 dinarjev), Splošna gospodarska banka pa nobenega kredita 
(Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 198). V primerjavi z investicijskim kreditom Iskri gre 
komaj za tretjino vrednosti, kar pomeni, da je bil ta vir  glede na strategijo, da izvršni svet in 
banka prestrukturirata slovensko gospodarstvo, skorajda nepomemben, čeprav je bila glavna 
postavka prestrukturiranja uvoz tuje opreme. Tuji viri financiranja seveda niso bili edini vir 
pridobivanja deviznih sredstev, banke so imele tudi možnost financiranja po deviznem skladu 
v banki, ki pa se je polnil z odkupom deviz na relaciji do NBJ. Tudi ta vir je bil skromen, če 
sklepamo, da sta na dan 30. junija 1967 obe banki, ki sta se združili v Ljubljansko banko, imeli 
v deviznem skladu skupaj 87.750.000 novih dinarjev deviznih sredstev. Kako skromen je bil ta 
sklad, pove podatek, da je bila to komajda tretjina vseh sredstev, ki jih je banka kot kredit 
odobrila za prenovo slovenskih železarn.

Vpliv združitve obeh bank v Ljubljansko banko in koordinacija z ekonomsko politiko izvršnega 
sveta je najbolj natančno povzet v dokumentu Preobrazba bančništva v Sloveniji, ki je nastal 
25. marca 1967 in ga je podpisal Niko Kavčič. Dokument ima 23 strani. Prednosti takšnega 
koncepta, ki jih navaja Kavčič, so sledeče (Kavčič 1967, 10–13):

1. Z doseženo koncentracijo kapitala obeh bank bi se že po samem zakonu velikih števil 
pokazalo možnosti za vsaj delno hitro rešitev nekaterih sedanjih finančnih vprašanj.

2. Že v najkrajšem času, predvidoma v dobrem letu, bi se položaj bistveno izboljšal, s tem pa 
zagotovil možnosti za pospešena vlaganja, ki jih zahteva gospodarstvo v zvezi s samo 
reformo.

3. Združitev poslovanja in sredstev bi nedvomno omogočila boljšo izbiro pri reševanju novih 
kreditnih zahtevkov, sama vlaganja pa bi se praktično z enega mesta usmerjala v tiste 
panoge in področja, ki bi dajala v danih razmerah najboljše in najhitrejše učinke.

4. Modernizacija predelovalne industrije zahteva hitre ukrepe, če hočemo, da se bo naše 
gospodarstvo vključilo intenzivneje v gospodarski razvoj doma, na drugi strani pa naj bi 
omogočila modernizacija tudi enakopravnejše sodelovanje naših delovnih organizacij z 
delovnimi organizacijami, ki proizvajajo velike serije proizvodov na področju mednarodne 
menjave.

5. Pospeševanje kooperacijskih odnosov z domačimi in tujimi podjetji zahteva močno bančno 
organizacijo, ki bi s svojim potencialom lahko bistveno pripomogla k solidni ureditvi takih 
odnosov, s svojimi sredstvi pa tako rešitev omogočila.

6. Nujno potrebno povezavo s svojimi komitenti bi vzdrževala banka prek mreže svojih 
podružnic in ekspozitur razvrščenih po Sloveniji.

7. Ob predpostavki, da bi se potencial te banke v nekaj letih lahko podvojil, je dana osnova, 
da bi banka lahko svoje poslovanje uspešno razširila tudi na področje drugih republik, s tem 
pa bi bilo nedvomno doseženo tudi tesnejše sodelovanje z ostalim gospodarstvom v državi.
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8. Močan devizni sklad nove banke, za katerega so stvarne možnosti za njegovo bistveno 
povečanje, bi banki omogočil večje in poglobljeno vključevanje v devizno poslovanje s 
tujino, bodisi na področju kreditiranja bodisi prevzemanja garancij za inozemske kredite.

9. Močna banka bo lahko temeljiteje in vsestransko pripravila program prihodnjega 
kreditiranja na podlagi proučevanja potreb kakor tudi predvidenih učinkov vlaganj ter v 
okviru razpoložljivih sredstev zavarovala tudi dejansko realizacijo začrtanega programa.

10. Ostale slovenske banke bodo ob taki močni združeni banki imele večji interes, da se ji 
priključijo v taki ali drugačni obliki, to bo potrebno v njihovem lastnem interesu, predvsem 
pa v interesu njihovih komitentov.

11. Finančno močna banka bo imela vsekakor večji ugled doma in v tujini ter bo tako mnogo 
uspešnejša pri sklepanju najrazličnejših poslovnih dogovorov z drugimi bančnimi 
institucijami.

12. Z združitvijo obeh bank in postopnim vključevanjem oziroma tesnejšo povezanostjo z 
drugimi našimi bankami bo storjen korak naprej pri poslovanju naših bančnih ustanov na 
višji organizacijski stopnji, v veliki meri bodo odpravljene lokalistične težnje in ozko 
gledanje na reševanje nekih skupnih osnovnih potreb.

13. Strah pred vsestranskim odločanjem plasiranja kapitala z enega mesta bo odpadel z ustrezno 
organizacijo bančnih podružnic in ekspozitur, saj bodo morale imeti le te neko poslovno 
samostojnost tako pri nadaljnjem zbiranju sredstev, kot pri plasiranju dela tako zbranih 
sredstev za pokritje lokalnih potreb, še zlasti za terciarno dejavnost, imele pa bodo tudi 
neposredne stike s komitenti na svojem območju.

14. Ob taki bančni organizaciji se zastavlja kot nujnost vprašanje prenosa plačilnega prometa 
od Službe družbenega knjigovodstva v novo bančno organizacijo, ki bo s svojimi 
poslovnimi enotami politično obvladovala celotno območje naše republike.

15. Nadaljnji pozitivni rezultat predvidene združitve bank bi bil nedvomno v izvedbi možnosti 
večje racionalizacije in mehanizacije, pri uvedbi modernejših metod dela, pri zaposlitvi 
kadrov v organizaciji tistih služb, ki jih mora imeti sodobna banka za kvalitetno opravljanje 
svojih poslov, ki pa bi jih posamezne manjše banke le težko in v manjšem obsegu realizirale.

Pozicija, ki je nastala, je bila jasna: bančni sistem naj bo podporni mehanizem za ekonomsko 
politiko, ki ima za cilj centralizirano in ne tržno ekonomsko upravljanje z gospodarstvom.

6.1.3 Nekaj sklepov o razmerah v bančništvu in slovenski ekonomiji v preučevanem 
obdobju

Glede na zgoraj navedene podatke lahko sklepamo, da je bilo slovensko gospodarstvo izrazito 
prezadolženo, največja podjetja pa so imela velike težave z učinkovitim vlaganjem in 
vračanjem kreditov. Podatek, da je bilo 70 odstotkov vseh kratkoročnih kreditov revolving 
kreditov Kavčič (Kreditna banka in hranilnica Ljubljana 1969, 27), ki so se neprestano 
podaljševali, in da je Splošna gospodarska banka imela visok kapitalski primanjkljaj (Kreditna 
banka in hranilnica Ljubljana 1967, 7), ki ji je onemogočal kreditiranje naložb, kaže, da je imel 
bančni sektor zelo velike težave zagotavljati normalno bančno poslovanje. Poleg tega so imela 
podjetja zaradi ekonomske politike Jugoslavije (visok tečaj dinarja) velike težave s 
pridobivanjem deviznih sredstev iz naslova izvoza, kar je pomenilo, da so podjetja težko 
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dostopala do deviznih kreditov, ki pa so bili edini način za prestrukturiranje gospodarstva, saj 
je le-to primarno slonelo na uvozu tuje opreme, ki pa je bila seveda nominirana v devizni valuti 
(Stojanović 2007). Pomanjkanje deviznih sredstev je bilo problem tudi na strani bank: i. 
pridobivanje deviznih kreditov v tujini je bilo skromno in ii. pridobivanje deviznih sredstev 
znotraj jugoslovanske monetarne ureditve je bilo prav tako skromno.

Po drugi strani je združitev obeh bank v eno banko omogočila nastanek enega samega bančnega 
središča in s tem preprečila razpršitev že tako šibkih bančnih sredstev, s čimer je bil 
vzpostavljen prvi pogoj za oblikovanje normalno delujoče banke. Istočasno je na relaciji banka 
– izvršni svet prišlo do koordinacije med izvedbo in proračunskim financiranjem programa 
ekonomske politike prenove slovenskega gospodarstva ter bančno kreditno aktivnostjo. V teh 
okoliščinah je bilo torej ključno:

1. oblikovati nabor podjetij, kjer bi bile ključne naložbe izvedene,

2. zagotoviti devizna sredstva za devizne kredite.

Ti dve ugotovitvi sta po našem mnenju tudi ključni za analizo mehanizma vzporednega 
bančništva, pravzaprav predstavljata motiv za njegovo vzpostavitev. Ni nepomembno dodati, 
da je bil prvi pogoj za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva ravno združitev dveh 
največjih igralcev na slovenskem bančnem trgu v Ljubljansko banko in postavitev bančnega 
sistema, ki je bil bližje konceptu tržne ekonomije kot pa samoupravnega socializma.

6.2 Primer vzporednega bančništva s trgovanjem s klirinškim presežkom

Osnovi dokument za analizo vzporednega bančništva predstavlja dokument, ki je nastal na 
republiškem sekretariatu za notranje zadeve, natančneje na Upravi javne varnosti (UJV) 1. 
avgusta 1975. Dokument je kazenska ovadba, ki je bila posredovana ljubljanskemu okrožnemu 
javnemu tožilcu, podpisal pa jo je Miloš Mitič, tedanji načelnik Uprave javne varnosti. 
Kazenska ovadba zoper Nika Kavčiča, Slobodana Todorovića in Đorđa Anđelkovića sicer 
temelji na preiskavi, ki jo je v večji meri opravila SDV, v manjši meri pa tudi UJV129 in 
predstavlja izhodiščni dokument v smislu, da gre prvič, za najstarejšo kompletno popisano 
epizodo vzporednega bančništva in drugič, iz tega dokumenta je mogoče izhajati tudi kasneje, 
ko se pojavljajo preostale opažene epizode vzporednega bančništva, saj gre za vsebinsko zelo 
bogat dokument. Dokument je shranjen v Arhivu Republike Slovenije v arhivskem fondu 1931 
– RSNZ v tehnični enoti 1404 in je znotraj te tehnične enote sestavni del osebnega dosjeja Nika 
Kavčiča. Dokument je tako kot dosje ohranjen na mikrofiših. Natančna lokacija dokumenta 
znotraj osebnega dosjeja Nika Kavčiča  je med stranema 299 in 307. 

Dokument (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307) je nastal na podlagi preiskave, 
ki je bila sprožena zaradi enega izmed poslov vzporednega bančništva, ki ga podrobneje 
opisujemo v nadaljevanju (nakup tehnike in oborožitve za štab teritorialne obrambe SRS), ki je 
potekal podobno kot v predhodnem poglavju opisana akcija SDV Udari – vzemi s to razliko, 
da v tem primeru za neformalno dovoljenje ni bilo zaprošeno oziroma naj bi bilo, kot to sledi 
iz pričanja akterjev, zaprošeno kasneje. Ko so preiskovalni organi ugotovili, da je šlo za 
uporabo metode vzporednega bančništva, je bil postopek zoper glavne akterje ustavljen.

129 Uprava javne varnosti, danes policija.
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Leta 1969 je bil na Ljubljanski banki (LB) organiziran sestanek med predstavniki LB, 
Slobodanom Todorovićem, srbskim poslovnežem, ki je deloval v tujini, in nekaterimi 
slovenskimi podjetji (imenovana sta Elektrotehna in Gruda). Na tem sestanku je bil sklenjen 
dogovor o poslovanju med tujimi podjetji Todorovića in domačimi podjetji ob sodelovanju LB. 
Osnovni dogovor, ki sta ga Kavčič v imenu LB in Todorović v imenu svojih podjetij sprejela, 
je bil: i. Todorović bo s posredovanjem pri beograjski centralni Narodni banki Jugoslavije 
(NBJ) zagotovil LB klirinški kredit in ii. sodelovanje med LB in Todorovićevimi podjetji naj 
bi potekalo po podjetju v Švici, ki bi bilo ustanovljeno prav za namen tega poslovnega 
sodelovanja  (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 300).

Kredit v klirinških valutah bi LB omogočil povečanje virov financiranja, s čimer bi se lahko 
povečala kreditna sposobnost banke, posledično bi se na tak način vsaj deloma omilil zgoraj 
naveden problem skromnih možnosti banke, da pridobiva vire financiranja.

Po informacijah iz obtožnega predloga  (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 301) izhaja, 
da je Todorović po svojih neformalnih povezavah, ki jih je imel v NBJ, omogočil, da je LB 
dobila kredit v klirinških valutah vzhodnoevropskih držav. Na podlagi tega vira sredstev so bili 
izdani dinarski krediti, pri čemer je LB omogočila, da so kredite dobila podjetja, ki jih je 
dejansko določil Todorović. Vsa ta podjetja so dinarske kredite potem uporabila za financiranje 
uvoza, ki pa je potekal po Todorovićevih podjetjih v tujini (Fintramac a.g. Zug, Švica, 
Sigmaccomerce a.g. Dunaj, Avstrija in ATKO a.g. Zug, Švica) (ARS 1931, 1404, OD Niko 
Kavčič 13843, 299 – 303). Podjetja so se morala zavezati, da bodo poleg vračila glavnice in 
dinarskih obresti plačevala še dodatne obresti, nominirane v tujih valutah, in da bodo te obresti 
plačevane v tujini  (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307).

Dogovor o izplačilu posebnih, valutnih obresti so sklenili Jože Murn (samostojni bančni svetnik 
pri LB), Slobodan Todorović in Primož Umek (Metalka), Franc Blatnik (Gruda), Karlo Kranjc 
(Elektrotehna), Stane Grmek (Adriacommerce), Gojčev (Brodocommerce, Reka, Hrvaška) in 
Roko Lujak (Minčeta, Dubrovnik, Hrvaška). Todorović in Murn (LB) sta vodila tudi evidenco 
o zbranih obrestih, ki so bila po dogovoru deponirana pri banki Wegelin St. Gallen v Švici. 
Kredit, ki ga je LB pridobila pri NBJ, je imel klavzulo, da se obresti (6 odstotkov p.a.) poravnajo 
v konvertibilni valuti. Toda LB mehanizma zbiranja deviznih obresti na banki Wegelein ni 
uporabila za izplačilo obresti NBJ, ampak je te obresti poravnala iz svojih deviznih skladov.

Velikost celotnega kredita, ki ga je LB po posredovanju Todorovića dobila od NBJ, je znašala 
7.136.000 klirinških dolarjev v raznih vzhodnoevropskih valutah, kar je pretvorjeno v dinarje 
znašalo 89.200.000 dinarjev. Kredit je bil odobren tudi brez obveze polaganja depozita, repoa 
v konvertibilni valuti, ki je znašal najmanj 25 odstotkov, kot je bilo sicer predpisano (ARS 
1931, 1404, OD Niko Kavčič, MFŽ, 303).

Posel s klirinškim kreditom je bil sicer regularne narave, saj je imela NBJ v analiziranem 
obdobju presežek na klirinškem računu trgovanja z vzhodnoevropskimi državami, ki niso imele 
konvertibilne valute. Na tak način je namreč omogočila, da se je presežek na klirinškem računu 
dejansko zmanjševal, posledično pa tudi financiranje dolga za države iz vzhodnoevropskega 
območja. Pogoj pri takih kreditih je bil torej, da je klirinški kredit mogoč, če podjetja, ki kasneje 
ta kredit dobijo, izpeljejo uvoz iz omenjenega območja, s tem zmanjšajo jugoslovanski presežek 
in zmanjšajo financiranje dolga, ki so ga imela vzhodnoevropska podjetja do Jugoslavije.

NBJ je na LB direktno nakazala 21.075.000 dinarjev kredita, ne da bi LB po takrat veljavnih 
predpisih predložila naloge kreditojemalcev, ki bi dokazovali, da gre za uvoz iz ustreznega  
vzhodnoevropskega klirinškega območja. Preostali znesek 68.125.000 dinarjev je bil na LB 
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posredovan po Službi družbenega knjigovodstva, ne da bi za to obstajala zahtevana 
dokumentacija o reeksportu kreditojemalcev. NBJ te dokumentacije tudi ni zahtevala  (ARS 
1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 301).

Na podlagi klirinških kreditov je LB leta 1970 odobrila dinarske kredite sledečim podjetjem 
(ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič, MFŽ, 302):

Preglednica 10: Kreditojemalci iz naslova klirinškega kredita Narodne banke Jugoslavije    

Kreditojemalec Znesek kredita (v din)

Minčeta 5.000.0000

Elektrotehna 20.000.000

Adriacommerce 8.000.000

Metalka 7.000.000

Gruda 3.750.000

Brodocommerce 3.750.000

Vir: ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 302.

Obtožni predlog navaja, da je iz dokumentacije, na podlagi katere je obtožni predlog nastal (gre 
za kreditne pogodbe med LB in zgoraj omenjenimi podjetji), razvidno, da so se kreditojemalci 
obvezali, da bodo plačali dinarske obresti, medtem ko pogodbenega določila o plačevanju 
posebnih deviznih obresti v višini med 6 in 10 odstotkov p.a ni v dokumentaciji  (ARS 1931, 
1404, OD Niko Kavčič 13843, 300). Ko so podjetja dobila kredit, so z njim financirala uvoz z 
območja s konvertibilno valuto. Glavnina uvoznih poslov je potekala po sledečih podjetjih: 
Sigmacommerce Dunaj, Avstrija, Fintaramac Zug, Švica in ATKO Zug, Švica (ARS 1931, 
1404, OD Niko Kavčič 13843, 300). Vsa tri podjetja so imela skupni imenovalec v tem, da je 
bil njihov ključni solastnik Slobodan Todorović.

Relativno enostavna rekonstrukcija kreditnih poslov na podlagi obravnavanega dokumenta 
pokaže, da so podjetja, ki so dobila kredit za financiranje uvoza, uvoz izpeljala posredno po 
vmesniških podjetjih, ki smo jih našteli zgoraj. Vmesniška podjetja so zaračunavala provizijo 
za posredovanje pri uvozu, ta provizija pa je bila nakazana na račun, odprt pri banki Wegelin 
St. Gallen (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 301). S tem so dejansko nastala devizna 
sredstva, za katera so kreditojemalci kot obresti v devizah plačali LB za pridobitev kredita. Pri 
tem je vsekakor ključno, da devizna sredstva za plačilo obresti, ki jih je LB morala vrniti NBJ, 
niso prišla iz tega naslova, ampak iz deviznih skladov LB. To pa tudi pomeni, da so kreditni 
posli LB ustvarili vzporedni mehanizem zbiranja deviznih sredstev v tujini zunaj nadzora 
jugoslovanskih institucij in to ob tem, da je bil kredit NBJ namerno nenamensko uporabljen, 
saj podjetja kreditov niso uporabila za uvoz iz klirinških območij. S tem je pri banki Wegelin 
nastal tako imenovani črni fond, s katerim se je lahko razpolagalo mimo formalnih institucij. 
Uporaba tega konkretnega fonda iz tega konkretnega posla ni pojasnjena, je pa pojasnjeno, za 
katere namene so se sredstva lahko uporabljala. V nadaljevanju navajamo primer.

Poglejmo podrobneje lastniško strukturo švicarskega vmesniškega podjetja ATKO, ki je 
navedena v zapisniku razgovora, opravljenega s Todorovićem 31. marca 1975 (ARS 1931, 
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1404, OD Niko Kavčič 13843, 283–286). Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1969 v švicarskem 
mestu Zug. Ustanovitveni kapital podjetja je znašal 100.000 švicarskih frankov. Polovica tega 
zneska, torej 50.000 švicarskih frankov, je prišla z računa, ki je bil odprt pri Wegelin St. Gallen. 
Ustanovitelji ATKO so bili Đorđe Anđelković, Slobodan Todorović, Miloš Ogrizek in Niko 
Kavčič. Formalno je bil ATKO v lastništvu treh švicarskih državljanov, od katerih je bil 
Antonio Plancer direktor uprave podjetja (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 283) 
ATKO je bil ustanovljen z namenom, da se po tem podjetju realizirajo kreditni posli za nabavo 
opreme za podjetje Minčeta za gradnjo turističnega objekta Babin Kuk. Predvidena realizacija 
je znašala 4 milijone ameriških dolarjev v obdobju treh let (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 
13843, 284). Ker do osnovne kreditne pogodbe med Minčeto in LB ni prišlo, posel ni bil 
realiziran. Leto dni po ustanovitvi podjetja sta Miloš Ogrizek in Niko Kavčič izstopila iz 
ATKO, Todorović, ki je kot lastnik ostal, pa je 50.000 švicarskih frankov vrnil na račun, odprt 
pri banki Wegelin 130 (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 284). 

Ta primer kaže, da je šlo pri vzporednem bančništvu za način, kako si protizakonito pridobiti 
sredstva iz naslova regularnih ali omejeno regularnih kreditnih poslov. Epizoda s kreditiranjem 
naložbe podjetja Minčeta za gradnjo turističnega kompleksa se je zgodila pred klirinškim 
kreditom NBJ (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307), kar seveda kaže, da so 
podobni posli potekali že prej, saj so na računu pri banki Wegelin že obstajala sredstva. Gledano 
z vidika oblikovanja vzporednega institucionalnega sistema je bilo torej mogoče, da je direktor 
banke (v tem primeru Kavčič) lahko s kreditnimi posli oblikoval poseben sklad, s katerim je 
ustanovil podjetje, ki se je potem pojavilo v kreditnem poslu, o katerem je kot direktor banke 
neposredno odločal in lahko nanj vplival. Na tem mestu ni nepomembno pokazati tudi na 
analogijo z relacijo Runexim – Colcommerze (ARS 1931, MA 213-7, 419–420, ARS 1931, 
MA 213-7, 422 - 424), saj je način nastanka ATKO identičen nastanku Colcommerza, v obeh 
primerih sta podjetji nastali s sredstvi iz denarnega toka, ki je spremljal navidezno nepovezano 
poslovno  transakcijo. Motiv podjetij, ki so vstopala v takšne kreditne sheme, je bil dvojen. 
Prvič, stanje v ekonomiji je bilo takšno, da je podjetjem zmanjkovalo lastnih sredstev v obliki 
investicijskih skladov, s katerimi bi lahko vlagali ali financirali uvoz, kar pomeni, da so bila po 
naravi stvari podjetja odvisna od kreditne aktivnosti LB. Drugič, podjetja so z banko 
soupravljala, kar jim je omogočalo, da ustvarijo na videz legalne kreditne posle, ki pa so jim 
omogočali zbiranje deviznih sredstev v tujini na način, da so zunaj formalne kontrole, kar pa so 
lahko uporabili ali za financiranje uvoza ali pa za kaj drugega. Dodajmo, da so v istem obdobju 
obstajale tako imenovane retencijske kvote in da podjetja niso mogla sama prosto razpolagati z 
lastnimi deviznimi sredstvi, ampak je bila množina deviz določena od zveznih institucij v obliki 
letnih kvot. 

130 Đoka Anđelković je bil del državnega tihotapstva, ki je potekal na zvezni ravni, in ga je vodil Vidko 
Hlaj, Slobodan Todorović pa je bil del srbskega sistema vzporedne ekonomije. Zaradi tematske omejitve 
vloge Anđelkovića in Todorovića v državnem tihotapstvu in vzporedni ekonomiji ne bomo podrobneje 
pojasnjevali, dodajmo le to, da so podrobnejše informacije shranjene v ARS 1931, t.e. 1404, posebno v 
osebnem dosjeju Slobodana Todorovića in Prilogi k zeleni knjigi – ustvarjanje neregistriranih deviznih 
skladov v tujini. Bistveno je pokazati, da so k poslu vzporednega bančništva pristopale osebe, ki so v 
preteklosti že aktivno delovale v okoliščinah, v katerih se prekriža ekonomija in delovanje UDV. 
Arhivska dokumentacija tudi pokaže, da je bil Miloš Ogrizek sodelavec VOS v času druge svetovne 
vojne, potem OZNE po koncu vojne (deloval je na področju državnega tihotapstva na Dunaju in v 
Milanu), potem pa je bil v UDV vse do leta 1966, pri čemer je bil med 1963 in 1966 načelnik slovenske 
UDV. V letih 1969 in 1970 je bil zaposlen pogodbeno kot načelnik varnostne službe štaba teritorialne 
obrambe SRS.
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Podjetje ATKO je imelo odprt račun pri LB, primer tega konta dodatno razjasni neke povezave, 
ki so omogočale sistem vzporednega bančništva. Dokument, ki priča o tem, je shranjen v ARS 
1931 – RSNZ, tehnični enoti 1404, osebni dosje Slobodana Todorovića (mikrofiši). Dokument 
je nastal na RSNZ SDV 29. maja 1974 in je voden pod zadevo ATKO Handels ag. (ARS 1931, 
1404, Osebi dosje Slobodan Todorović - Bato 14098, 505–506).  Leta 1970 je Todorović v 
imenu ATKO odprl pri LB račun, katerega namen naj bi bil posredovanje pri poslih podjetij 
Elektrotehna in Gruda. Pisni nalog za odprtje računa je LB dobila 10. marca 1970. Poleg računa 
ATKO se je odprl še podračun ATKO GSS. Po tem računu se je opravljal posel med podjetjem 
Comest iz Vaduza, Liechtenstein, in Seiko, Japonska, pri katerem je bila Elektrotehna posrednik 
in je pri vsakem posredovanju pridobila 3-odstotno provizijo. Sredstva so se potem nakazovala 
na tri naslove: Banque Romanne, Geneva, Švica (konto 362000, nakazilo 10. februarja 1971: 
8000 ameriških dolarjev), Merck, Finck & Co München (konto Etablissement Colcommerce, 
nakazilo 22. junija 1971: 8300 ameriških dolarjev) in Wegelin bank St. Gallen (konto ODE 
1007, 31. avgusta 1971: 8000 ameriških dolarjev) (ARS 1931, 1404, Osebi dosje Slobodan 
Todorović - Bato 14098, 505–506). Spodnja slika prikazuje rekonstrukcijo vzporednega 
bančnega posla na podlagi kredita v klirinških valutah.

Slika 9: Rekonstrukcija vzporednega bančnega posla na podlagi kredita v klirinški 
valuti

Vir: ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307.
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6.3 Primer vzporednega bančništva v trgovinskih poslih

Neregistrirani devizni sklad je torej že obstajal pred prvo bolj dokumentirano shemo 
vzporednega bančništva. Iz dokumentacije, ki je shranjena v Arhivu Republike Slovenije, 
predvsem v dokumentih, ki sestavljajo ARS1931, t.e. 1404, Osebni dosje Kavčič, MFŽ, je 
razvidno, da so bili doslej prvi dokumentirani posli vzporednega bančništva izvršeni že v letih 
1968 in 1969.

Iz dokumenta SDV, ki je nastal 10. junija 1974 in nosi naslov Informacija o načinu 
nezakonitega zbiranja deviznih sredstev v tujini za potrebe Slovenijales Ljubljana (ARS 1404, 
Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 183–185), sledi, da se je Kavčič leta 1968 kot direktor banke, 
ki se je kasneje preimenovala v Ljubljansko banko, dogovoril z direktorjem Slovenijalesa 
Petkovškom in direktorjem finančnega sektorja Slovenijalesa Kožuhom, da predstavništvo 
Slovenijalesa v Salzburgu v Avstriji kot prokurist prevzame Slavko Matjan. Podjetje, ki se je 
imenovalo Arbor, je bilo v mešani lasti Slovenijalesa in avstrijskega državljana Jožefa 
Riedherrja (ARS 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 183). 

Kavčič in Matjan sta bila povezana od časa, ko je obstajal samostojni ekonomski oddelek UDV, 
razvrščen v drugi odsek prvega oddelka UDV, kar smo pokazali v prvem poglavju, ko smo 
navedli kadrovske zasedbe omenjenega odseka UDV. 

Poleg tega, da je bil prokurist podjetja Arbor, je bila Matjanova zadolžitev, da vodi vse finančne 
transakcije v zvezi z zbiranjem deviznih sredstev, ki jih bo pošiljalo podjetje Slovenijales v 
obliki provizij (ARS 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 183).

Matjan in Petkovšek sta za izvedbo tega posla  pripravila fiktivne pogodbe o posredovanju med 
podjetjema Ramexin Anstalt Vaduz in Slovenijales. Vsebina teh pogodb je bila, da bo 
Slovenijales po izvozu podjetju Ramexin priznalo provizijo za udeležbo pri posredovanju 
izvoznih poslov. S tem je del deviznih sredstev iz naslova izvoza Slovenijalesa ostal v 
Liechtensteinu (ARS 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 183).

Pogodbe so bile sklenjene za vse države, kamor je Slovenijales izvažal. Ramexin je bil ključen 
del te celotne finančne sheme. Podjetje Ramexin je zastopal Matjan in je imelo odprte račune 
na sledečih bankah: Banque National De Paris, Barclays Bank ltd., Genererale Bruxelles, 
Kopenhagen Handels Bank a.s., Den Norskecreditbank Oslo, Svenska Handelsbanken 
Stockholm, Bankhaus Merck, Finck & Co München, Bankhaus Berger & Co Salzburg in H. 
Albert De Bary & Co N. V. Amsterdam.

Slovenijales je nakazoval provizijo iz naslova fiktivnega posredništva Ramexinu na zgoraj 
navedene račune, s katerimi je razpolagal Matjan, ta pa je potem sredstva nakazal na dva računa, 
ki jih je imelo odprto podjetje Ramexin pri Handelsbank Zürich in na Bankhus Merck, Finck 
& Co München (ARS 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 184).

Med letoma 1969 in 1974 je tako Slovenijales v tujino nakazal 887.852,93 švicarskega franka 
in 1.483.884,08 zahodnonemške marke (ARS 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 185). V 
računovodstvu Slovenijalesa po ugotovitvah SDV evidence o teh sredstvih ni bilo. Dokument 
SDV, ki je nastal 20. avgusta 1974, kaže na vlogo podjetja Ramexin v sistemu vzporednega 
bančništva (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 274–275). Leta 1969 je Kavčič 
obvestil Matjana, da je bilo na računu, ki ga je imelo podjetje Etabelissment Colcommerce, 
odprtem pri münchenski Merck, Finck & Co, nakazano 160.000 zahodnonemških mark iz 
tržaške podružnice Credito Italiano. Kavčič je Matjanu pojasnil, naj ta denar posodi za nekaj 
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časa, dokler ga ne bo treba vrniti na neimenovan račun pri neimenovani banki. Matjan je 
sredstva dvignil in jih posodil Slovenijalesu po 10-odstotni letni obrestni meri (ARS 1931, 
1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 274). 

Mreža, ki je upravljala z vzporednim bančništvom, se dodatno širi. Zgoraj smo namreč pokazali 
relacijo med LB in ATKO ter med ATKO, Etablissement Colcommerce in LB. Pokazali smo, 
da je z računom Etabelissement Colcommerce upravljal Matjan, torej s finančnimi tokovi 
Slovenijalesa v tujini. Če k temu dodamo, da je bil Matjan sodelavec Kavčiča v drugem odseku 
prvega oddelka UDV, torej ekonomskem oddelku UDV, ki je ustanovil podjetje soimenjaka 
Colcommerce in še iz osebnega dosjeja Kavčiča večkrat dokumentirano dejstvo, da sta se iz 
časa državnega tihotapstva poznala Karlo Kranjc, direktor Elektrotehne, ki je uporabljal 
podračun ATKO pri LB, uporabljen za Etabelissement Colcommerce, potem v ospredje 
omrežja prihaja ravno Etabelissement Colcommerce. 

Na začetku leta 1973 je ta sredstva s pridobljenimi obrestmi vred z računa Etabelissement 
Colcommerce Matjan dvignil in izročil po Kavčičevemu naročilu Miru Rozmanu, 
Kavčičevemu zetu, ki je bil zaposlen pri Credex München (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko 
Kavčič 13843, 275). Iz dokumentacije, ki je na voljo v Arhivu Republike Slovenije (ARS 1931, 
1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 266 - 269), sledi, da je bil Matjan nekaj časa tudi 
prokurist Credex München, ki je imel v tem času tri lastnike: Slovenijales, LB in 
neimenovanega nemškega državljana, ki je v lastniško strukturo vstopil kot fizična oseba (ARS 
1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 268).

V dokumentu Pojasnila v zvezi s postavljenimi vprašanji (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko 
Kavčič 13843, 253–258), ki ga je kot odgovore na vprašanja SDV sestavil Kavčič in ga 7. 
avgusta 1974 predal SDV, je pojasnjeno, da so bila to sredstva, ki so bila nelegalno ustvarjena 
in deponirana pri tržaški podružnici italijanske banke Credito Italiano in za katere je Kavčič 
zvedel po združitvi Kreditne banke in hranilnice ter Gospodarske banke v LB leta 1968. 
Sredstva naj bi pripadala Gospodarski banki, pri čemer ni bilo jasno, kako naj se jih prenese v 
Jugoslavijo (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 256). 

Kombinacija različnih dokumentov omogoča nadaljnji pregled okoliščin, v katerih je delovalo 
podjetje Etabelissement Colcommerce. V dokumentu SDV z dne 30. julija 1974, ki je pričanje 
Matjana, zasledimo (ARS1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 242–244), da so bili podpisniki 
računa za Etabelissement Colcommerce pri Merck, Finck & Co Matjan, Kavčič in Ogrizek 
(ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 243), pri čemer je bilo za razširitev 
podpisnikov pooblastila računa potrebno, da je Kupper z Dunaja posredoval pri 
liechtensteinskih lastnikih podjetja. Podobno Kavčič potrdi v svojem pričanju (ARS 1931, 
1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 255), da je Matjan razširitev pooblastil posredoval po 
Kuppru, ki je poznal oba lastnika iz Liechtensteina.

Matjan in Slavko Kupper sta bila sodelavca Kavčiča v času formaliziranega delovanja 
ekonomskega oddelka UDV, in to v času, ko je bil ustanovljen Colcommerce. Tako kot je imel 
Colcommerce za slamnate lastnike državljane Liechtensteina, je očitno imel tudi 
Etabelissement Colcommerce lastnike iz Liechtensteina in je deloval po odločitvah, ki so bile 
sprejete v Ljubljani. Ta točka analize kaže na zelo verjetno zveznost med vzporedno ekonomijo, 
ki je, glede na poročila shranjena v Arhivu Republike Slovenije potekala med leti 1949 in 1951 
in vzporednim bančništvom, do katerega je prišlo leta 1968. Podjetje Etabelissement 
Colcommerce ostane tudi eden izmed osrednjih elementov omrežja vzporednega bančništva, ki 
ga bomo analizirali v nadaljevanju.
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6.4 Pokritje vzporednega bančništva s financiranjem oboroževanja teritorialne 
obrambe SRS

V poglavju o državnem tihotapstvu smo predstavili akcijo Udari – vzemi, pri kateri je šlo za 
pridobitev sredstev za financiranje nakupa opreme za SDV iz naslova tihotapljenja cigaret. 
Celotna akcija SDV je imela zagotovljeno neformalno kritje pri predsedniku izvršnega sveta 
skupščine SRS Stanetu Kavčiču pod pogojem, da ne bo prišlo do ogrožanja interesov 
Jugoslavije.

Mestoma je podobna tudi akcija zbiranja finančnih sredstev za potrebe štaba teritorialne 
obrambe SRS, saj se uporabljajo podjetja in formalni institucionalni vzvodi, vendar brez 
pridobitve neformalnega političnega soglasja. Ključna dokumentacija za pričujočo analizo se 
nahaja v ARS 1931 – RSNZ, tehnični enoti 1404: Zelena knjiga – ustvarjanje neregistriranih 
deviznih sredstev, Miloš Ogrizek – osebni dosje, Niko Kavčič – osebni dosje, Slobodan 
Todorović – osebni dosje, štab TO SRS in v ARS 1589/IV – CK ZKS – predsednikova 
dejavnost.

V arhivskemu fondu ARS 1589/IV – CK ZKS predsednikova dejavnost, tehnični enoti 2524/24 
se nahaja dokument, ki je nastal 17. novembra 1972 na republiškem sekretariatu za notranje 
zadeve SRS. Dokument (ARS 1589/IV, 2524/24, 1 - 6) je podpisal republiški sekretar Marjan 
Orožen in je bil dostavljen Kraigherju (predsednik skupščine SRS), Popitu (predsednik CK 
ZKS) in Marincu (sekretar sekretariata CK ZKS). Dokument je naslovljen kot Informacija o 
ustvarjanju neregistriranih sredstev v tujini in plačevanju posebnih deviznih obresti Ljubljanski 
banki. V nadaljevanju povzemamo ključne ugotovitve dokumenta.

Ljubljanska banka je leta 1970 dobila od avstrijske Bawag (Bank für Arbeit und Wirtscahft)      
3 milijone ameriških dolarjev posojila. Posojilo je bilo nakazano v švicarskih frankih, vendar 
na Ljubljansko banko ni prišlo v obliki kredita, ampak depozita. Nosilec kredita je bilo podjetje 
Austrointercommerce, katerega lastnik je bil avstrijski državljan slovenskega rodu Boris Ban. 
Ban je v imenu Austrointercommerce položil posojilo na LB v obliki deviznega depozita. 
Dogovor o kreditnem poslu z Bawag sta iz LB sklenila Niko Kavčič in Jože Murn (ARS 
1589/IV, 2524/24, 1). 

Jože Murn, tedaj samostojni svetnik pri LB, je po lastnem pričevanju Kavčiča poznal iz časov, 
ko je z njim sodeloval pri poslih državnega tihotapstva UDV ARS 1931, Osebni dosje Niko 
Kavčič 13843, 186 – 192).

Čeprav dokumentacije o kreditu na LB ni bilo, so se odkrili teleksi, iz katerih je sledilo, da je 
LB od Bawag dobila dva kredita (ARS 1589, 2624/24, 2 - 3). Enega v višini 8 milijonov 
švicarskih frankov po letni obrestni meri 7,5 odstotka in drugega v višini 5 milijonov frankov 
po letni obrestni meri 7,5/8 odstotkov. Ročnost obeh kreditov je znašala eno leto. Plačevanje 
obresti je LB potrdila Bawag z dopisom 183/MJ z dne 19. oktobra 1970, ki sta ga podpisala 
Metod Brajer, pomočnik generalnega direktorja (torej Kavčiča), in Jože Murn. Iz dopisa sledi, 
da se LB obvezuje plačevati glavnico z dogovorjenimi obrestmi na račun, ki ga je imela Bawag 
odprtega pri Schweizerischen Bankverein Zürich  (ARS 1589, 2624/24, 2 - 3). 

Razlog, ki je v dokumentu naveden za obrazložitev nelogičnosti, zakaj je bil kredit prenesen po 
avstrijskem vmesniku na depozit pri LB, je v tem, da je bila v tedanjem jugoslovanskem 
bančnem sistemu obvezna rezerva, ki jo je banka morala položiti pri NBJ, za depozite nižja kot 
v primeru kreditov. Ko je bil devizni depozit položen, je NBJ dala LB na voljo 51 milijonov 
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dinarjev. Pogodbo o najetju depozita je v imenu LB podpisal Ciril Krpač, direktor direkcije za 
poslovne aranžmaje (ARS 1589, 2624/24, 2).

Sredstva je LB najprej uporabila za premostitev težav z likvidnostjo, potem pa je dala za 33 
milijonov dinarjev kredita naslednjim podjetjem:

Preglednica 11: Krediti Ljubljanske banke, financirani iz kredita banke Bawag 

Kreditojemalec Znesek kredita (v din)

Elektrotehna 15.000.0000

Chemo 8.000.000

Metalka 5.000.000

Ferromoto 3.500.000

Gramex 2.000.000

Vir: ARS 1589, 2624/24, 2. 

Razen podjetja Gramex, ki je plačalo 8-odstotne letne obresti na kredit, so vsa ostala podjetja 
plačala 6-odstotno letno obrestno mero. Podjetja so se poleg določil iz formalno sklenjenih 
kreditnih pogodb z LB še neformalno zavezala, da bodo plačevala dodatne devizne obresti, ki 
se bodo neevidentirano zbirale v tujini. To naj bi tudi bila sredstva, iz katerih bi se financiral 
nakup orožja in opreme za štab teritorialne obrambe SRS. Podjetje Chemo se je obvezalo, da 
bo plačevalo 10,5-odstotne devizne obresti, ostala podjetja pa 10-odstotne letne obresti (ARS 
1589, 2624/24, 4).

Okoliščine takšnega posla izhajajo iz institucionalne ureditve bančništva in poslovne dejavnosti 
v Jugoslaviji. Po eni strani so imele banke velike težave z likvidnostjo in pridobivanjem virov 
financiranja, kar je pomenilo, da je LB svojo poslovno dejavnost izvajala zgolj, če je 
vzpostavila vzporedne mehanizme delovanja. Enega smo predstavili že zgoraj, in sicer shemo 
s krediti NBJ v klirinških valutah socialističnih držav. Druga shema je analizirana: konverzija 
kreditov iz tujine v depozite pri LB, ki so se v nadaljevanju izkoristili kot osnova za dinarsko 
kreditno dejavnost. Po drugi strani so se podjetja, sklepajoč na podatke v uvodnem delu te 
analize, zanimala za pridobivanje dinarskih kreditov, saj so imela težave z zagotavljanjem 
finančnih virov za investicijsko dejavnost oziroma za financiranje poslovanja, po drugi strani 
pa so bila v povprečju zelo zadolžena. Te okoliščine so dejansko vsilile oblikovanje sistema 
vzporednega bančništva.

V začetku leta 1971 je Murn iz LB podjetjem, ki so dobila kredit, dal račun, na katerega so se 
stekala sredstva v obliki obresti, ki so se plačevala v devizah. Šlo je za račun, ki je bil odprt pri 
banki Wegelin & Co v St. Gallenu v Švici. Račun je bil poimenovan kot ODE 1007 (ARS 1589, 
2624/24, 3). Wegelin & Co se pojavi že prej v primeru klirinških kreditov in ustanovitve 
podjetja ATKO (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307).

V dokumentu je pojasnjen tudi mehanizem, s katerim so podjetja pridobivala sredstva, ki so jih 
potem nakazovala na ODE 1007. Na tem mestu povzemamo samo ključne elemente 
mehanizma, podrobneje bo za večino podjetij opisan kasneje. 
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Chemo, Metalka in Ferromoto so sredstva za ODE 1007 zbirala tako, da so se vodilni delavci 
teh gospodarskih organizacij dogovorili s tujimi dobavitelji, da bodo ti za določen odstotek v 
fakturah zvišali cene in bodo razliko med dejansko in zvišano ceno pošiljali na določen konto 
za stroške financiranja posla. Tako so navedene gospodarske organizacije nakazovale v tujino 
devizna sredstva po zvišanih fakturah in si ustvarile pri dobaviteljih sklade, kar v evidencah 
podjetij ni bilo registrirano, saj so tudi o obveznostih podjetij do LB glede dodatnih deviznih 
obresti vedeli le vodilni delavci teh podjetij (ARS 1589, 2624/24, 3). 

Mehanizem pridobivanja neevidentiranih deviznih sredstev in zbiranje le-teh v tujini je bil torej 
precej enostaven: uvozne cene so se povečale pri dobaviteljih, pri čemer se je povečanje 
uvoznih cen definiralo kot posledica stroškov financiranja uvoznega posla. Pri dobavitelju je s 
tem nastala in ostala razlika sredstev med dejansko in fiktivno prodajno ceno, na drugi strani 
pa je domače podjetje v svojih računovodskih izkazih prikazalo zgolj višjo uvozno ceno. 
Slednja se je prevalila na končnega potrošnika. Nakazilo razlike med cenama je potem 
dobavitelj nakazal na ODE 1007 pri švicarski banki Wegelin. Na računu ODE 1007 pri Wegelin 
banki se je v letih 1971 in 1972 zbralo:

Preglednica 12: Sredstva, zbrana na računu ODE 1007    

Podjetje Znesek*

Chemo 80.000,00 

Elektrotehna 103.019,87 

Elektrotehna 123.046,49 

Metalka 13.724,25 

Metalka 429.883,82 

Ferromoto 55.989,95 

*Vsi zneski so v švicarskih frankih, razen v primeru Elektrotehne in Chema, kjer sta zneska v ameriških 
dolarjih

Vir: ARS 1589, 2624/24, 4. 

Skupaj, pretvorjeno v jugoslovanske dinarje, je to znašalo 5.964.875,92 dinarja (ARS 1589, 
2624/24, 4). S tega računa je bilo Bawagu za obresti, pretvorjeno in preračunano v 
jugoslovanske dinarje, nakazano 3.701.300,10 dinarja, ostalih 698.886,65 dinarja je bilo 
nakazano iz legalnih sredstev banke, kar je skupaj zneslo 4.404.566,76 dinarja (ali 1.001.037,9 
švicarskega franka) obveznosti iz naslova obresti za kredit pri banki Bawag (ARS 1589, 
2624/24, 4). Del sredstev, zbranih na ODE 1007, torej ni šel za poravnavo obresti za kredit, 
ampak je bil nakazan drugam oziroma za druge potrebe, o čemer bo govora v nadaljevanju, 
potem ko pojasnimo vlogo analiziranega računa v sistemu vzporednega bančništva. 

Informacija iz dokumenta (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 385 - 393) Informacija o ustvarjanju 
neregistrovanih deviznih sredstev za obveznosti Ljubljanske banke v tujini in za potrebe Štaba 
za splošni ljudski odpor SR Slovenije, je obširnejša, saj prikazuje še dve epizodi dajanja kredita, 
ki se  je transformiral v depozit, ki je postal instrument za dodelitev novih kreditov in osnova 
za oblikovanje neregistriranih skladov v tujini. Aprila leta 1971 je podjetje Comexim Anstalt 
(Vaduz, Liechtenstein) dalo LB kredit v višini 300.000 švicarskih frankov (ARS 1931, 1404, 
Štab TO SRS, 385). Celotno operacijo je vodil Murn. Kredit je bil kratkoročen (šestmesečni) 
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in je bil vložen kot depozit. Pooblaščenec za Comexim Anstalt je bil, kot smo pokazali v 
poglavju, v katerem smo analizirali mehanizem vzporedne ekonomije po letu 1954, Miroslav 
Šlibar, predstavnik tržaškega Centrošpeda na Dunaju in del Kavčičevega gospodarskega 
oddelka UDV (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 8 - 9).

Banca Nacionale del Lavoro (Rim, Italija) je odobrila 600.000 ameriških dolarjev kredita. Za 
LB je dogovor sklenil Niko Kavčič. Kredit je bil registriran kot depozit, ki ga je na LB položil 
Tržačan Ljubomir Stele (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 386). Operativno je tudi v tem poslu 
sodeloval Murn. Iz Murnove izjave, ki jo je le-ta 19. junija 1974 dal SDV (ARS 1931, 1404, 
Osebni dosje Niko Kavčič 134843, 187), izhaja, da je Banca Nazionale del Lavoro omogočila 
črpanje kredita 10. februarja. 1971. Sredstva so prispela na prehodni račun pri LB, imenovan 
konto 3100. Kavčič je potem odredil, da se sredstva prenesejo na depozit Ljubomirja Steleta. 
Dodatna sredstva so prihajal iz münchenskega podjetja, v katerem je bila lastniško udeležena 
LB. Iz vseh navedenih virov, torej banke Bawag, Comexim Anstalt, Banca Nazionale del 
Lavoro in Credex, so bili dani sledeči krediti:

Preglednica 13: Krediti iz naslova nelegalno ustvarjenih depozitov 

Kreditojemalec Znesek kredita (v din)

Elektrotehna 18.000.0000

Metalka 14.000.000

Chemo 8.000.000

Ferromoto 3.500.000

Gramex 2.000.000

Astra 2.000.000

Vir: ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, MFŽ, 386.

V vseh primerih, ne glede od kod je prihajal vir financiranja, oziroma fiktivnega depozita, je 
bil mehanizem enak: podjetja so morala na poseben račun pri tuji banki plačevati posebne 
devizne obresti, ki so nastale s poslovnimi manipulacijami pri mednarodnem poslovanju 
kreditojemalcev. Na ODE 1007 so se zbrala naslednja sredstva:
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Preglednica 14: Celoten pregled računa ODE 1007 

Neregistrirani skladi in ostala 
sredstva

Sredstva                           
švicarskih frankih

Sredstva                         v 
ameriških dolarjih

Metalka 429.613,82 13.724,25

Ferromoto 55.989,95 4.999,25

Chemo - 80.000,25

Elektrotehna - 75.286,52

Fintramac a.g. 123.046,49 19.737,35

Intermercat 32.717,00 479,00

ATKO a.g. - 7996,00

Obresti 2.754,71 -

Prenosi valut 205.139,15 10.800,00

Prodaja vrednostnih papirjev 208.805,80 447,13

Skupaj 1.058.066,92 213.469,50

Vir: ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, MFŽ, 387 - 388.

Fintramac a.g. je bilo podjetje Slobodana Todorovića, ATKO a.g. pa sprva v solastništvu 
Kavčiča in Ogrizka (ki sta svoj del ustanovnega kapitala podjetja pridobila s prenosom sredstev 
z računa, odprtega pri banki Wegelin, torej isti banki, pri kateri je bil odprt ODE 1007) ter 
Anđelkovića in Todorovića, kasneje po lastniškem umiku Kavčiča in Ogrizka pa je lastništvo 
prešlo zgolj na Todorovića, ki je podjetje tudi ukinil (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 
283–286).

Upravljanje s sredstvi na ODE 1007 je pomenilo tudi trgovanje z različnimi valutami, ki je 
prineslo sredstva pod postavko prenosi valut, del prostih sredstev na računu pa se je namenjal 
tudi za trgovanje z vrednostnimi papirji. Kako je potekalo trgovanje z valutami ter vrednostnimi 
papirji, oziroma katere vrednostne papirje se je nakupovalo in kje, iz dokumentacije ne izhaja. 
Spodnja tabela povzema način porabe sredstev z računa ODE 1007:
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Preglednica 15: Porabljena sredstev na računu ODE 1007    

Postavka Sredstva v                          
švicarskih frankih

Sredstva            v 
ameriških dolarjih

Obveznosti LB do depozitarjev (obresti) 545.095,54 135.282,65

Sredstva za štab TO SRS 312.953,50 13.800,00

Prenosi valut 44.211,25 52.145

Nakupi vrednostnih papirjev 154.097,55 12.151,84

Stroški in obresti 1.709,08 90,01

Skupaj 1.058.066,92 213.469,50

Vir: ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, MFŽ, 401.

Večina sredstev je bila namenjenih za plačilo obveznosti po kreditnih pogodbah LB s tujimi 
bankami in podjetji, relativno velik del sredstev pa je bil namenjen tudi za financiranje potreb 
štaba teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije (štab TO SRS). O financiranju 
štaba TO SRS bo več govora v nadaljevanju, ko bomo analizirali konkretne motive za nastanek 
vzporednega bančništva in neregistriranih skladov v tujini, naj na tem mestu pojasnimo zgolj 
to, da je šlo za poskus legalizacije ustvarjanja neregistriranih skladov oziroma iskanja 
političnega pokritja za delovanje vzporednega bančništva na podoben način, kot je SDV z 
državnim tihotapstvom, ki je zajemalo tako slovenska podjetja kot državne institucije, poskušal 
pridobiti sredstva za financiranje nakupa tehnološke opreme (akcija Udari – vzemi), saj je štab 
TO SRS na tak način zbiral sredstva za financiranje nakupa orožja.

Od sredstev, ki so bila zbrana za potrebe financiranja štaba TO SRS, je bilo 63.600 švicarskih 
frankov namenjenih za legalen nakup avtofonov, v štab TO SRS pa so bili preneseni trije zneski: 
13.228,50 švicarskega franka, 13.225 švicarskih frankov in 13.800 ameriških dolarjev. 
Preostanek, 223.000 švicarskih frankov, je bil nakazan na račun Etabelissement Colcommerce  
12226, odprt pri banki Merck, Finck & Co v Münchnu. S tem se finančni krog spet zapira, in 
sicer tako, da se pojavi Etabelissement Colcommerce. Pooblastilo za ODE 1007 je imel poleg 
Murna iz LB tudi Miloš Ogrizek, in sicer v imenu štaba TO SRS (ARS 1931, 1404, Štab TO 
SRS, 391).

Račun Etabelissement Colcommerce je bil odprt pred ODE 1007. Ta račun je bil odprt na 
relaciji Kavčič – Matjan – Kupper – liechtensteinski lastniki Etabelissement Colcommerce. 
Prvotni upravljavci iz ekonomskega oddelka UDV, ki so tudi ustanovili Colcommerce iz 
Vaduza, so zdaj razpolagali z računom Etabelissement Colcommerze iz liechtensteinskega 
Maurena in to ne zgolj epizodno, temveč načrtno. Tako lahko potegnemo časovno konsistentno 
relacijo med obema oblikama podjetja Colcommerce, saj je okoli njih delovala ista ekipa, motiv 
delovanja pa je bil tudi enak: umikanje denarnih tokov pred regulacijami, v letu 1951 denarnih 
tokov iz poslovanja, od leta 1969 dalje pa denarnih tokov iz naslova vzporednega bančništva. 
To omogoča postavitev teze, da gre za ene in iste vzporedne institucije, mehanizme in akterje. 
Spodnja slika prikazuje rekonstrukcijo celotnega posla vzporednega bančništva.
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Slika 10: Rekonstrukcija vzporednega bančnega posla v primeru kredita Bawag banke

Vir: ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 385 – 393.
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6.5 Vloga Credexa München

Podjetje Credex München je bilo v solastništvu Slovenijalesa, LB in neimenovanega nemškega 
državljana. Potem ko je LB izplačala nemškega državljana, je postala večinski lastnik tega 
finančnega podjetja. Povezava med lastniki je bila tudi poslovodska, saj je Matjan iz Arborja 
Salzburg, avstrijskega hčerinskega podjetja Slovenijalesa, in Ramexina, liechtensteinskega 
hčerinskega podjetja Slovenijalesa, bil istočasno tudi prokurist pri Credexu München (ARS 
1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 266 - 269). Iz dokumenta, ki smo ga navajali 
zgoraj (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 385 – 393), izhaja, da je Credex München zagotovil 
kredite, ki so bili podobno kot v primerih banke Bawag, Comexim Anstalt in Banca Nazionale 
del Lavoro pri LB konvertirani v depozite, ki so omogočili dinarske kredite podjetjem. 
Dokument Informacija o stvaranju neregistrovanih deviznih sredstava Ljubljanske banke, 
Elektrotehne i glavnog štava SR Slovenije za narodni odbranu u inostranstvu (ARS 1931, 1404, 
Štab TO SRS, 395 – 406) navaja, da so v letih 1971 in 1972 takšne kredite dobila sledeča 
podjetja: Iskra Commerce, Gramex, Astra, Oriolik (Orlovac), Chemo, Helios, Ferromoto in 
Metalka. Tudi ta podjetja so se zavezala, da bodo poleg dinarskih obresti plačevala tudi devizne 
obresti, ki pa ne bodo evidentirane v njihovih poslovnih knjigah. Devizne obresti so podjetja 
plačevala Credexu iz Münchena (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 405). Tudi mehanizem 
ustvarjanja teh sredstev je bil identičen: fiktivno se je poviševalo uvozne cene, razlike med 
dejansko in uvozno ceno pa so bile definirane ali kot posebne provizije pri uvozu ali pa sredstva 
za pokrivanje financiranja in stroškov uvoznih poslov (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 405). 
Shema s Credexom München v dostopni dokumentaciji ni nikjer natančneje popisana, izvemo 
le, da so bile obveznosti kreditojemalcev do Credexa po teh kreditih iz let 1971 in 1972 sledeče:

Preglednica 16: Neregistrirane devizne obveznosti kreditojemalcev

Podjetje Obveznost

(v zahodnonemških markah)

Iskra Commerce 234.012,84

Chemo 160.237,56

Gramex 66.500,00

Ljubljanska banka 51.299,09

Združene slovenske železarne 234.819,75

Vir: ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, MFŽ, 405.

Nekatera podjetja se pojavljajo v več epizodah vzporednega bančništva, recimo Chemo, 
Gramex, Ferromoto in tudi Metalka (ki se v tem primeru pojavlja zaradi kredita, ki je bil dan 
Združenim slovenskim železarnam).

V dokumentaciji ni natančno pojasnjeno, od kod Credexu sredstva, ki jih je posodil LB in so 
bila konvertirana v depozit. Je pa na različnih mestih omenjeno, kako je Credex prihajal do 
sredstev, kar lahko sprejmemo kot potencialno tehnologijo vzpostavljanje kreditno-depozitne 
relacije z LB. V obravnavanem dokumentu je denimo navedeno, da je Ogrizek del deviznih 
sredstev, ki so bila zbrana na računu Etabelissement Colcommerce, posodil Credexu. Za kredit 
so bile dogovorjene 10-odstotne devizne obresti, kredit pa je bil zavarovan z menicami v 
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vrednosti 400.920 zahodnonemških mark. Menice so bile kasneje tudi vnovčene (konec leta 
1972 in na začetku 1973) s strani štaba TO SRS (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 406).  

Na osnovi napisanega lahko potrdimo, da je Credex imel likvidna sredstva, ki jih je lahko 
posojal matični LB, ta sredstva pa po vsej verjetnosti niso prihajala neposredno po ključnih 
kreditojemalcih, torej bančnih in finančnih institucijah, vsaj ne v primerih analiziranega 
vzporednega bančništva, temveč so sredstva prihajala po institucijah, ki so predstavljale ključne 
točke delovanja vzporednega bančništva – gre za off shore podjetja v lasti slovenskih podjetij, 
neregistriranih skladov slovenskih podjetij pri Credexu, ki so nastali v mednarodni menjavi in 
po mreži LB v tujini. Vzporednost bančnega sistema kažeta tudi dejstvi, da tako nemška kot 
jugoslovanska zakonodaja nista dovoljevali opisanih relacij med Credexom in LB.

6.6 Računi Scudo AG, MISA 5195 in Sara

Iz Informacije, ki je nastala na 15. 12. 1972 na Upravi javne varnosti v Ljubljani (ARS 1931, 
1404, Osebni dosje Niko Kavčič, 13843, 10 – 15) sledi, da podjetje Metalka je neregistrirani 
sklad deviznih sredstev iz razlike med dejansko in fiktivno uvozno ceno ustvarjala s pomočjo 
Austointercommerce iz Celovca. Lastnik tega podjetja je bil Boris Ban, ki je bil tudi depozitor 
Bawagovega kredita pri LB (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič, 13843, 11). 
Austrointercommerce je torej deloval ne samo kot vzvod za pridobivanje kreditnih sredstev, ki 
so vstopala v sistem vzporednega bančništva, ampak tudi kot vmesnik med Metalko in njenimi 
uvoznimi partnerji. Za namene nastajanja neregistriranega deviznega sklada iz sistema 
vzporedne ekonomije je Ban pri neimenovani švicarski banki odprl poseben račun Scudo AG 
(ARS 1931, 1404, Zelena knjiga, 6) s katerega so se sredstva nakazovala na ODE 1007.

 Iz dokumenta kriminalistične službe RSNZ, ki je nastal 16. novembra 1972 (ARS 1931, 
1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 15), sledi, da so potekale finančne transakcije med 
ODE 1007 in računom MISA 5195, ki je bil odprt na neimenovani banki v Zürichu. V 
dokumentu je sicer zapisano, da lastnik tega računa ni identificiran, vendar je ročno in 
naknadno pripisano, da gre za Ljubomirja Steleta. Steleta smo omenili, ko smo analizirali 
kreditni posel med Banca Nacionale del Lavoro in LB, v katerem je Stele deloval kot fiktivni 
depozitor na LB, kar pomeni, da je bil račun element vzporednega bančništva, na kar posebej 
nakazuje povezava med ODE 1007 in MISA 5195 (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko 
Kavčič 134843, 187). Podrobnejših informacij, ki bi pojasnjevale vlogo MISA 5195, ni bilo 
mogoče pridobiti.

O računu Sara je zelo malo informacij, ravno toliko, da je pojasnjeno, da gre za račun, ki je 
vezan na ključne akterje vzporednega bančništva. V dokumentu, ki je nastal 18. januarja 1973 
na SDV (podpisnik je Egon Conradi) (ARS 1931, 1404, OD Miloš Ogrizek 14096, 65 - 80), je 
zapisano, da je bil račun, imenovan Sara, odprt pri švicarski banki Handelsbank Zürich, znesek 
na računu pa je znašal 100.000 švicarskih frankov. Datum odprtja računa ni znan, informacija 
pa je bila pridobljena leta 1968 ali 1969. Račun Sara naj bi odprl bančni uslužbenec 
Handelsbanke Feninger, ki se je na tej banki zaposlil, potem ko je bil prenehal z delovnim 
razmerjem pri banki Wegelin, kjer je odprl tudi račun ODE 1007 (ARS 1931, 1404, OD Miloš 
Ogrizek 14096, 77). V dokumentu SDV, ki je nastal 17. decembra 1973 in katerega podpisnik 
je Egon Conradi (ARS 1931, 1404, OD Miloš Ogrizek 14096, 217), je omenjen račun 884 kot 
podračun ODE 1007. Pravico do upravljanja tega računa Murn in Ogrizek. 



145

Preiskovanje računov MISA 5195, 884 in Sara ostaja odprto, edino, kar lahko v zvezi z njimi 
trdimo, je, da se pojavljajo v mehanizmih, institucijah in vezani na akterje analiziranih epizod 
vzporednega bančništva. 

6.7 Vloga računov podjetja Etabelissement Colcommerce

Vlogo računov liechtensteinskega podjetja Etabelisement Colcommerce smo že obravnavali in 
pokazali njegovo vlogo v vzporednem bančništvu, pri ustvarjanju neregistriranih skladov in 
njegovo povezavo s ključnimi akterji vzporedne ekonomije in bančništva. Glede računov tega 
podjetja v dokumentaciji, ki nam je bila na voljo, obstaja še dodaten nabor informacij, ki 
ustrezno kontekstualizira pomen tega podjetja. 

Račun tega podjetja pri münchenskem Merck, Finck & Co naj bi leta 1969 odprl Ogrizek (ARS 
1931, 1404 Zelena knjiga, 1–7). Ta trditev izhaja iz dokumenta RSNZ, Informacija o 
ustvarjanju neregistriranih deviznih sredstev Ljubljanske banke, Elektrotehne in GŠ SR 
Slovenije za splošni ljudski odpor v tujini (ARS 1931, 1404 Zelena knjiga, 1). Trditev, da bi 
Ogrizek odprl račun, je le delno verjetna, predvsem zaradi drugih dejstev, ki kažejo na to, da je 
bil račun odprt na relaciji Kavčič – Kupper – Matjan – liechtensteinski lastniki Etabelissement 
Colcommerce. Po drugi strani pa drži, da je s tem računom upravljal tudi Ogrizek. Račun je bil 
odprt pred ODE 1007, toda ne, preden je po ATKO steklo poslovanje z banko Wegelin. Račun 
je bil namenjen tudi za potrebe financiranja štaba TO SRS, pomemben pa je tudi za poslovanje 
Credexa oziroma za posle, s katerimi je upravljal Matjan.

Ogrizek je na račun Colcommerca polagal devizna sredstva, do katerih je prišel z zamenjavo 
dinarjev, 22. avgusta 1969 je Ogrizek dvignil 900.000 dinarjev, jih pretihotapil v Avstrijo, tam 
zamenjal v avstrijske šilinge in jih položil na omenjeni račun. 8. novembra 1971 je Ogrizek 
posodil sredstva z računa, in sicer na račun ODE 1007, šlo je za 312.121,53 švicarskega franka, 
namenjenih za plačilo deviznih obresti za kredit banke Bawag. 13. januarja 1972 so bila ta 
sredstva vrnjena na račun Etabelissement Colcommerce kot 81.304,50 ameriškega dolarja 
(ARS 1931, 1404 Zelena knjiga, 4). To pa ni bilo edino posojilo, ki ga je Ogrizek posredoval 
po tem računu. Podobno je posodil tudi Credexu.

Iz poročilaa SDV, ki je bil sestavljen 30. julija 1974, sledi, da je bil račun Etabelissement 
Colcommerce pri Finck, Merck & Co München razdeljen na tri podračune: 12226, 12226 B in 
12226 X (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Niko Kavčič 13843, 242 - 244). V zvezi s temi 
podračuni je Matjan pojasnil, da je bil podračun 12226 X odprt za potrebe financiranja štaba 
TO SRS in da je s tem računom najprej upravljal Ogrizek, potem pa še Bojan Polak (komandant 
štaba TO SRS) in Albert Jakopič (komisar štaba TO SRS) (ARS 1931, 1404 osebni dosje Niko 
Kavčič 13843, 243). Z računom 12226 B je upravljal zgolj Matjan (ARS 1931, 1404, Osebni 
dosje Niko Kavčič 13843, 243). To pomeni, da je bil Etabelissement Colcommerce stična točka 
različnih poslov vzporedne ekonomije in bančništva. Po Matjanovih navedbah so na ta 
podračun prišla sledeča sredstva: 160.000 zahodnonemških mark iz Credito Italiano Trst, ki jih 
je Matjan po navodilih Kavčiča dvignil in izročil v gotovini Rozmanu iz Credexa. 100.000 
zahodnonemških mark (ali švicarskih frankov),131 ki so bile nakazane iz banke Wegellin, 
dinarska sredstva, ki jih je po konverziji v tujo valuto položil Ogrizek, in 59.000 
zahodnonemških mark, ki jih je Hafner nakazal iz Credexa Frankfurt (ARS 1931, 1404, Osebni 
dosje Niko Kavčič 13843, 243).

131 Iz dokumentacije ni jasno razvidno, za katero valuto gre.
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6.8 Vloga štaba TO SRS in vprašanje obstoja vzporednega bančništva

V analizi smo večkrat omenili, da so se na registriranih skladih vodili posebni podskladi za 
financiranje potreb štaba TO SRS, s katerimi je upravljal Ogrizek (ARS 1931, 1404, Osebni 
dosje Niko Kavčič 13843, 242 - 244). V nadaljevanju bomo poskusili pokazati, zakaj je bil tak 
način financiranja del vzporednega bančništva, kateri so bili  motivi za takšno financiranje, pri 
tem da ne bomo podrobneje pojasnevali širših političnih okoliščin problema tovrstnega 
financiranja, saj ne spadajo v kontekst analize vzporednega bančništva.

Iz informacije (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 1 – 20) sledi, da je Štab TO SRS v letih 1968, 
1969, neposredno po praški pomladi, poskušal oborožiti slovensko teritorialno obrambo s 
sodobnim orožjem in vojaško tehnologijo. Glede na dejstvo, da so potrebe po financiranju 
presegle dotedanjo sposobnost pridobivanja sredstev iz obstoječih virov (republiški in občinski 
viri ter samoupravni dogovori), sta Polak in Jakopič izdelala analizo virov financiranja in 
potreb, v kateri sta ugotovila, da sredstva lahko pridobijo še iz treh virov: zasebnega obrtnega 
sektorja, uvozno-izvoznih podjetij in bank. V zvezi s tem sta se pri LB (Kavčiču) pozanimala, 
ali obstajajo kakšne možnosti, da bi se pridobila devizna sredstva, ki jih je posebno 
primanjkovalo, po vključevanju proračunskih dinarskih sredstev v razne posle kratkoročnih 
posojil (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 1). 

Za štab je bil za pridobivanje deviznih sredstev pooblaščen Ogrizek iz varnostne službe pri 
štabu, iz LB pa Murn. Celoten mehanizem pridobivanja deviznih sredstev je tekel po posojilih 
banke Bawag, ki so se konvertirala v depozit Borisa Bana pri LB, in sicer: s stekanjem deviznih 
sredstev primarno na račun ODE 1007 in ob pomoči drugih institucij (Credex) ter računov, 
odprtih pri različnih bankah. Iz gradiva tudi izhaja (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 10), da so 
iz dela teh sredstev dejansko kupili tehnološko opremo, poleg tega se je poskusilo kupiti 
oborožitev, pri čemer noben izmed nakupov ali poskusov nakupa ni imel lastnosti nelegalnega 
nakupovanja orožja.

Čeprav smo pokazali nekaj finančnih tokov, danes na podlagi dokumentacije ni mogoče 
ugotoviti, koliko se je točno zbralo sredstev, oziroma koliko jih je ostalo nekje v celotni shemi, 
ki je bila organizirana. Vsekakor iz dokumentacije sledi nekaj pomembnih dejstev: prvič, v 
štabu TO SRS so privolili v sistem financiranja, ki je bil z vidika tedanje Jugoslavije in pa tudi 
držav, iz katerih so prihajala sredstva za financiranja kreditov, nezakonit. Drugič, Ogrizek je 
nezakonito tihotapil dinarska sredstva v Avstrijo, jih tam konvertiral v tujo valuto, položil na 
račun Etabelissement Colcommerce in jih posojal znotraj celotne sheme, kar je bila nelegalna 
uporaba proračunskih in občinskih sredstev za štab TO SRS (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 
6 - 7). Tretjič, brez političnega dovoljenja, natančneje privolitve CK ZKS in izvršnega sveta 
skupščine SRS, so postali Ogrizek, Jakopič in Polak upravljavci sredstev, zbranih na 
neregistriranih skladih, in to na neustrezen način. In četrtič, za celotno operacijo, ki je potekala 
na relaciji LB – štab TO SRS, ni bilo politične privolitve (ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 15).

Zadnja točka je ključna, saj se pojavi vzporednica med že opisanim državnim tihotapstvom 
cigaret (Udari – vzemi), ki je služil za pridobivanje sredstev za nakup tehnične opreme za SDV 
(ARS 1931, 213 – 6_A). V slednjem primeru je bila pridobljena privolitev predsednika 
izvršnega sveta skupščine SRS, da se državno tihotapstvo izvede pod pogojem, da ne bodo 
oškodovane koristi Jugoslavije. V navidezno zelo podobnem primeru pridobivanja sredstev za 
financiranje oborožitve in pridobitve tehnološke opreme za štab TO SRS pa takšne privolitve 
ni bilo, čeprav se akterji tega posla večkrat sklicujejo na to, da so od Staneta Kavčiča pridobili 
nekakšno neformalno dovoljenje. Tega neformalnega dovoljenja v obstoječi, izjemno obsežni 
dokumentaciji ni in ni nobenega razloga in dokaza, da bi lahko trdili, da je primer financiranja 
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štaba TO SRS identičen primeru financiranja SDV, čeprav sta obe epizodi zelo podobni tako 
po motivih, kot po načinih delovanja. V več dokumentih je tudi izpostavljeno, da so akterji 
vedno znova razpravljali, da morajo posle legalizirati, in sicer v smislu pridobitve politične 
privolitve. 

Pokazalo se je, da je LB zaradi institucionalnih okoliščin, ki so omejevale sposobnost banke za 
poslovanje, sistematično in dolgo časa poslovala mimo vseh regulacij, zato da je zagotavljala 
kredite visoko zadolženim slovenskim podjetjem, ki jim je primanjkovalo tako investicijskih 
sredstev kot sredstev za financiranje mednarodnih poslov. Ob vsem tem je imela LB težave z 
lastno likvidnostjo, ki je bila odraz predvsem neustrezne bančne zakonodaje in regulative. 
Shema s financiranjem štaba TO SRS zato ni bila osamljena epizoda, ampak je bila zgolj pripeta 
na posle vzporednega bančništva, ki so se razvijali že dolgo časa.

Sodeč po dokumentaciji vzporedno bančništvo samo po sebi ni bil ključen problem. Problem 
je nastal na treh točkah: prvič, poslovanje med LB in Slobodanom Todorovićem, ki je bil 
preganjan na osnovi suma, da deluje v navezi s tedaj že odstavljenim Rankovićem, nekdanjim 
visokim članom srbske in jugoslovanske partije in dolgoletnim sekretarjem zveznega 
sekretariata za notranje zadeve. Drugič, zaradi napetosti na relaciji teritorialna obramba – JLA 
v povezavi s pojavom tako imenovanega slovenskega liberalizma, katerega nosilec je bil 
predsednik izvršnega sveta skupščine SRS Stane Kavčič, ki je v času delovanja mehanizma 
vzporednega bančništva odstopil, in tretjič, zaradi dejstva, da je Niko Kavčič kot direktor LB 
zlorabil položaj tako, da je na mehanizem vzporednega bančništva dodal podjetje ATKO Zug, 
v katerem je bil solastnik z namenom pridobitve premoženjske koristi na račun LB.

Nihče od ključnih bančnih akterjev (Kavčič,132 Murn,133 Krpač134 in Brajer) ni bil obsojen 
zaradi oblikovanja mehanizma vzporednega bančništva, kar dodatno nakazuje, da je šlo za 
nekaj, kar ni predstavljalo problem sam po sebi. V zvezi s tem lahko trdimo, da je bil 
mehanizem vzporednega bančništva nekaj, kar uradne institucije niso definirale kot nezakonito 
dejavnost, posledično je glede na način delovanja jugoslovanskih institucij mogoče postaviti 
tezo, da je bila s takšnim poslovanjem SDV seznanjena, ni pa tega preganjala, je zgolj 
nadzorovala. Podoben primer je bil poslovanje tržaških in goriških podjetij po letu 1954. 
Dodatno utemeljujemo trditev, da je bilo vzporedno bančništvo sestavni ali komplementarni 
del uradne ekonomske politike z dejstvom, da so bili ključni akterji enaki kot v času nastanka 
vzporedne ekonomije, ki je bila organizirana znotraj ekonomskega oddelka UDV. V prvi vrsti 
gre za Kavčiča, Matjana, Kuppra, potem Murna, Kranjca in Ogrizka, zgodovino državnega 
tihotapstva in operativnih dejavnosti za UDV pa sta imela tudi Todorović in Anđelković.

Institucionalna obravnava primera uporabe vzporednega bančništva za ustvarjanje sredstev za 
financiranja štaba TO SRS, ki dokazuje, da sam mehanizem vzporednega bančništva ni bil 
sporen, iz česar lahko sklepamo, da je bil obravnavan kot nekakšen parainstitucionalen 
mehanizem, je opisana v dokumentu javnega tožilstva SRS, ki je bil narejen 5. decembra 1974, 
in je shranjen v Arhivu RS. Dokument nosi naslov Informacija o kazenskem postopku zoper 
Ogrizek Miloša in o kazenskem pregonu drugih oseb v zvezi z ilegalnim zbiranjem sredstev za 
potrebe štaba SLO. Informacija je narejena na podlagi dokumentacije, ki je bila obravnavana 
tudi v pričujoči analizi. V februarju 1974 je okrožno javno tožilstvo na podlagi kazenske ovadbe 
RSNZ zahtevalo pri Okrožnem sodišču Ljubljana kazensko preiskavo zoper Miloša Ogrizka, in 
sicer (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Miloš Ogrizek 14096, 451): i. zaradi kaznivega dejanja 

132 Kavčič je bil po razkritju vseh zgoraj navedenih epizod upokojen.
133 Murn je bil aretiran in v preiskovalnem priporu.
134 Krpač je nadaljeval kariero v LB do upokojitve v času države Slovenije.
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ogrožanje državne celote in neodvisnosti po čl. 101/I KZ, ii. zaradi kaznivega dejanja grabeža 
v zvezi z zlorabo uradnega položaja iz koristoljubnosti po čl. 255/I v zvezi s čl. 314a/II KZ in 
iii. zaradi kaznivega dejanja poneverbe po čl. 322/II KZ. Za vsa tri kazniva dejanja, za katera 
je bil osumljen Ogrizek, se predlaga ustavitev kazenskega postopka zaradi pomanjkanja 
dokazov (i. in ii.) in zaradi zastaranja (iii).

Polak in Jakopič sta bila osumljena kaznivega dejanja zlorabe pooblastil v gospodarstvu, in 
sicer po čl. 213 c kazenskega zakonika in tudi kaznivega dejanja neupravičene uporabe po čl. 
323 kazenskega zakonika. Očitano jima je bilo, da sta zavestno ustvarjala neregistrirane sklade 
v tujini, in da je Ogrizek leta 1969 v tujino ilegalno prenesel 850.000 dinarjev proračunskih 
sredstev, namenjenih za financiranje štaba, jih tam zamenjal v 248.000 zahodnonemških mark, 
ki jih je položil na račun Etabelissement Colcommerca, odprt pri Merck, Finck & Co. S temi 
sredstvi sta potem prosto razpolagala Ogrizek in Matjan, podpisnika na računu pa sta bila tudi 
Bojan Polak in Albert Jakopič. Iz teh sredstev se je dajalo kredite, kupovalo vrednostne papirje 
itd. (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Miloš Ogrizek 14096, 453).

Utemeljen sum kazenskega pregona zaradi kaznivega dejanja zlorabe pooblastil v gospodarstvu 
in kaznivega dejanja nevestnega dela v službi je bil podan tudi zoper Miloša Ogrizka, Nika 
Kavčiča, Karla Kranjca, Jožeta Murna, Slavka Matjana in Oskarja Mahniča (ARS 1931, 1404, 
Osebni dosje Miloš Ogrizek 14096, 453).135

Javno tožilstvo je v zvezi z navedenim predlagalo, da se poskuša doseči abolicija za navedene 
osebe. Javno tožilstvo tudi predlaga abolicijo po tem, ko bi bila ovržena dokazna vrednost iz 
zelene knjige (ARS 1931, 1404, Osebni dosje Miloš Ogrizek 14096, 454).

Po procesu zoper Slobodana Todorovića, na katerem je pričal Kavčič, je bil le-ta oproščen vseh 
nadaljnjih kazenskih postopkov, kar se je formalno zaključilo tako, da mu je bil 1. decembra 
1976 vrnjen potni list. Potrdilo o vrnitvi potnega lista je shranjeno v dokumentaciji Arhiva 
Republike Slovenije (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič, MFŽ, 312).

Vse to potrjuje, da je bilo vzporedno bančništvo z ustvarjanjem neregistriranih skladov v tujini 
komplementarni del ekonomske politike, saj so bili sumi kaznivih dejanj preveč resni in glede 
na razpoložljivo dokumentacijo dovolj dobro dokazani, da bi morali biti potrjeni, akterji pa 
obsojeni. Tudi predlog uporabe instrumenta abolicije kaže, da sta preiskava in obravnava 
primera na tožilstvu bila takšna, da bi se morala končati z obsodilnimi sodbami in da je bila 
edino abolicija tisti možni instrument, ki je akterje vzporednega bančništva osvobodil 
kazenskega pregona in obsodbe. Znotraj tega konteksta ni mogoče sklepati drugače, kot da je 
bilo vzporedno bančništvo neformalni komplement uradni ekonomski politiki na področju 
bančništva. Analogija s sodnim zaključkom v primeru Udari – vzemi je na mestu, tudi tam so 
se namreč sodni pregoni po ugotovitvi, da je šlo za posel državnega tihotapstva, ustavili.

Po liechtensteinskem registru podjetij (Oera 2018)136 je bil Etabelissement Colcommerce 
inkorporiran v Maurenu 18. januarja 1969 in likvidiran 12. februarja 1998. Colcommerce je bil 
inkorporiran v Vaduzu 10. marca 1952 in likvidiran 28. januarja 1955. Ramexin Anstalt je bil 
inkorporiran v Vaduzu 22. novembra 1968 in likvidiran 28. februarja 1979. Etabelissement 
Gratex je bil inkorporiran v Maurenu 27. januarja 1971 in likvidiran 18. decembra 1991.

135 Oskar Mahnič je po Ogrizkovem odhodu iz štaba TO SRS zasedel mesto načelnika varnostne službe.
136 Dostopno na:  www.oera.li, Landesverwaltung Fürstentum Liechtenstein Firmenindex, 
Handlesregister, Amt für Justiz (10. 11. 2018).

http://www.oera.li/
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Spodnja slika prikazuje posamezne igralce in elemente vzporedne ekonomije in vzporednega 
bančništva ter poslovne relacije, ki so bile vzpostavljene med njimi.

Slika 11: Akterji in elementi vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva ter 
relacije med njimi

Vir: ARS 1931, 1404, Štab TO SRS, 385 – 393, ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307.
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6.9 Rekonstrukcija

Pokazali smo, da je bila slovenska ekonomija v šestdesetih letih preteklega stoletja soočena z 
resnimi težavami, ki so izhajale predvsem iz izjemno nestabilnega oblikovanja 
institucionalnega okvira, ki je bil zaznamovan predvsem s poskusi reformiranja jugoslovanske 
ekonomije v tržno ekonomijo. Istočasno se je vsaka taka reforma zelo hitro povrnila h 
konceptom samoupravnega socializma. Pri tem ni nepomembno, da je prihajalo do 
nasprotujočih mešanic ekonomske politike. Čeprav je bilo mogoče vzpostaviti bančni sistem v 
smislu običajnega bančništva, pa ni bilo mogoče, da bi komercialne banke dajale drugačne 
kredite od kratkoročnih in potrošniških. Po drugi strani se je s kratkoročnimi krediti financiralo 
dolgoročne naložbe, kar je povzročilo likvidnostne težave v bančnem sistemu. Banke so brez 
posebnih kriterijev, zgolj v skladu z investicijskimi načrti dajale kredite, ki se niso vračali, ali 
pa se je obdobje njihovega povračila odmikalo v prihodnost, medtem ko podjetja niso mogla 
več poravnavati svojih obveznosti. Da bi poravnala obveznosti, so si sposojala sredstva pri 
bankah, s čimer se je vedno znova povečeval obseg zadolženosti in nelikvidnosti.

Čeprav je postajalo očitno, da so naložbe neučinkovite, je združena Ljubljanska banka v 
dogovoru z izvršnim svetom nadaljevala financiranje tovrstnih naložb, pri čemer se je oblikoval 
koncept posebno pomembnih podjetij, ki naj bi tvorila žarišča oziroma točke, ki bi s svojo 
ekonomsko aktivnostjo omogočila prestrukturiranje slovenske ekonomije. Poseben primer so 
bila skromna devizna sredstva, ki jih je imel na voljo slovenski bančni sistem, kar je pomenilo 
tudi, da obstajajo težave pri financiranju uvoza, ki pa naj bi bil ključen za modernizacijo 
slovenskega gospodarstva. Po drugi strani je premočan tečaj dinarja imel za posledico šibek 
izvoz, kar je pomenilo dodaten pritisk na zbiranje deviznih sredstev, ki bi lahko prišla od 
izvozne aktivnosti. Tudi če so podjetja izvažala in pridobivala devize, je obstajal mehanizem 
centralnega zbiranja deviznih sredstev in kvot, po katerih se je administrativno vračalo devize 
v gospodarstvo.

Ob vsem tem je imela Ljubljanska banka težave s pridobivanjem virov za financiranje kreditne 
dejavnosti, predvsem pri pridobivanju deviznih kreditov pri tujih bankah. Znotraj obstoječega 
in docela nestabilnega institucionalnega sistema je bilo očitno, da enostavna rešitev v smislu 
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva ni mogoča. Splošna nelikvidnost, pomanjkanje 
bančnih virov,  šibka izvozna dejavnost in neučinkovite naložbe so tvorile okolje, kjer 
prestrukturiranje ni moglo biti uspešno.

Prvi element reševanja vseh teh problemov je združitev obeh največjih slovenskih bank v 
Ljubljansko banko. S tem se je koncentriral bančni kapital, v eni točki se je lahko opravila 
koordinacija med kratkoročnim in dolgoročnim, torej investicijskim kreditiranjem, in povečal 
se je devizni sklad na voljo za devizno kreditiranje mednarodne trgovine. Drugi korak je bil 
tesnejši preplet politike kreditiranja z ekonomsko politiko investiranja, ki jo je vodil izvršni svet 
skupščine SRS. Analizirani dokumenti kažejo, da je postala Ljubljanska banka ključni 
instrument, po katerem se je pripravljalo prestrukturiranje slovenskega gospodarstva. Cilji tega 
prestrukturiranja so bili primarno: modernizacija gospodarstva, preusmeritev fokusa 
ekonomske politike na izbrane panoge, povečanje izvozne aktivnosti slovenskih podjetij, 
njihovo razdolžitev in ustvarjanje lastniškega kapitala, s katerim bi se lahko ustvaril 
investicijski cikel. 

Vse to pa je zahtevalo praktične rešitve na ravni bančnega poslovanja. Ljubljanska banka je 
reševala težave z likvidnostjo in pridobivanjem deviznih virov na različne načine: s fiktivnimi 
depoziti, ki so bili dejansko devizni krediti (primer kreditov Credito Italiano in Bawag), ali 
nenamensko porabljenimi klirinškimi krediti Narodne banke Jugoslavije (primer poslovanja s 
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podjetji Slobodana Todorovića). V vseh teh primerih je bilo bančno poslovanje speljano mimo 
veljavne jugoslovanske monetarne regulative in zakonodaje. To je bilo narejeno namensko, da 
bi se vzpostavili bančni posli, ki sicer niso bili mogoči. Velik del poslov vzporednega 
bančništva je potekal po Credexu, münchenski podružnici Ljubljanske banke, spet z namenom 
izogibanja jugoslovanskim bančnim regulativam.

Vzporedni in neregistrirani bančni posli so bili mogoči zaradi dveh elementov. Prvič, zaradi 
obstoja mreže podjetij, ki so sodelovala v kreditnih poslih, in drugič, zaradi skupine ljudi, katere 
jedro so tvorile osebe, ki so izšle iz ekonomskega oddelka SDV, ki je deloval med letoma 1949 
in 1951. 

Elektrotehna, Slovenijales, Metalka (tudi v imenu Slovenskih železarn), Chemo in Iskra so bila 
najbolj tipična podjetja, ki so prejemala kredite iz mehanizma vzporednega bančništva, 
istočasno pa gre tudi za podjetja, ki so na relaciji izvršni svet skupščine SRS in Ljubljanska 
banka prišli v fokus kot skupina podjetij, ki predstavljajo žarišča za modernizacijo slovenskega 
gospodarstva. Vsa ta podjetja so omogočila nastanek posebnih neregistriranih deviznih skladov 
na različnih računih, odprtih pri tujih bankah, ali pa na tako imenovanih podjetjih vmesnikih, 
ki so delovali na podlagi zadrževanja provizije za posredovanje poslov med domačimi podjetji, 
prejemniki kreditov iz vzporednega bančništva in tujimi podjetji. Primerjava z začetno shemo 
vzporedne ekonomije je po našem mnenju na mestu, saj se je tudi v mehanizmu vzporedne 
ekonomije izogibalo regulacijam z uporabe off shore podjetij in bančnih računov na tujih, 
predvsem švicarskih bankah. Razlika je seveda v tem, da so bile tokrat mogoče tudi bančne 
operacije. V primeru Slovenijales – Ramexin – Finck, Merck & Co – Credex obstaja prav 
preplet med vzporedno ekonomijo in bančništvom. Povezavo med mehanizmom vzporedne 
ekonomije iz obdobja 1949–1951 in vzporednim bančništvom je tudi podjetje Colcommerce, 
ki se v epizodi vzporednega bančništva pojavi kot Etabelissement Colcommerce. V ozadju obeh 
podjetij so osebe, ki so bile prisotne v vzporedni ekonomiji.

Ključne osebe vzporednega bančništva so bile Kavčič, Murn, Matjan, Kupper in Kranjc 
(Elektrotehna), vse te osebe so bile (z izjemo Murna in do neke mere Kranjca) ključne tudi pri 
vzpostavitvi in upravljanju vzporedne ekonomije in so bile tudi del gospodarskega oddelka 
UDV. Tudi Anđelković, Todorović in Ogrizek so bili povezani z epizodami državnega 
tihotapstva, ki je bilo sestavni del vzporedne ekonomije, posebno v fazi prvobitne akumulacije 
kapitala. S tega vidika se zdi smiselno tudi postaviti tezo, da so bili posebni neregistrirani 
devizni skladi v tujini, vzpostavljeni kot točke, na katerih so se zbirale neregistrirane devizne 
obresti, pravzaprav prvobitna akumulacija deviznih sredstev za reševanja problema likvidnosti 
banke, deviznih bančnih sredstev in deviznih kreditov za slovenska podjetja v smislu dogovora 
o prestrukturiranju slovenske ekonomije, ki je nastal na relaciji izvršni svet skupščine SRS – 
Ljubljanska banka. 

Do neke mere je relevantna tudi epizoda zbiranja deviznih sredstev za potrebe štaba teritorialne 
obrambe SRS, predvsem v povezavi z že prej opisanim državnim tihotapstvom cigaret (akcija 
Udari – vzemi), katerega namen je bil pridobiti sredstva za nakup tehnične opreme za SDV. 
Razlika med obema primeroma pa vseeno ostaja. V primeru Udari - vzemi je načelnik uprave 
SDV pridobil neformalno dovoljenje za državno tihotapstvo od predsednika izvršnega sveta 
skupščine SRS Staneta Kavčiča, takšne privolitve pa ni bilo v primeru zbiranja sredstev za 
oboroževanje štaba teritorialne obrambe SRS, čeprav je šlo za proces, ki je spremljal vzporedno 
bančništvo in kljub tesni povezavi med Nikom Kavčičem iz Ljubljanske banke in Stanetom 
Kavčičem iz izvršnega sveta skupščine SRS. Primera sta torej na moč podobna, ne gre pa za 
enak obrazec, saj v primeru pridobivanje sredstev za financiranje štaba teritorialne obrambe 
SRS štab ni pridobil nobene vrste soglasja Staneta Kavčiča oziroma takšnega dokaza v 
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dokumentaciji ni. Prav mogoče je, da so akterji te zgodbe poskusili narediti enako kot SDV, 
vendar pa do konca na noben način in v nobeni obliki niso zaprosili za soglasje. Posebnost 
mehanizma vzporednega bančništva je nastanek zasebnega neregistriranega sklada, ki se je 
imenoval ATKO (Zug, Švica),  v katerem so bili kot lastniki na podlagi ustanovnega kapitala v 
obliki neregistriranih bančnih sredstev udeleženi Anđelković, Todorović, Kavčič in Ogrizek. 
Skupni imenovalec vseh teh ni zgolj pridobivanje sredstev iz vzporednega bančništva, temveč 
tudi udeleženost v vzporedni ekonomiji.

Kavčičevi dokumenti kažejo, da je bilo sodelovanje med Ljubljansko banko in izvršnim svetom 
skupščine SRS zelo tesno in z vidika ekonomske politike tudi ključno. Ljubljanska banka je 
bila namreč v središču projekta prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Iz dokumentacije 
tudi izhaja, da je bil Stane Kavčič zelo podrobno obveščen o težavah v gospodarstvu in posebno 
v Ljubljanski banki, zato trditev, da je bilo vzporedno bančništvo skrito politični strukturi in 
vladi SRS, ni utemeljena. Če k temu dodamo, da so bili v operacijah vzporednega bančništva, 
ki so tekle na relaciji Todorović – Kavčič, ključni posamezniki iz Narodne banke Jugoslavije, 
pri čemer so te operacije postale celo pravilo, potem je domneva o tem, da je bilo vzporedno 
bančništvo dejanski komplement uradne ekonomske politike, smiselna.

Isti akterji, isti mehanizmi in iste institucije v vzporedni ekonomiji in vzporednem bančništvu 
kažejo na to, da je bilo vzporedno bančništvo načrtna ekonomska politika, ustvarjena z 
namenom izogibanja neučinkovitim monetarnim in bančnim regulativam in z motivom 
prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Od tega izstopa primer ATKO Zug, vendar gre 
glede na dokumentacijo za enkraten primer in ne za sistemski pojav. Navsezadnje tudi poziv 
tožilstva SRS k aboliciji vseh, ki so bili razkriti v izvajanju vzporednega bančništva, kaže na 
dejstvo, da ni šlo za neko samostojno dejavnost kriminalne združbe. Niko Kavčič kot glavni 
upravljavec vzporednega bančništva ni bil kazensko preganjan, bil je zgolj upokojen in to 
predvsem zaradi povezave s Slobodanom Todorovićem, ki je bil osumljen zaradi domnevnih 
povezav z Aleksandrom Rankovićem oziroma konspiracije proti državi.

Na podlagi analizirane dokumentacije lahko trdimo tudi, da je bil sistem vzporedne ekonomije 
prvi pogoj za vzpostavitev sistema vzporednega bančništva. Oba pojava zato lahko skupaj 
poimenujemo kot vzporedni mehanizem. Zanimivo bi bilo naprej raziskati, ali je mehanizem 
vzporednega bančništva obstajal tudi v drugi polovici sedemdesetih in osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, torej v zadnjih dveh desetletjih obstoja jugoslovanskega samoupravnega 
socialističnega sistema. Dodatno preiskavo bi bilo treba opraviti tudi v zvezi Etabelissement  
Colcommerce, ki je bil po liechtensteinskem registru podjetij likvidiran leta 1998, torej globoko 
v času tranzicije.
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7 PREHOD VZPOREDNE EKONOMIJE V TRANZICIJO

Vstop mehanizma vzporedne ekonomije v tranzicijo bomo opisali z rekonstrukcijo tranzicije 
lastniške strukture Safti v KB1909 oziroma tranzicije vzporednega mehanizma. Vstop 
vzporednega bančništva v tranzicijo bo rekonstruiran na podlagi primerov Proteus Finanz/NLB 
Interfinanz, Kvarner banke in banke Noricum. Pokazali bomo tudi tranzicijo neformalnih pravil 
vzporednega mehanizma v institucije tržne ekonomije. Poglavje prinaša pomembno spoznanje, 
da je ob tranziciji, ki so jo doživele slovenske institucije, istočasno potekala tudi tranzicija 
vzporednega mehanizma, to pa ne bi bilo mogoče, če vzporedni mehanizem ves čas svojega 
obstoja ne bi bil stabilen. Rekonstrukcija tranzicije vzporednega mehanizma je daleč od tega, 
da bi bila dokončana. Predvsem v primeru banke Noricum je na voljo premalo dokumentacije, 
da bi razumeli način prehoda v proces tranzicije v primeru te epizode. 

Dokumentacija za to poglavje temelji le deloma na arhivski dokumentaciji, in sicer na ARS 
1931, tehnični enoti 2336 (mikrofiši). Večina dokumentacije je bila pridobljena s terenskim 
delom, in sicer so uporabljeni relevantni dokumenti Tržaške trgovinske, industrijske, obrtne in 
kmetijske zbornice italijanske centralne banke (Banca D’Italia) in izbrana letna poslovna 
poročila, za zajemanje podatkov so bile uporabljene tudi slovenske, hrvaške in švicarske javne 
baze podatkov (Bančni bilteni Hrvatske Narodne banke, švicarski Moneyhouse in slovenski 
Ajpes ter Erar). Uporabljeni so bili tudi prepisi zaslišanj Borisa Zakrajška, nekdanjega 
direktorja LHB ag Frankfurt, in Borisa Perica, direktorja uprave KB1909 pred relevantnimi 
preiskovalnimi komisijami v državnem zboru.

Posebnost tega poglavja je, da smo uspeli pridobiti dva dokumenta žvižgačev. Gre za dokument 
VIS, predhodnice Sove, o lastniški in upravljavski strukturi Safti v letu 1993 (Varnostno 
informacijska služba 1993) in Poročilo o internem nadzoru Banke Slovenije v NLB v letu 1997 
(Banka Slovenije 1997), ki priča o relacijah med Ljubljansko banko, grupacijo Safti, Proteus 
Finanz in NLB Milano. Oba dokumenta sta ključna za razumevanje tranzicije vzporednega 
mehanizma.

Poleg dokumentacije žvižgačev smo pridobili tudi dokumente iz zasebnega arhiva Nika 
Kavčiča (Kavćič 1992a, Kavčič 1992b, Kavčič 1994), s katerimi je bila mogoča sploh prva 
rekonstrukcija delovanja banke Noricum in tranzicije neformalnih pravil v nov institucionalni 
okvir.

Bistveno podrobnejša rekonstrukcija bo mogoča, ko bo v Arhivu Republike Slovenije dostopna 
dokumentacija o prvi bančni sanaciji, ki se bo odprla leta 2027, torej 30 let po zaključku prve 
sanacije slovenskega bančnega sistema.

Vsekakor pa že obstoječa dokumentacija omogoča dokazovanje uspešnega prehoda 
vzporednega mehanizma v drugačno obliko institucionalne ureditve, torej prehod iz sistema 
socialistične ekonomije v sistem tržnega mehanizma, in dovolj podrobno rekonstrukcijo 
posameznih primerov.
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7.1 Struktura vzporedne ekonomije v času tranzicije med 1990 in 1993

V času raziskave smo pridobili poročilo VIS (Varnostno informacijska služba 1993), 
predhodnice Sove, ki je datirano v leto 1993 in v katerem je popis celotnega sklopa v času, ko 
je Slovenija vstopila v tranzicijo. Avtentičnost poročila smo potrdili tako, da smo posamezne 
informacije preverili v dokumentaciji, ki je shranjena v Arhivu Republike Slovenije. Poročilo 
nima naslova, zgolj v desnem kotu je pripisana letnica 1993, dolgo pa je 17 strani, ena stran v 
poročilu manjka. Gre za prvo dosegljivo poročilo o lastniški strukturi sklopa po začetku 
tranzicije.

Pod Controllate Safti (v slovenskem prevodu obvladuje Safti) so navedena sledeča podjetja 
(Varnostno informacijska služba 1993, 1 - 7): Adriaimpex, Centralšped, Elpro, Farco, 
Finjadran, Grmada, Helvetius (mešano podjetje, kjer sta bila solastnika Safti in Krka), Indules, 
Korpeuropa, Leasest, Medias, Mico M, MIT, Ponteco, Resco, Sagor, Societa Finanzieria 
Triestina (ali Safti), Založba tržaškega tiska, Noricum Assicurazione in Mipot. V seznamu pri 
koncu strani je navedeno še podjetje Proteus, vendar naslednja stran manjka. Kljub temu smo 
iz razpoložljive dokumentacije preverili tudi to podjetje. V poročilu je posebna pozornost 
namenjena podjetju Safti, ki je tokrat že opredeljeno kot finančni holding. Upravitelji Saftija so 
bili Dario Zuppin, Carlo Emili in Frederico Primosig. Nadzorniki finančnega holdinga so bili 
Silvano Mesesnel, Alessandro Corradeti in Carlo Stocca.

Iz poročila tudi izvemo (Varnostno informacijska služba 1993, 9), da se je 8. novembra 1990 
glavnica Saftija povečala s 5 na 10 milijard lir s predkupno pravico za že obstoječe člane 
oziroma delničarje. Sledi daljši spisek delničarjev in deležev, ki ga imajo v Saftiju (delež je 
zapisan v obliki vrednosti v italijanskih lirah). Navedeno je tudi, da ti deleži niso realni, saj gre 
dejansko za sredstva, ki so prišla iz Jugoslavije. To je mehanizem slamnatih delničarjev, ki smo 
ga že identificirali, vendar iz poročila izhaja pomembnejša informacija, in sicer o načinu 
porazdelitve sredstev po različnih slamnatih delničarjih. Mehanizem porazdelitve med 
slamnatimi delničarji je bil vezan na zanesljivost in nadzorstvo nad posameznim delničarjem. 
V zvezi s tem lahko postavimo zgolj domnevo, da je zanesljivost vezana na preverljivost 
predhodnega delovanja posameznega delničarja. Med delničarji so poleg fizičnih oseb 
navedene tudi pravne osebe, denimo Sagor, Agorest, Dila, Resim in Farco (Varnostno 
informacijska služba 1993, 9 - 15).

Avtor poročila ugotavlja, da naj bi skoraj zagotovo vsi člani (torej delničarji) podpisali bianco 
pogodbe za formalni prenos svojih delnic na prave lastnike Saftija (Varnostno informacijska 
služba 1993, 9). Družbena podjetja je izraz, ki se uporablja na Tržaškem in Goriškem, ko se 
govori o podjetjih sklopa, torej tistih podjetjih, ki so nastala z ustanovnim kapitalom, ki je prišel 
po mehanizmih vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva.  Zakaj je beseda lastniki v 
narekovajih, iz konteksta ne sledi, lahko zgolj domnevamo, da je avtor poročila vedel, kdo so 
bili tisti lastniki, ki so jih nadomeščali slamnati lastniki.

Iz zapisa tudi sledi, da je bila zadnja znana dokapitalizacija Saftija, torej ko se je kapital tega 
finančnega holdinga dvignil s 5 na 10 milijard italijanskih lir, izvedena na enak način kot vse 
ostale pred njo, torej s pomočjo slamnatih lastnikov (Varnostno informacijska služba 1993, 9). 

Podrobnejši, pravzaprav edini dokument, v katerem je razčlenjena celotna lastniška in 
upravljavska struktura grupacije Safti, predstavlja izpisek Tržaške trgovinske, industrijske, 
obrtne in kmetijske zbornice za leto 1995, ki ga v nadaljevanju povzemamo. 
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31. decembra 1995 je bila po podatkih Tržaške trgovinske, industrijske, obrtne in kmetijske 
zbornice upravljavska struktura Saftija sledeča (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in 
kmetijska zbornica 1995, 1): Dario Zuppin, direktor upravnega odbora, Carlo Emili, direktor, 
Paolo Kozlovic, svetovalec. Kot predsednik nadzornega sveta je nastopal Silvano Messesnel, 
njegovi namestniki pa so bili: Carlo Stocca, Alessando Corradetti, Giorgio Bevk in Silvio 
Tavcar. 

Istočasno so omenjeni predstavniki nastopali v različnih podjetjih in v različnih vlogah v sklopu 
Saftija. Carlo Emili v (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 2): 
Credit data s.r.l., Kronos s.r.l., Mipot s.p.a Galileo Vacuum special equipment s.r.l., Micro M 
s.r.l. in Centralsped s.r.l.; Dario Zuppin v (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska 
zbornica 1995a, 3): Helvetius s.r.l. in Proteus s.a.; Paolo Kozlovic v (Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995a, 4): Centralsped s.r.l., Europaper s.p.a., Kronos 
s.r.l., Lintech s.r.l., Simek s.p.a., Prae s.p.a., Korp Europa s.r.l., Hobles s.p.a., Robo s.r.l., Micro 
M. s.r.l., Tomos s.r.l., EST – ZTT s.p.a, Ponteco s.p.a.; Silvano Messesnel v (Tržaška 
trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995a, 5): Tržaški kreditni banki s.p.a., 
Adriaimpex s.p.a., Dom Immobiliare Triestina s.p.a., EST – ZTT s.p.a., Eurosava s.r.l., Farco 
s.r.l., Ponteco s.p.a., Prae s.p.a., Resim s.r.l. in Medias s.p.a.; Alessandro Corradetti pa v 
(Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995a, 6): Prae s.p.a. in Carlo 
Stocca v (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 7): C.G.R. SI 
s.r.l.

Spodnja tabela prikazuje lastniško strukturo podjetij iz grupacije Safti s.p.a.:

Preglednica 17: Lastniška struktura podjetij iz grupacije Safti s.p.a.    

Podjetje Delež Safti

(v %)

Ostali solastniki 
(v   %)

Ostali solastniki

Agorest s.r.l. 90 5

5

Damiano Klanjscek

Alessandro Pertot

Europaper s.p.a. 63,25 24,50

12,25

EST – ZTT s.p.a.

Papirnica Količevo p.o.

Helvetius s.r.l. 51 49 Krka, tovarna zdravil p.o.

Hobles s.p.a. 62,53 31,47

6

Hoja, predelava lesa

Massimiliano Mazora

Kronos s.r.l. 70 30 Carlo Emili

Lintech s.r.l. 60 40 Ivo Lola Ribar n.sol.o

Se nadaljuje
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Podjetje Delež Safti

(v %)

Ostali solastniki 
(v   %)

Ostali solastniki

Mipot s.p.a. 93,41 1,99

1,38

1,32

1

0,9

Radojko Starec

Demeterio Bauzon

Carlo Emili

Borut Leban

Frederico Primozic

Ponteco s.p.a. 95 5 Korp Europa s.r.l.

Proteus s.a. 99,92 0,08 Dario Zuppin

Robo s.r.l. 60 40 Slovenske železarne – interna 
banka

Valenta d.d. 60 40 Venta d.o.o.

Adriaimpex s.p.a 45 15

15

10

5

5

5

Mario Furlan

Carlo Zerjal

Maria Zupancich

Carlo Emili

Stefano Semen

Dario Stolfa

Centralsped s.r.l. 40 45

15

Soc. finanziaria Triestina s.p.a.

Dolmex d.o.o. 33,33 33,33

33,33

Karanta handelsgesellschaft 
mhb
Krka, tovarna zdravil p.o.

Evert s.r.l. 30 58,35

11,65

Mitja Vavpetic

Fabio Gombac

Grmada s.r.l. 45 55 MIP, mesna industrija 
Primorske p.o.

Se nadaljuje
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Podjetje Delež Safti

(v %)

Ostali solastniki 
(v   %)

Ostali solastniki

Indules s.r.l 40 15

10

10

8

7

5

5

Guerino Miot

Suadam Kapic

Giorgio Kufersin

Orietta Umari

Alessandro Buzzi

Giorgio Bevk

Sergio Peloza

Leasest s.p.a. 20 36

25

19

Soc. finanziaria Triestina s.p.a.

Cassa di risparimo di Gorizia

Tržaška kreditna banka s.p.a.

Meblo Italiana s.r.l. 45 55 Meblo, ind. pohištva in not. 
opreme

Ondatrading d.o.o. 40 60 Aegida p.o.

Sagor s.r.l. 25 25

25

20

5

Anamaria Fabec

Suadam Kapic

LTH – Loške tovarne 
hladilnikov

Paolo Mahorcic

Vir: Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 8 - 9.

Iz zgornje tabele lahko razberemo dve lastnosti lastniške strukture Saftija. Prvič, v lastniški 
strukturi so prisotne fizične osebe, ki so bile ključne pri upravljanju Saftija, denimo Suadam 
Kapić (Indules, Sagor), Carlo Emili (Adriaimpex, Mipot, Kronos), Giorgio Bevk (Indules), 
Dario Zuppin (Proteus), kasnejši direktor Mark Medicala, Damiano Klanjscek (Agorest137) in 
kasnejši visoki administrator v skupini KB1909, Demeterio Bauzon (Mipot). In drugič, podjetja 
iz grupacije Safti so bila lastniško tesno prepletena s slovenskimi podjetji: Ondatrading d.o.o., 
Grmada s.r.l. (Mip d.o.o.), Meblo Italiana s.r.l. (Meblo), Valenta d.d. (Venta d.o.o.), Robo s.r.l. 
(Interna banka Slovenskih železarn), Hobles s.p.a. (Hoja), Helvetius s.r.l. (Krka p.o.) in 
Europaper s.p.a. (Papirnica Količevo p.o.). Slednje kaže na dejstvo, da je bila slovenska 
tranzicija, natančneje proces privatizacije, tesno povezan s podjetji iz grupacije Safti.

V naslednji tabeli prikazujemo lastniško udeležbo podjetij iz grupacij Safti z drugimi podjetji , 
kar omogoča razumeti nadaljnjo lastniško razvejanost grupacije Safti. Recimo podjetje Proteus 
s.a., ki ga je ustanovil Safti, zato da je z NLB v Zürichu ustanovil Proteus Finanz a.g., je imelo 

137 Predhodnik podjetja Mark, ki je bil povezano podjetje z Mark Medical.
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lastniške deleže poleg Proteusa Finanz a.g., tudi v Auremiani d.o.o., podjetju, ki se je ukvarjalo 
s prodajo medicinskih pripomočkov in tehnologije, in Venta d.o.o, ki se je po slovenskem 
podjetju Adit transformiralo v Distriest d.o.o., istočasno pa postane očitna še ena lastnost, in 
sicer podjetja iz grupacije Safti so v drugem kraku lastniške strukture vstopala na različne tuje 
trge, ne samo na slovenskega, in kar je morda še pomembnejše, pri teh vstopih so sodelovali s 
slovenskimi podjetji. Recimo, Krka in Safti sta bila solastnika podjetja Helvetius, ki je imelo 
hčerinska podjetja (ali pa lastniško udeležbo) v Rusiji in na Madžarskem, ter celo v medijskem 
podjetju, ki je v Sloveniji izdajalo časopis Republika.
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Preglednica 18: Lastniške povezave podjetij iz grupacije Safti s.p.a.    

Podjetje Lastniška udeležba Lastniška 
udeležba (v 

%)

Auremiana d.o.o. 20

Kmečka banka 0,75

Krioss Medical s.r.l., 
Romunija

73,33

Safti s.p.a. 1,75

Simek s.p.a. 29,75

Agorest s.r.l.

EST – ZTT s.p.a. 1,97

Kmečka banka 0,75

Kales d.o.o. 60

Europaper s.p.a.

Paloma Italia s.r.l. 33,33

Kmečka banka 0,75

Farmis AZDT, Rusija 5

Krka k.f.t., Madžarska 2

Lima Implants s.r.l. 50

Republika d.d. 16

Helvetius s.r.l.

Safti s.p.a. 0,75

Horus s.r.l., Rusija 40Hobles s.p.a.

Ora d.o.o., BiH 49,77

Kronos s.r.l. Heros sport H. und V. Gmbh, 
Nemčija

50

Acord s.r.l. 30

G.V.S.E 40

Mipot s.p.a.

Mitec s.r.l. 91

Auremiana d.o.o. 80

Proteus Finanz a.g. 40

Proteus s.a.

Venta d.o.o. 99

Robo s.r.l. EST – ZTT s.p.a. 1,97

Vir: Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 10 - 11.
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Tabela, ki sledi, prikazuje še dodatno dimenzijo lastniških podjetij, saj gre za podjetja, ki so 
povezana s Saftijem. Iz tabele je razvidna še gostejša prepletenost s slovenskimi podjetji. 
Istočasno je v tabeli, ki sledi, še bolj razviden obrazec udeleženosti podjetij iz grupacije Safti v 
obeh bankah: Tržaški kreditni banki in Kmečki banki.

Preglednica 19: Povezana podjetja grupacije Safti s.p.a., lastniška struktura    

Podjetje Povezano podjetje Lastniška 
udeležba     

(v %)

Adria Auto d.o.o. 100

Adriaimpex International d.o.o., 
Hrvaška

100

Adria Therm s.r.l. 90

A.E.C. d.o.o., Hrvaška 30

Commercial Center d.o.o., Srbija 100

Kmečka banka 0,75

Mires s.r.l. 28

Proadira d.o.o., Makedonija 51

Banka Noricum d.d. 8,98

Tržaška kreditna banka 0,45

Adriaimpex s.p.a.

EST-ZTT s.p.a. 1,97

Adriatour s.r.l. 40

Finjadran s.r.l. 23,35

Kmečka banka 0,75

Tržaška kreditna banka 0,22

Pro – Invest s.p.a. 8,39

Centralsped s.r.l.

EST – ZTT s.p.a. 2,96

Evert International d.o.o. 100

Evert Zagreb d.o.o. 100

Kmečka banka 0,45

Safti s.p.a. 1

Evert s.r.l.

Tržaška kreditna banka 0,16

Kmečka banka 0,38Grmada s.r.l.

Tržaška kreditna banka 0,14

Se nadaljuje
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Podjetje Povezano podjetje Lastniška 
udeležba     

(v %)

Altrade d.o.o. 25

Kmečka banka 0,75

Miniskital, Rusija 25

Safti s.p.a. 1,75

Indules s.r.l.

Tržaška kreditna banka 0,28

Sagor s.r.l. Safti s.p.a. 0,50

Vir: Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 1995, 11 - 12.

Dodatno rekonstrukcijo omogočajo podatki o lastniški strukturi Saftija. Iz nje sledi, da so bili 
posamezniki, ki so upravljali, nadzorovali in bili solastniki podjetij iz grupacije Safti in njihovih 
odvisnih podjetij, tudi ključni lastniki Saftija, poleg njih pa so bili solastniki Saftija tudi podjetja 
iz same grupacije Safti. Model lastništva je bil torej izjemno prepleten, a je hkrati omogočal, da 
so imeli vodilni posamezniki istočasno lastniške, nadzorne in upravljavske vzvode.

Preglednica 20: Največji lastniki Safti s.p.a. in nekateri izbrani lastniki 

Razporeditev po 
velikosti 

lastniškega 
deleža

Fizična oseba

ali podjetje

Lastniška 
udeležba    

(v %)

1 Dario Zuppin 2,75

2 Agrar s.r.l. 2,5

3 Vito Svetina 2,5

4 Agroforest s.r.l. 2,5

5 Resim s.r.l. 2,35

6 Paolo Kozlovic 2,35

7 Silvio Tavcar 2,2

8 Carlo Emilio 2,15

9 DILA s.r.l. 2

10 Giorgio Bevk 2

17 Mark s.r.l. 2

18 CGR s.r.l. 1,77

Se nadaljuje
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Razporeditev po 
velikosti 

lastniškega 
deleža

Fizična oseba

ali podjetje

Lastniška 
udeležba    

(v %)

19 Indules s.r.l. 1,75

20 Agorest s.r.l. 1,75

21 Alessandro Corradetti 1,7

24 Suadam Kapic 1,51

31 Farco s.r.l. 1,25

36 Evert s.r.l. 1

40 Silvano Mesesnel 1

42 Boris Peric 1

45 Carlo Stocca 1

51 Infordata s.r.l. 1

60 Helvetius s.r.l. 0,75

61 Damiano Kljanscek 0,65

71 Sagor s.r.l. 0,5

88 Slibar Miroslav 0,09

91 Dario Svab 0,02

92 DOM s.p.a. 0,0041

94 Benedil s.r.l. 0,001

95 ZTT-EST s.p.a. 0,001

99 Transadria s.p.a. 0,00025

Vir: Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 12 - 14.

Preplet lastniških in upravljavskih vzvodov je iz vseh tabel zelo razviden in je identičen pri 
različnih podjetjih. Denimo Dario Zuppin, ki je bil največji lastnik Saftija, je bil istočasno tudi 
direktor uprave Saftija. Safti je ustanovil podjetje Proteus s.a. v Luksemburgu. Pooblaščenec 
za to podjetje je bil Zuppin, ki je bil tudi manjšinski solastnik Proteusa s.a., drugi lastnik je bil 
Safti, kjer je bil spet Zuppin največji lastnik in njegov upravljavec. Ker je bil Safti solastnik 
širokega nabora podjetij, je Zuppin lahko s kombinacijo lastniške udeležbe in upravljavskih 
funkcij v celoti nadziral grupacijo Safti ne glede na to, da je bil zelo majhen solastnik Saftija. 
Takšen mehanizem delovanja je bil še verjetnejši zaradi tega, ker so bili ključni posamezniki, 
ki so bili visoki administratorji Saftija (Emili, Kozlovic, Messesnel, Stocca, Corradetti, Bevk 
in Tavcar), istočasno tudi njegovi največji lastniki. 

Dodajmo, da je bila očitno tipična lastnost Saftija, da so njegova podjetja generirala širok nabor 
hčerinskih podjetij, ki so naprej generirala nova hčerinska podjetja in potem s podjetji materami 
vstopala v nova podjetja kot solastniki. Recimo Proteus s.a. je ustanovil dve off shore podjetji 
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na Britanskih Deviških otokih: Profinest ltd., ki je vstopil v lastniško konsolidacijo slovenskega 
Adita in Norfina ltd., ki je bil ključen za dokapitalizacijo Tržaške kreditne banke. Za obe 
podjetji je bil pooblaščen Dario Zuppin. Oba primera podrobneje in z ustreznimi viri navajamo 
v nadaljevanju tega poglavja. Organiziranost z zelo razpršenim lastništvom Saftija in lastniško 
prepletenostjo hčerinskih družb ob upravljavski koncentraciji je omogočala, da je Dario Zuppin 
imel kljub nizkemu lastniškemu deležu izjemno visoko moč odločanja.

Znotraj skupine fizičnih oseb, ki so bile solastnik Safti je posebno pomemben Miroslav Šlibar 
za katerega smo zgoraj pokazali (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 8 - 9), da je je opravljal posle 
vzporedne ekonomije in bančništva po podjetjih Centrošped in liechtensteinskega off shore 
podjetja Comexim tako neposredno kot posredno za tržaški sklop podjetij in je bil dejansko 
najdlje udeležen v  predhodno opisanih shemah. 

Indikativno je tudi, da so najstarejša izpričana podjetja tržaškega sklopa prisotna v lastništvu 
Saftija: Resim, CGR, Agorest, Fasco in Indules. V lastniški strukturi Saftija pa ni dokazano 
najstarejših: Adriaimpexa in Centralšpeda.

Dodatno je treba izpostaviti, da je bil Safti s povezanimi osebami največji lastnik Tržaške 
kreditne banke. Po podatkih, ki izhajajo iz poročila o izrednem nadzoru, ki ga je Banca D’Italia 
opravila v Tržaški kreditni banki leta 1994, so bili največji lastniki te banke (Banca D’Italia, 
1994, str. 21): Concordia s.r.l. (4,5 odstotka), Libero Polojaz (4,488 odstotka), Safti s.p.a. (2,995 
odstotka), Dario Zuppin (2,380 odstotka), Emili Carlo (2,374 odstotka), Vito Svetina (2,257 
odstotka) in ostali posamezniki. Condcordia s.r.l. je bilo podjetje, povezano z grupacijo Safti, 
kar bomo pokazali v delu, kjer analiziramo kapitalski vstop Saftija v Kvarner banko d.d. Leta 
1990, torej neposredno pred nastankom slovenske države, je bil po poročilu Bance d' Italia 
največji lastnik banke Safti s 4,99 odstotka (Banca D’Italia, 1991, 20). Iz poročila regulatorja 
tudi izhaja, da je Tržaška kreditna banka zašla v težave v največji meri zaradi izjemne kreditne 
izpostavljenosti, ki se je pretvorila v slabe terjatve do sledečih skupin podjetij: Safti, Querci in 
Pro Invest. Iz napisanega sledi, da je bilo jedro finančnega poslovanja in kreditiranja Saftija 
vezano na Tržaško kreditno banko. Preiskava razlogov za stečaj te banke je zunaj domene tega 
dela, poudarimo zgolj to, da je s stečajem banke prišlo do finančne implozije v skupini Safti.

Na tej točki je treba komentirati tudi lastniško strukturo Saftija. Iz dokumentov, ki smo jih 
predstavili v predhodnih poglavjih, izhajajo naslednje lastnosti:

1. Prevzem nekdanje Jadranske finančne družbe, iz katere je nastal najprej Saf in potem Safti, 
je bil operativna operacija UDV. Prevzem, ki je bil narejen z odkupom deleža največjega 
predvojnega lastnika Deblicharja, je bil opravljen s kombinacijo iztisnitve malih delničarjev 
in vplačilom sredstev, ki so prišla iz Slovenije, pri čemer so sredstva za prevzem z 
dokapitalizacijo vplačali slamnati delničarji (ARS 1931, MA 213-7, 361 - 365).

2. Iz primera Adit izhaja, da je bilo to podjetje neke vrste hčerinska družba tržaške Založbe 
tržaškega tiska (ZTT), ki je bil del grupacije Safti. Pravi lastnik delnic ZTT je bila SZDL 
kot naslednica OF, nominalni lastniki pa so bili slamnati (Republiška konferenca SZDL, 
1973).

3. V nadaljevanju bomo predstavili še dva dokumenta: prvega, ki kaže na mehanizem, s 
katerim je Safti konec osemdesetih let prejšnjega stoletja prevzemal Kmečko banko po 
sistemu slamnatih delničarjev (tako imenovanih zaupnikov) in primer slamnatih delničarjev 
banke Noricum.



164

Iz končne rekonstrukcije delovanja Saftija, predvsem v času tranzicije, torej ne moremo 
izključiti dejstva, da je bil v mehanizmu vključen kapital, ki je prišel iz Slovenije in je nosil 
tako imenovani družbeni predznak oziroma bil identičen kapitalu, ki je v Sloveniji v času 
tranzicije vstopil v proces privatizacije.

Leta 1996 je šla Tržaška kreditna banka, katere največji lastnik je bil Safti, in povezane fizične 
in pravne osebe v stečaj (Tavčar 2011). Tržaška kreditna banka je bila za grupacijo Safti ključna 
finančna institucija, zato je njen stečaj pomembno destabiliziral analiziran sklop podjetij. 
Posledično se je leta 1999 začel postopek likvidacije Saftija. V nadaljevanju bomo pokazali 
način selitve kapitala iz Saftija po podjetju Medias v KB1909.

7.2 Kapitalski prehod Saftija in vzporedne ekonomije v KB1909 

Leta 1909 je slovenska narodna skupnost v Gorici ustanovila Kmečko banko, predhodnico 
KB1909, ki je do druge svetovne vojne delovala kot finančni steber slovenskega zadružništva 
na Goriškem. Po drugi svetovni vojni pa je prešla po fiktivnih lastnikih v last Ljudske republike 
Slovenije in pod upravo UDV. V letnem poročilu UDV za leto 1949, ki ga hranijo v Arhivu 
Slovenije, je eksplicitno dokumentirano, da je UDV banko nadzorovala in jo imela za del naših 
podjetij v inozemstvu (ARS 1931, MA A – 10 – 6). Podobno smo pokazali, da je predhodnica 
KB1909, torej Kmečka banka, razumljena kot sestavni del tržaškega sklopa. Vendar pa 
penetracija fiktivnega lastništva po Saftiju v Kmečko banko ni stekla v pomembnejši meri do 
konca osemdesetih let preteklega stoletja. 

V spodnjem dokumentu, ki ga je SDV naredila o Kmečki banki (ARS 1931, 2336, 109 - 111), 
je prikazano, kako je delovalo slamnato lastništvo na primeru Kmečke banke. 70 odstotkov je 
bilo v lasti Saftija, preostalih 30 odstotkov pa v zasebni lasti (ARS 1931, 2336, 110). Ta razlika 
v pojmovanju lastništva Saftija in preostalih lastnikov, ki so imenovani kot zasebni, izhaja iz 
dejstva, da se je lastništvo tržaškega sklopa razumevalo kot družbena lastnina, saj je bila 
vzpostavljena na podlagi prikritih finančnih tokov, ki so prihajali iz Slovenije. 

Narava zasebne lastnine delnic v Kmečki banki je bila dejansko takšna, da je šlo za slamnate 
lastnike, ali kot kaže spodnji dokument, za posameznike, ki so posojali ime, pri čemer je šlo za 
lastnike, ki so spadali pod kategorijo zaupni Slovenci (ARS 1931, 2336, 110), in so bili izbrani 
na podlagi svetovnonazorskega prepričanja s strani uprave banke. Slamnati lastniki ali zaupni 
Slovenci so ob prevzemu delnic podpisali tudi pogodbo o tem, da delnice prodajo banki, 
pogodba pa je bila shranjena v trezorju banke. S tem je bilo zagotovljeno, da ne bi prišlo do 
preprodaje delnic oziroma spremembe lastniške strukture banke brez eksplicitne privolitve 
upravljavcev banke. 

Prodaja delnic, ki so jih imeli v lasti fiktivni lastniki, je bila možna, vendar je bila uprava banke 
tista, ki je odločala, kdo so lahko novi lastniki, torej kupci teh delnic (ARS 1931, 2336, 110).

Dokument izpriča tudi, kako je na podlagi slamnatega lastništva delnic potekala politika 
dividend: nekaj manj kot 50 odstotkov dividend  je ostajalo v banki, 50 odstotkov pa so dobili 
fiktivni lastniki delnic (ARS 1931, 2336, 110). 
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Slika 12: Dokument SDV o kapitalskem vstopanju Safti v Kmečko banko, predhodnico 
KB1909

Vir: ARS 1931, 2336, 110.

Leta 1994 je Kmečka banka zaprosila Banca D’Italia za dovoljenje, da se preoblikuje v delniško 
družbo. To je pomenilo tudi, da je regulator v banki opravljal izredni nadzor. Pri nadzoru je 
odkril nepravilnosti, zato je Banca D’Italia uvedla postopek izredne uprave in v Kmečko banko 
imenovala dva komisarja. Po koncu izredne uprave se je Kmečka banka spremenila v delniško 
družbo in je bila po uredbi regulatorja pripojena Gruppo Bancario Casse Emiliano – Romagnole 
s.p.a. Leta 1999 je prišlo do pogajanj o strateškem povezovanju med Banca di Cividale s.p.a., 
Deutche bank s.p.a. Milano, Gruppo Bancario Casse Emiliano – Romagnole s.p.a. in Kmečko 
banko. Posledica takšne koncentracije na italijanskem bančnem trgu je bila, da se je Kmečka 
banka pripojila k Banca Popolare di Cividale s.c.a.r.l., ki je krovna struktura, znotraj katere je 
delovala tudi Banca di Cividale s.p.a. Leta 2001 je bil na skupščini delničarjev Kmečke banke 
izglasovan sklep, da se iz družbe izloči bančni del, ki se pripoji Banca di Cividale s.p.a. ter da 
se preimenuje v KB1909 (Perković 2003). 
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Leta 2002 se je KB1909 združil z Medias s.p.a. (Medias s.p.a. 2001), Podjetje Medias je bilo 
povezano z grupacijo Safti. Upoštevajoč letno poročilo podjetja za leto 2001, torej tik pred 
združitvijo s KB1909, je imelo podjetje lastniške deleže v sledečih podjetjih:

 Preglednica 21: Lastniški deleži Medias s.p.a. v podjetjih    

Podjetje Lastniška udeležba (v %)

Mittel data s.r.l. 99

Adriaboats s.r.l. 80

Transmedia s.p.a. 89,30

Mark s.r.l. 99

Mipot s.p.a.a 51

Farco s.r.l. 80

Gorinox s.r.l. 99,5

Tmedia s.r.l. 96,23

Diogene s.r.l. 54

Indules s.r.l. 96,67

Mediacos s.r.l. 99

Vacuumtech s.r.l. 35

Simek s.p.a. 29,75

LB Interfinanz Italia s.r.l. 49

Adler Friuli s.p.a. 49

Izoterm Plama d.d. 28,23

Vir: Medias s.p.a. 2001, 9.

Primerjava z dokumentom Tržaške trgovinske, industrijske, obrtne in kmetijske zbornice za 
leto 1995, iz katerega izhaja struktura Saftija, kaže, da so prešli lastniški deleži sledečih podjetij 
iz Saftija na Medias: Mipot s.r.l., Indules s.r.l. in Simek s.p.a. Pod okrilje Mediasa so prešla 
tudi podjetja, ki so bila solastniki Saftija: Farco s.r.l. in Mark s.r.l. Posebno kategorijo 
predstavlja LB Interfinanz Italia s.r.l. Gre za podružnico banke LB Interfinanz Zürich, v kateri 
sta bila solastnika Saftija, po Proteusu s.a. Luksemburg in NLB, ki jo bomo analizirali kasneje. 

Po združitvi v KB1909 je po letnem poročilu za 2002 to podjetje (KB1909 2002) imelo v 
portfelju sledeče naložbe:



167

Preglednica 22: Naložbe KB1909 v podjetja v letu 2002   

Podjetje Lastniška udeležba (v %)

Gorica 2001 s.r.l. 99,88

Transmedia s.p.a. 90,33

Mark s.r.l. 99

Mipot s.p.a. 51

Farco s.r.l. 80

Gorinox s.r.l. 99,5

Indules s.r.l. 996,679

Mediacos s.r.l. 49,5

Mittel Data s.r.l. 99

Adriaboats s.r.l. 80

Vacuumtech s.r.l. 35

LB Interfinanz Italia s.r.l. 49

Helios Italia s.pa.a 49

Izoterm Plama d.d. Slovenija 28,23

Vir: KB1909 2002, 27 - 28.

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da se je po stečaju Tržaške kreditne banke in likvidacije 
Saftija celotna grupacija podjetij začela premikati proti podjetju Medias. V istem obdobju je 
Kmečka banka, ki jo je konec osemdesetih let preteklega stoletja začel prevzemati Safti po 
modelu slamnatih delničarjev, šla čez različne organizacijske in lastniške transformacije, dokler 
ni prišla do končne oblike KB1909 (Perković 2003). Ko je nastala KB1909, se je k njej pripojil 
Medias, s čimer se je stabilizirala pozicija podjetij nekdanjega tržaškega sklopa oziroma 
družbenega kapitala.

Povezavo med Saftijem, Mediasom in KB1909 je mogoče zelo enostavno prikazati tudi na 
primeru Istarske kreditne banke Umag d.d. Po podatkih Hrvatske Narodne banke je bil leta 
1999 Safti lastnik 7,6 odstotka omenjene banke (Hrvatska narodna banka 2001, 55). Leto dni 
kasneje Safti ni več na popisu delničarjev, pojavi se podjetje Medias s.p.a. Ta lastniška udeležba 
ostane nespremenjena do leta 2002, ko v banko lastniško vstopi KB1909 (Hrvatska narodna 
banka 2003, 59). Dinamika seveda sledi dogodkom v tržaški in goriški ekonomiji: likvidacija 
Saftija, prenos podjetij na Medias in združitev Mediasa s KB1909. O tem bo več govora v 
nadaljevanju, ko bomo preučili prehod vzporednega bančništva.

Glede na obstoječo dokumentacijo je mogoče narediti tudi rekonstrukcijo preselitve 
posameznih podjetij. S spletne strani podjetja Mark Medical s.r.l. izhaja, da je podjetje nastalo 
leta 1992, in sicer tako, da je podjetje Agorest iz Gorice spremenilo svojo dejavnost in začelo 
z distribucijo medicinskih pripomočkov.138 Pred tem se je združilo s podjetjem Mark s.r.l. Tako 

138 Http://www.mark-medical.com/details.php?cat=discover&id=11, (11. 11. 2018).

http://www.mark-medical.com/details.php?cat=discover&id=11
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Agorest kot Mark sta bili podjetji iz tržaškega sklopa in Mark je, kot sledi iz bilance Mediasa, 
prešel lastniško do KB1909 (KB1909 2002). Leta 1993 je v Sloveniji nastalo podjetje 
Auremiana d.o.o. (Ajpes 2018c), ki je bil poslovni partner Mark Medicala v Sloveniji in se je 
kasneje preimenovalo v Mark Medical d.o.o. (9. februarja 2011). Zgodovinski izpisek iz Ajpesa 
pokaže, da so bili prvotni lastniki Auremiane Proteus s.a. Luksemburg (9. decembra 1992), 
Mark s.r.l. (9. decembra 1992) in Agorest s.r.l. (15. septembra 1997). 15. novembra 2006 je v 
družbo vstopila KB1909. Tranzicijo Auremiane s ključnim lastnikom podjetjem Agorest in ob 
prisotnosti luksemburškega Proteusa je na zaslišanju pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju 
zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic 
državnega zbora Republike Slovenije 16. junija 2017 pojasnil Boris Peric, nekdanji direktor 
uprave KB1909, ki je izjavil, kot sledi iz zapisnika 23. seje preiskovalne komisije (Državni zbor 
2017a, 15):139 

Predsednica Jelka Godec: Ali lahko poveste, kdaj je bila ustanovljena Auremiana, potek 
ustanovitve Auremiane in potem tudi vstopa Marka v …

Boris Peric: Torej, podatka o ustanovitvi Auremiana Sežana nimam oziroma mislim, da je bila 
ustanovljena v začetku let 90, 92 ali 93, si predstavljam, da je bila ustanovljena. Ustanovitelj, 
mislim, da je bil, večinski delež je imela družba Proteus iz Luksemburga in manjšinski delež, 
mislim, da je imel Agorest v začetku, tam nekje v letih 90, mislim, da je bilo 92 ali 93, jaz nisem 
bil zraven pri teh zadevah, tako da detajlov vam ne znam povedati. Mark Medical je potem 
postopoma povečeval svoj delež v različnih obdobjih in mislim, da pred tremi, štirimi leti 
prevzel 100 % lastnino.

Na istem mestu je Peric izpričal dejstvo, ki ne izhaja neposredno iz dostopne dokumentacije in 
kaže na tranzicijo luksemburškega podjetja Proteus v Vega Finanz, s čimer se lahko pokaže 
neposredna povezava med Saftijem in KB1909  ali kot sledi iz zapisnika 23. seje preiskovalne 
komisije (Državni zbor 2017a, 15–17):

Boris Peric: Ne, Proteus je bil lastnik v prvem obdobju in potem je Proteus spremenil ime v 
Vega Finanz.

Kako je potekal prehod podjetja lastniške strukture Adit v času slovenske tranzicije? Leta 1993 
je v Sloveniji prišlo do privatizacije oz. transformacije družbenega premoženja v zasebnega. 
Toda do privatizacije, ki je bila zakonsko neregulirana, je prišlo že prej. Prvič po Markovićevem 
zakonu, ki pa je bil od leta 1991 oziroma z nastankom nove države razveljavljen, in drugič po 
prenosih premoženja, poslov, zaposlenih in drugih poslovnih funkcij najprej na mešana, potem 
pa še na zasebna podjetja. V postopek privatizacije je vstopila tudi družba Adit, za katero smo 
v enem izmed predhodnih poglavij pokazali, da je bilo podjetje posebnega pomena, ki je služilo 
kot kanal za najrazličnejše transakcije vzporednega mehanizma, in neke vrste hčerinsko 
podjetje Založbe tržaškega tiska. 

Dokument: Pogodba o prenosu vloge, ki je nastal med Založbo tržaškega tiska in podjetjem 
Profinest ltd. z Britanskih Deviških otokov 21. julija 1991 (Adit 1991a), kaže na način 
transformacije družbene lastnine v zasebno na primeru podjetja Adit. Iz pogodbe izhaja, da 
podjetji Založba tržaškega tiska in Profinest ugotavljata, da sta vlagatelja in družbenika v 
podjetju Adit p.o. Založba tržaškega tiska je imela v času nastanka pogodbe v podjetju 
kapitalski delež v višini 11.063.068,80 jugoslovanskega dinarja, podjetje Profinest pa 
kapitalsko udeležbo v višini 11.565.000,00 jugoslovanskih dinarjev. S pogodbo je Založba 

139 Https://imss.dz-rs.si/imis/ef0750988b8aa2096939.pdf., (11. 11. 2018).

https://imss.dz-rs.si/imis/ef0750988b8aa2096939.pdf
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tržaškega tiska prenesla svoj delež na Profinest, ki ji je bil dolžan izplačati kupnino v višini 
njene kapitalske udeležbe, to je 11.063.068,80 jugoslovanskega dinarja. Zastopnik podjetja 
Profinest je bil Dario Zuppin.

13. julija 1991 je nastal dokument Aneks II k pogodbi o ustanovitvi podjetja v mešani lastnini 
Adit d.o.o.(Adit 1991b). Pogodbeniki so bili  Adit d.o.o., Založba tržaškega tiska in Profinest 
ltd. z Britanskih Deviških otokov.  Iz aneksa sledi, da sta bila ustanovna družbenika Adit d.o.o. 
podjetji Adit p.o. in Profinest ltd.

18. junija 1992 je nastal zapisnik seje skupščine Adit d.o.o., ki je bila dan prej v Ljubljani (Adit 
1992). Na skupščini so bili prisotni predstavniki lastnika podjetja Profinest in predstavnik 
družbenega kapitala za Adit d.o.o. Iz zapisnika sledi sklep, da se v Adit d.o.o. ukine dejavnost 
distribucije tujega tiska in se ta dejavnost skupaj z delavci prenese na novo podjetje Distriest 
d.o.o. Sežana.

Po podatkih iz zgodovinskega izpiska iz Ajpesa je bilo podjetje Distriest ustanovljeno                 
24. marca 1992 (vpis prvih lastnikov in zastopnikov) (Ajpes 2018č), v njem pa se kasneje kot 
lastnika pojavita Vega Finanz (nekdanji Proteus s.a.) in KB1909.

Podjetje Profinest ltd. je bilo po javno dosegljivih podatkih Uradnega lista na Britanskih 
Deviških otokih ukinjeno 3. novembra 2016 (Uradni list vlade Britanskih deviških otokov 
2017). Njegove lastniške transformacije in nadaljnje relacije s KB1909 niso znane oziroma še 
niso preiskane.

Iz letnega poročila finančne družbe KB1909 za leto 2008 izhaja (KB1909 2008), da je bila 
finančna družba pomemben lastnik podjetja Mipot s.p.a. (69,74 odstotka kapitalske udeležbe) 
in Indules (96,67 odstotka kapitalske udeležbe). Obe podjetji izhajata iz tržaškega sklopa in sta 
v času tranzicije neposredno prešli v strukturo KB1909. V lastniški strukturi KB1909 se pojavi 
tudi Vega Finanz, ki je nastal s preimenovanjem Proteusa.

Za nadaljnje raziskovanje ostaja odprto vprašanje, kaj se je zgodilo z lastniško strukturo 
luksemburškega podjetja Proteus s.a., potem ko je šel njegov največji lastnik Safti v stečaj, 
oziroma potem ko se je podjetje preimenovalo v Vega Finanz s.a.

7.3 Prehod Saftija in mehanizma vzporednega bančništva v tranzicijo: Proteus Finanz 
AG oziroma NLB Interfinanz

Zgoraj smo pokazali, kako se je sistem vzporedne ekonomije, temelječ na institutu fiktivnih 
lastnikov, premaknil od Saftija, ki je predstavljal sklop, preko Mediasa v KB1909. V 
nadaljevanju bomo pokazali, kako je potekala tranzicija mehanizma vzporednega bančništva 
na treh primerih: NLB Interfinanz, Kvarner banka in banka Noricum. Za vse tri primere je 
značilno, da so bili izvedeni na relaciji Safti/KB1909 – Ljubljanska banka/NLB. Trditev, da gre 
za sheme iz vzporednega bančništva, bomo utemeljili s tem, da je v jedru vseh treh shem bilo 
prisotno neregularno bančno poslovanje, ki je bilo zunaj domene regulacij, zakonov in bančnih 
predpisov, saj je delovalo po neformalnih vzvodih odločanja. 

Safti je leta 1989 v Luksemburgu ustanovil družbo Proteus s.a., ki je nekaj mesecev kasneje v 
Zürichu ustanovila Proteus Finanz AG, ki se je po prevzemu s strani NLB, naslednice 
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Ljubljanske banke, leta 1997 tudi preimenovala v LB Interfinanz AG,140 hčerinsko banko NLB, 
ki je danes v postopku likvidacije. Dokumentiranih virov, ki pričajo o tem, je več. Najprej je 
poročilo o nadzoru bančnega poslovanja NLB, ki ga je Banka Slovenije naredila junija 1997 in 
iz katerega izhaja, da je bil Safti po Proteusu ustanovitelj te banke, potem intervju, ki ga je 23. 
oktobra 2016 za tržaški Primorski dnevnik dal nekdanji direktor uprave Saftija Dario Zuppin, 
v katerem navaja, da je Safti ustanovil Proteus, in nazadnje tudi izpisek iz javno dostopnega 
švicarskega registra podjetij,141 iz katerega je razvidno, da je bil Proteus Finanz ustanovljen 21. 
junija 1989 in da so bili v upravnem odboru Boris Šnuderl, Metod Rotar, Robert Müller, Ivan 
Vajda in Nikolaus Vögeli.

Podatek, da sta bila v upravnem odboru Boris Šnuderl in Metod Rotar, ki je bil direktor 
Ljubljanske banke, se dopolnjuje s podatki iz Arhiva Republike Slovenije, v katerem se nahaja 
spodnji dokument:

Slika 13: Dokument o povezanosti posameznikov, ključnih pri nastanku Proteus Finanz  
oziroma NLB Interfinaz

Vir: ARS 1931, 2661, 645.

Dokument sicer ni neposredni dokaz, da je bila posledica tega sestanka ustanovitev najprej 
Proteusa v Luksemburgu in potem Proteusa Finanz v Švici, kaže pa na dejstvo, da sta Šnuderl 
in Rotar, ki sta kasneje nastopila svoji vlogi v Proteusu Finanz, bila del mreže, ki je načrtovala 
in izvedla operacijo ustanovitve švicarske banke. 

V fazi ustanovitve Proteusa in Proteusa Finanz je obstajal kreditni posel, za katerega lahko 
utemeljeno domnevamo, da je omogočil financiranje dela ustanovnega kapitala za obe podjetji 
(Služba družbenega knjigovodstva 1993). Preden pa pojasnimo konkretne elemente kreditne 

140 Končno ime je postalo NLB Interfinanz.
141 Https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631, (11. 11. 2018).

https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631
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sheme na relaciji Ljubljanska banka – Adit – ZTT, jo zaradi lažjega razumevanja skicirajmo. 
Adit je pri Ljubljanski banki najel kredit. Toda Adit ni bil končni prejemnik tega kredita, saj je 
bi le-ta preusmerjen na Založbo tržaškega tiska in na račun podjetja Hafing, ki je bil odprt pri 
švicarski Schweizerische Bankverein Zürich. Spomnimo, da je bilo podjetje Hafing 
liechtensteinsko hčerinsko podjetje Tržaške kreditne banke (kjer je bila ena od večjih lastnic 
Založba tržaškega tiska). Prenos kredita ni bil neposreden, ampak posreden in je potekal tako, 
da je Založba tržaškega tiska izdala fiktivne fakture, ki jih je Adit plačeval Založbi tržaškega 
tiska. Adit je torej dobil kredit pri Ljubljanski banki, potem pa ga je prenesel na Založbo 
tržaškega tiska z odplačevanjem fiktivnih faktur, ki jih je izstavljala Založba tržaškega tiska. 
Del teh plačil je bilo usmerjenih na račun podjetja Hafing pri omenjeni švicarski banki. Adit je 
pri tem ostal nosilec kredita in ga je vračal Ljubljanski banki, kar pa je počel tako, da je sam 
ustvaril fiktivne terjatve do Založbe tržaškega tiska, s čimer so iz Trsta pritekala sredstva za 
odplačevanje kreditnih obrokov.

V tem kontekstu je pomembno navesti informacijo, ki izhaja iz zapisnika o inšpekciji finančno 
materialnega poslovanja za leta 1989 do 1993 pri podjetju Adit, ki je nastal v Službi družbenega 
knjigovodstva 4. junija 1993 in je oštevilčen z 93094 (Služba družbenega knjigovodstva 1993). 
V zapisniku je navedeno sledeče: Adit je 14. decembra 1989 najel kredit pri Ljubljanski banki 
v dinarski protivrednosti 5 milijard italijanskih lir oziroma takratnih 468.200.000.000 
jugoslovanskih dinarjev, in sicer na podlagi pogodbe o kreditu za tekoče poslovanje št. 
101902377, ki sta jo za Adit podpisala takratni direktor Adita Slavko Beznik in računovodkinja 
Vida Rebec. Kredit se je v celoti prenesel na Založbo tržaškega tiska, Trst (potrebne garancije 
sta izdala finančna družba narodne skupnosti Safti, ki ima sedež v Trstu, in Tržaška kreditna 
banka). Kasneje se je kredit na podlagi aneksov spremenil v dolgoročni kredit in naj bi se v 
celoti vrnil do konca leta 1994. Viri za vračilo kredita naj bi bili zagotovljeni na različne načine, 
od  raznih cesij terjatev in obveznosti iz kreditov obmejnih podjetij, kot so Jadran Sežana, 
Ciciban, Miren pri Novi Gorici, do nakazil viška prihodkov Narodne banke Slovenije s strani 
Gospodarske zbornice ((Služba družbenega knjigovodstva 1993, 10). 

Da je v tem primeru šlo za najetje in prenos kredita na Založbo tržaškega tiska, je razvidno tudi 
iz dopisa Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje Ljubljana Aditu št. 11726 z dne 
26. decembra 1989 (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1989, 12), ki navaja, da je 
koordinacijski odbor izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za izvajanje politike krepitve 
materialne osnove slovenske narodne skupnosti v zamejstvu ocenil, da se šteje najem in prenos 
kredita kot potrebno pomoč Aditu za njegovo nadaljnje delovanje doma in v tujini, podpisana 
predsednica Cvetka Selšek. Dodajmo, da je Adit bil razumljen kot hčerinsko podjetje Založbe 
tržaškega tiska in je v tem smislu logično, da je prenos kredita, ki je omogočal financiranje 
podjetja matere, lahko bil razumljen tudi kot pomoč Aditu, čeprav končni koristnik kredita ni 
bil Adit, temveč podjetje mati.

Adit je prejeti denar iz kredita Ljubljanske banke v celoti prenesel v tujino na podlagi številnih 
fiktivnih faktur za dobavljene nerealno visoke količine izvodov dnevnega, periodičnega ter 
občasnega časopisa, to je Primorskega dnevnika, Gospodarstva, Novega Matajurja, Galeba in 
podobno za leto 1986, 1987, 1988 in 1989, vseh izdanih v letu 1989 (torej očitno za namen 
prenosa kredita) (Služba družbenega knjigovodstva 1993, 10).

Neupravičenost knjiženja na podlagi teh faktur in s tem njihovega plačila sledi iz načina 
dejanskega izvajanja posla na področju zamejskega tiska, ki ga je izdajala Založba tržaškega 
tiska (sem sodi dnevni, periodični in občasni tisk, kot je Primorski dnevnik, Novi Matajur, 
Gospodarstvo). Posel se je izvajal v skladu z aneksom k temeljem srednjeročnega plana DO 
Adit p.o. 1986–1990, na podlagi katerega je Adit (Služba družbenega knjigovodstva 1993, 11):
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1. Plačeval vse stroške distribucije, honorarje avtorjem iz SFRJ, potne stroške in dnevnice za 
potovanja novinarjev iz matičnih redakcij, stroške propagandnih in drugih akcij za 
razširjanje tiska ter oglasne storitve v jugoslovanskih medijih.

2. Po drugi strani se je izstavljalo dinarske fakture in realizirala vplačila za prodane časopise, 
oglasne storitve v zamejskih časopisih.

3. Na podlagi teh virov in določenih prispevkov je Adit zbral sredstva za plačevanje navedenih 
stroškov negativne razlike, do katerih je skoraj redno prihajalo, pa je poravnaval iz ostankov 
dohodka v okviru zunanjetrgovinske dejavnosti.

Na drugi strani je Adit do Založbe tržaškega tiska vzpostavil fiktivne terjatve, ki bi mu 
omogočale denarni tok, s katerim bi odplačeval kredit pri Ljubljanski banki, katerega nosilec je 
bil in katerega je prenesel na Založbo tržaškega tiska. V poročilu je zapisano tudi, da je Adit v 
višini 5 milijard italijanskih lir vzpostavil terjatve do Založbe tržaškega tiska (Služba 
družbenega knjigovodstva 1993, 11). Kasneje v poročilu ugotavljajo, da je dejansko šlo za 
prenos kredita v tujino, ki naj bi služil kot pomoč manjšini, pri čemer naj bi Safti določal namen 
in način porabe teh sredstev (Služba družbenega knjigovodstva 1993, 15). Leta 1991 je Adit, ki 
je bil še vedno formalni nosilec kredita, prenehal odplačevanje (Služba družbenega 
knjigovodstva 1993, 15).

14. decembra 1989 je 5 milijard italijanskih lir znašalo 6.045.663,33 švicarskega franka. 
Preračun je bil narejen na podlagi zgodovinskih razmerij deviznih tečajev.142 Če upoštevamo že 
prej razkrite elemente vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva in dejstva, da je Proteus 
Finanz nastal v sodelovanju z nekdanjim direktorjem Ljubljanske banke, zelo kmalu po 
ustanovitvi pa je vanj lastniško vstopila Ljubljanska banka, potem ne moremo izključiti 
možnosti, da je šlo pri omenjenem posojilu, ki ga je preiskoval SDK, za povezano transakcijo. 
Proteus Finanz je ustanovilo luksemburško Saftijevo podjetje Proteus z ustanovnim kapitalom 
2 milijona švicarskih frankov. 

Po podatkih že omenjenega švicarskega registra Moneyhouse je bila družba Proteus Finanz 30. 
julija 1990 dokapitalizirana, s čimer se je njen kapital dvignil z začetnih 2 milijonov švicarskih 
frankov na 5 milijonov švicarskih frankov.143 Ta dokapitalizacija je bila posledica kapitalskega 
vstopa Ljubljanske banke v družbo, kar tudi sledi iz omenjenega poročila Banke Slovenije. S 
tem je nastala prva kapitalska povezava med sistemom vzporedne ekonomije, ki jo je 
predstavljal Safti, in sistemom vzporednega bančništva Ljubljanske banke. Lastništvo Saftija v 
času te transakcije je slamnato, kar pomeni, da ni jasno, kdo je bil dejanski solastnik Proteusa 
Finanz. Do tega podatka v času raziskave tudi nismo mogli priti.

Nadaljevanje analize temelji na dokumentu Banke Slovenije, ki ga je na vpogled in v prepis 
omogočil žvižgač. Dokument je bil naslovljen kot Poročilo o nadzoru bančnega poslovanja 
NLB, ki ga je Banka Slovenije naredila junija 1997 (Banka Slovenije 1997).

Poslovanje banke Proteus Finanz je bilo v prvi polovici devetdesetih let vezano na sklop 
družbenih podjetij v Italiji, podružnico NLB v Milanu in na slovenska podjetja (krediti 
slovenskim podjetjem so znašali 72 odstotkov celotnega portfelja). 30. junija 1996 je bila 

142 Http://fxtop.com/en/currency-converter-past.php, (11. 11. 2018).
143 Https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631, (11. 11. 2018).

http://fxtop.com/en/currency-converter-past.php
https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631


173

največja kreditna izpostavljenost banke do Saftija (5 milijonov nemških mark), Probanke in 
Probanke leasing (5,8 milijona evrov) in LB Hipo (6 milijonov nemških mark). Po drugi strani 
iz poročila o delovanju milanske podružnice NLB (31. decembra 1996) izhaja, da je bil Proteus 
Finanz največji kreditni komitent te podružnice (izpostavljenost 1,691 milijarde slovenskih 
tolarjev) ter trinajsti največji komitent NLB (2,76 milijarde slovenskih tolarjev). Slednje 
pomeni, da je NLB izdatno kreditno financirala banko, katere solastnica je bila. 

Leta 1997, ko je bilo v Sloveniji konec postopka sanacije izbranih bank (v primarnem fokusu 
je bila LB, predhodnica NLB), je NLB od Proteusa s.a. iz Luksemburga odkupila delnice 
Proteus Finanz in postala 100-odstotna lastnica Proteus Finanz. Iz zgoraj omenjenega poročila 
Banke Slovenije sledi, da je bila lastniška konsolidacija banke (torej prevzem s strani NLB) 
odvisna predvsem od reševanja kompleksnih povezav in terjatev do družb, povezanih s skupino 
Safti (Pro Invest, ZTT, Micro M s.r.l., Proteus s.a. in Medias s.p.a.). Ta problem naj bi imela 
NLB namen rešiti z nakupom 903.190 delnic (4,99 odstotka kapitala)  KB Gorica (Kmečke 
banke iz Gorice) od Saftija in Mediasa ter nakupom delnic Proteusa ag. od Proteusa s.a. S 
kupnino bi zaprli obveznost Micro M do NLB ter Mediasa do Proteusa ag. Z drugo kupnino pa 
bi NLB pobotala terjatve do Pro Invest, Proteus s.a. pa bi poravnal obveznosti do Proteusa AG. 
S tem je NLB v celoti prevzela Proteus Finanz in ga preimenovala v NLB Interfinanz.

Zgornja transakcija pomeni tudi vstop NLB v goriško finančno družbo KB1909, saj je leta 1997 
NLB od luksemburškega Proteusa odkupila del Proteusa Finanz, kar pomeni, da so sredstva iz 
naslova kupnine ostala v luksemburški podružnici Saftija. Kot je razumeti iz zgornjih transakcij, 
naj bi prišlo do zapiranja medsebojnih obveznosti, ki pa so bile mogoče samo zato, ker je NLB 
v sistem z nakupi delnic imputirala denar. 

S prevzemom NLB Interfinanz je NLB pridobila delež v goriški KB1909. Povezava med NLB, 
NLB Interfinanz in KB1909 pa je ostala tudi na lastniški ravni, saj je do leta 2006 v Gorici 
delovala podružnica NLB Interfinanz za Italijo, katere solastnika sta bila do višine 51 odstotkov 
NLB Interfinanz in 49 odstotkov KB1909. V upravnem odboru te podružnice sta bila Demeterio 
Bauzon in Boris Peric istočasno predstavnika kapitala v upravnem odboru KB1909. Med NLB 
Interfinanz in KB1909 je obstajalo tudi poslovno sodelovanje, ki pa ga predstavljamo v 
nadaljevanju analize. Predstavnik NLB v nadzornem svetu KB1909 je bil Jurij Detiček 
(KB1909 2008).

Na zaslišanju pred preiskovalno komisijo o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem 
sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic državnega zbora Republike Slovenije 16. 
junija 2017 je Peric, nekdanji direktor uprave KB1909, v zvezi s prestrukturiranjem lastniške 
strukture v Proteus Finanz in nastanka KB1909 iz Kmečke banke ter vlogo pri teh 
transformacijah, kot sledi iz zapisnika 23. seje preiskovalne komisije, dejal sledeče (Državni 
zbor 2017a, 17–20):

Boris Peric: … Ko je imela Ljubljanska banka neizterljive terjatve do Saftija, in to so bili veliki 
zneski, se je s Saftijem uredila, s tem da je prevzela vse delnice, ki jih je imela skupina Safti v 
Kmečki banki in še nekatere nepovezane družbe, s tem da je Ljubljanski banki prodala 50 % 
Proteusa Financ, ki je potem postal Interfinanz v Švici, to je bila ena zelo kompleksna 
transakcija. In v okviru tega dogovora je potem Ljubljanska banka ostala s tistimi 5 % v Kmečki 
banki. To pomeni, da je neizterljive terjatve Ljubljanska banka v odnosu do Saftija, ki se je 
medtem likvidiral in z upniki naredil prisilno poravnavo, mislim, da je odpisal 50 ali 60 % 
dolgov, Ljubljanska banka je s to transakcijo v bistvu pokasirala 100 % njenih terjatev. Od tega 
potem so ji ostale delnice v Kmečki banki in te delnice je potem delno prodala, zaslužila in 
ohranila še manjši delež v naši družbi. V vrednostih, če ne bom zgrešil oziroma vam dam malo 
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podatkov, ki so malo na pamet, ampak mislim, da so bile vrednosti takrat približno milijon 
evrov in pol, je bil vložek teh 5 %, ker banka je imela okrog 20 milijonov evrov kapitala, nekaj 
manj kot 20 milijonov evrov kapitala, govorim o Kmečki banki. Potem so se te delnice prodale 
za dvakratno vrednost in tistih 5 %, ki je ostalo v KB-ju, imajo, mislim, da je bila vrednost 
takrat okrog 800 tisoč evrov, to kar je bil profit, ki so ga potem realizirali s prodajo delnic.

Predsednica Jelka Godec: To sprašujem zato, ker pravim, da leta 1997, po podatkih iz Ajpesa, 
je tudi določen znesek, ki ga je Proteus oziroma Vega Finanz namenila Mark Medicalu oziroma 
Auremiani v Sežani. Ali je ta denar, ki ga je takrat leta 1997 – te letnice se ujemajo v bistvu s 
tem prevzemom oziroma 100-odstotnim lastništvom NLB v Proteusu –, ali je možno, torej tu 
nekako kaže na to, da je NLB po Proteusa financirala tudi Auremiano.
Boris Peric: Ne, to absolutno ne, nima nobene zveze. Ljubljanska banka je imela neizterljive 
terjatve. Za neizterljive terjatve je dobila 50 odstotkov Interfinanza in je dobila delnice Kmečke 
banke, ni dala niti evra, s tem da je v bistvu vse odpisala, vse terjatve, ki jih je imela, tako da ni 
dala denarja.

Za polnejše razumevanje delovanja Proteusa Finanz in njegove relacije do NLB je pomembno 
razumeti tudi vlogo milanske podružnice NLB, ki je kreditirala züriško banko, tudi to relacijo 
opisujemo na podlagi zapiskov, ki so nastali z vpogledom v dokumentacijo Banke Slovenije, 
ki jo je omogočil žvižgač (Banka Slovenije, 1997). NLB tako ni bila samo solastnica in 
najverjetneje tudi dejanski lastnik Saftijevega deleža (gre za zgoraj omenjene kredite Aditu), 
ampak tudi kreditodajalka banke, takrat imenovane LB Interfinanz. To kaže na posebno vlogo 
Saftija v bančnem mehanizmu v NLB, banke, ki je bila v času, ko se je celotna shema odvijala, 
v sanaciji. Iz zapisnika o pregledu poslovanja NLB iz septembra 1997 je razvidno, da je bila 
podružnica NLB v Milanu ustanovljena leta 1991 z dovoljenjem italijanskega regulatorja Banca 
D’Italia, z dotacijskim skladom v višini 12,5 milijarde lir in garantnim pismom LB d.d. Več 
podatkov o sami ustanovitvi ni. Milanska podružnica NLB se po ugotovitvah Oddelka za nadzor 
bančnega poslovanja Banke Slovenije ni ustrezno razvijala, predvsem v organizacijskem smislu 
ter z vidika kontrolnih mehanizmov in je leta 1995 imela 4 milijone nemških mark izgube, ki 
je bila delno pokrita iz sredstev podružnice, pretežno pa s strani NLB. V tem letu je prišlo tudi 
do sanacije in zamenjave vodstva podružnice. Podružnica NLB Milano je bila kasneje 
likvidirana in prenesena na podružnico NLB Trst.

Podružnica je bila v svoji strategiji usmerjena na komitente s področja nekdanje Jugoslavije in 
italijanske komitente, ki poslujejo s podjetji iz države nekdanje Jugoslavije. Pomembno 
področje poslovanja naj bi bil tudi odkup terjatev do podjetij z območja nekdanje Jugoslavije 
na sekundarnem trgu. Strategija podružnice na področju Julijske krajine in Benečije je bila v 
veliki meri odvisna tudi od odnosa med NLB in Kmečko banko, torej bankama, ki sta bili 
neposredno lastniško povezani in posredno po NLB Interfinanz tudi poslovno.  Leta 1997 je 
podružnica dosegla dobiček v višini 177,3 milijona italijanskih lir na bilančno vsoto 135,1 
milijarde lir, kar kaže na relativno skromno dobičkonosnost banke.

Stanje v podružnici je bilo, kot izvemo iz poročila, neustrezno z vidika običajne bančne prakse. 
Podružnica ni imela posojilnih map, urejenih v skladu s predpisi Banke Slovenije, posojilne 
mape so bile slabo pregledne in ni bilo finančnih podatkov o garantih. Poleg tega pregled 
kreditnega portfelja na dan 31. avgusta 1998 pokaže precej neobičajno sliko kreditne aktivnosti 
podružnice (enajst največjih komitentov):
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Preglednica 23: Največje izpostavljenosti NLB Milano    

Komit ent Izpostavljenost (v mio. lir)

LB Interfinanz 27.155,4

Banka Celje 7.438,7

Esmit 4.071,1

Merkur Inter. Praga 3.952,4

Helvetius (Krka – Safti) 3.196,7

OMV Italia, Bolzano 3.006,6

Euroimpex Italiana 2.969,2

Fin Buy Lease Trst 2.083,8

Eurovit Trst 2.009,9

Cypet Oils ltd. 1.949,8

Vir: Banka Slovenija 1997.

Neobičajno je bilo, da sta bila dva največja komitenta dejansko hčerinski podjetji matere NLB, 
kar je verjetno posledica dejstva, da je NLB na tak način zaobšla predpise o deviznih 
minimumih Banke Slovenije, istočasno pa se je začel proces, ki je bil značilen za NLB deset let 
kasneje, in sicer mešanje dolgov med podružnicami NLB v tujini, ki je pripeljal do nepregledne 
strukture Skupine NLB in je bil deloma povzročen z dejstvom, da podružnice niso imele dovolj 
lastnih virov sredstev, zato so jim pasivo napihovali s krediti znotraj skupine NLB. Slednje je 
seveda pripeljalo do povečanja tveganja znotraj NLB, ki pa ni bilo regulirano.

7.4 Prehod Saftija in mehanizma vzporednega bančništva v tranzicijo: primer 
Kvarner banke

Osnovna dokumentacija za to podpoglavje zajema poslovna poročila in skupščinske zapisnike  
za Adria Consulting s.p.a., Adria Consulting s.r.l., Capital Invest s.r.l. med 1994 in 2010, 
poročila Banca D’Italia ter bančnimi bilteni Hrvatske narodne banke.

Med 31. majem 1994 in 30. septembrom 1994 je italijanski bančni regulator Banca D’Italia 
pregledal Tržaško kreditno banko (Banca D’Italia 1994). Iz poročila regulatorja sledi, da je bil 
Safti največji lastnik Tržaške kreditne banke, tudi solastnik hrvaške Kvarner banke. Poleg 
Saftija so bili solastniki te banke tudi nekatera druga podjetja, ki so izhajala iz tržaškega sklopa: 
Farco s.r.l., Pro Invest s.r.l., Adriaimpex s.p.a. in Centralsped s.r.l., vsak z 10-odstotno 
kapitalsko udeležbo (Banca D’Italia 1994, 22). Safti s povezanimi podjetji je torej obvladoval 
50 odstotkov Kvarner banke. Dva pomembnejša solastnika Kvarner banke sta bila Riječka 
banka (31,85 odstotka) in reško logistično podjetje Transadria (14,77 odstotka) (Hrvatska 
Narodna banka 2001, 22). Dodajmo, da je bil predhoden naziv za podjetje Transadria Transjug. 
Gre za podjetje z Reke, ki je nastalo takoj po vojni in katerega direktor je bil Vitko Hlaj, v 
tistem času zadolžen za ilegalno trgovino UDV na zvezni ravni (ARS 1931, MA 213-7, 28–
40). Vlogo Transjuga smo omenili na dveh mestih, prvič v poglavju, v katerem smo opisali 
postavitev osnovne konfiguracije vzporedne ekonomije z ustanovitvijo podjetja Runexim (ARS 



176

1931, MA, A-10-7, 64 - 70), in drugič v poglavju, v katerem smo analizirali državno tihotapstvo 
(ARS 1931, 1404, Izjava Vlado Valenčič 1966,  3).  Riječke banke sicer eksplicitno nismo 
analizirali, vendar dodajmo, da je bila njena vloga pomembna v primeru afere Adit, natančneje 
sheme, vezane na uvoz računalnikov. Riječka banka je v tej shemi služila kot instrument za 
vzpostavitev šticung (ARS 1931, 2661, RTZ 799, 574–578). 

Iz povedanega sledi, da so Kvarner banko leta 1993 lastniško obvladovale osebe, ki so bile med 
seboj povezane tako iz časov ilegalne trgovine UDV kot iz epizod vzporednega bančništva, pri 
čemer je ena takšna neizpodbitno dokazana z arhivskim gradivom in sega v osemdeseta leta 
preteklega stoletja.  V tej fazi raziskave tudi ni jasna očitna nelogičnost, in sicer da je Riječka 
banka s partnerji ustanovila še eno banko, ki je nastopala na območju Reke, Kvarnerja in Istre 
in s tem konkurirala banki materi. Motiv za takšno ravnanje dokumentacijsko ni izpričan. 
Dodatna podrobnost, ki je morda pomembna za nadaljnje raziskovanje, je, da je Ljubljanska 
banka pred razpadom SFRJ na Reki imela vzpostavljeno banko v obliki temeljne banke. To 
omenjamo zaradi podobnosti z nastankom NLB Interfinanz Zürich ali pa banke Noricum v 
Sloveniji, saj je LB in kasneje NLB vstopala na posamezne trge v sodelovanju s Saftijem.

Leta 1995 so iz Riječke banke izstopili Safti, Farco, Pro Invest, Adriaimpex in Centralsped. 
Nov lastnik njihovega deleža je postalo tržaško podjetje Adria Consulting s.r.l. Slednje izhaja 
iz bilance tega podjetja (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1996). 
Dokumentacija o tem, zakaj so podjetja prodala kapitalsko udeležbo v Kvarner banki, v času 
raziskave ni bila na voljo, niti ni znano, kakšna je bila prodajna cena. Podjetje Adria Consulting 
sta po javno dostopnih podatkih Tržaške trgovinske, industrijske, obrtne in kmetijske zbornice 
z ustanovnim kapitalom 20 milijonov italijanskih lir 27. junija 1994 ustanovila dva družbenika, 
in sicer Sergio Zotti (z vložkom 1 milijon italijanskih lir) in Paolo Marsi (19 milijonov 
italijanskih lir) (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1994a, 1994b, 
1994c). V letu dni je Adria Consulting odkupila 50-odstotni delež Kvarner banke. Za leto 1994 
je bilanca podjetja praktično prazna, v letu 1995 pa se pod postavko In impresse controllate 
(odvisna podjetja) nahaja vrednost 6.155.069.090 italijanskih lir (Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995). Ker je bilo podjetje lastnik zgolj Kvarner 
banke, lahko sklepamo, da gre za vrednost 50 odstotkov kapitalske udeležbe v tej banki in torej 
posledično za prodajno ceno, ki so jo iztržili Safti in povezana podjetja. Skoraj identičen, toda 
nekaj višji znesek 6.345.838.526 italijanskih lir najdemo v isti bilanci pod kategorijo debiti 
verso banchi (obveznosti do bank). To napelje na dejstvo, da je bil ob prazni bilanci, ki zajema 
zgolj kapitalsko udeležbo v Kvarner banki, nakup financiran s kreditom pri banki. V bilanci za 
leto 1996 je prisotna dodatna informacija,144 ki kaže, da je Adria Consulting bila zadolžena pri 
Tržaški kreditni banki (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1996). 

Vse to nam omogoča prvi korak rekonstrukcije posla. Safti, ki je bil pomemben solastnik Farco, 
Pro Invest, Adriaimpex in Centralsped, je s podrejenimi družbami postal soustanovitelj Kvarner 
banke. Manj kot dve leti po ustanovitvi te banke je bil delež te grupacije prodan 
novoustanovljenemu podjetju Adria Consulting. Ta je 50 odstotkov Kvarner banke kupil s 
posojilom, ki ga je pridobil od Tržaške kreditne banke, v kateri pa je bil ključni lastnik prav 
Safti, prodajalec deleža v Kvarner banki.

144 Debito di finanziamento verso la Banca di Credito di Trieste, utillizzato per l'acquisito della 
partecipazioni iscritte nell'attivo circolante oziroma po slovensko: obveznost do Tržaške kreditne banke, 
uporabljen za nakup udeležbe v tekoči aktivi.
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Kreditni posel, s katerim je lastnik banke financiral novoustanovljeno podjetje, zato da slednje 
od njega odkupi delež v Kvarner banki, je bil z bančnega vidika neustrezen. Podjetju, v katerem 
je bilo le 20 milijonov evrov ustanovitvenega kapitala, je namreč Tržaška kreditna banka 
posodila čez 6 milijard lir, kar kaže na izjemno visoko izpostavljenost banke. Še bolj neobičajno 
je, da iz dokumentov, ki so shranjeni pri Tržaški trgovinski, industrijski, obrtni in kmetijski 
zbornici, ne sledi, da bi pri Adrii Consulting za kredit pri Tržaški kreditni banki zastavili delnice 
Kvarner banke. Takšno nerazumno tveganje je zagotovo indic, da je šlo za kredite iz 
vzporednega bančnega mehanizma. Temu pritrjuje tudi dejstvo, da je v letu 1996 že bilo znano, 
da bo Tržaška kreditna banka vstopila v postopek stečaja. To seveda pomeni, da se je začel 
postopek umikanja naložb Saftija. 

V letu 1996 se je glede na poslovno poročilo podjetja začela spreminjati lastniška struktura 
podjetja Adria Consulting. Najprej je Maria Sossi odkupila celoten delež Zottija (1 milijon 
italijanskih lir) in delež, vreden 5 milijonov italijanskih lir, od Marsija. Delež v višini 14 
milijonov lir je do konca leta 1996 Marsi prodal Sossijevi (7 milijonov italijanskih lir) in 
Stojanu Bolcini (7 milijonov italijanskih lir), Sossi in Bolcina sta s tem postala lastnika Adrie 
Consulting in po tem 50-odstotna lastnika Kvarner banke (Tržaška trgovinska, industrijska, 
obrtna in kmetijska zbornica 1996).

Nova sprememba v lastništvu se zgodi leta 1999, ko v podjetje vstopi Giuseppe Tomsich, ki 
odkupi celotno glavnico od Bolcine in Sossijeve. Giuseppe Tomsich je bil lastnik podjetja 
Concordia s.r.l. Kot izhaja iz poročila Banca D’Italia za leto 1994 (Banca D’Italia 1994, str. 
11), pa je bila Concordia s 157.500 delnicami (4,5-odstotno kapitalsko udeležbo) največji 
solastnik Tržaške kreditne banke. 

V letu 2001 se je podjetje preoblikovalo iz s.r.l. v s.p.a. (torej iz d.o.o. v d.d.), glavnica se je 
povečala na 100.000 evrov, v podjetje pa je kot solastnik vstopil še Victor Tomsich. Nova 
lastniška struktura je bila sledeča: Giuseppe Tomsich 97.000 delnic (vsaka delnica je bila 
nominirana na 1 evro) in Victor Tomsich 3000 delnic (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna 
in kmetijska zbornica 2001). Ob statusnem preoblikovanju se je oblikoval tudi upravni odbor 
podjetja. Institut direktorja, ki ga je vodil Giuseppe Tomsich je  zamenjal upravni odbor, ki so 
ga vodili Giuseppe Tomsich, Victor Tomsich in Suadam Kapić (Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 2001).

Suadam Kapić je bil tesno povezan z grupacijo Safti. Izpis lastniške in upravljavske strukture 
Saftija, pridobljen pri Tržaški trgovinski, industrijski, obrtni in kmetijski zbornici, pokaže, da 
je bil Kapić s 150.523.000 delnicami ali 1,51-odstotno kapitalsko udeležbo 24. največji delničar 
Saftija, član uprave podjetij Indules in Sagor (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in 
kmetijska zbornica, 1995, 12 – 14).

Adria Consulting je kot polovični lastnik Kvarner banke imela možnost imenovanja članov 
uprave in nadzornega sveta v banki. Upoštevajoč informacije Hrvatske Narodne banke je bil v 
letu 1999 član nadzornega sveta Kvarner banke Vito Svetina. Svetina (Hrvatska Narodna banka 
2001, 57) , v letu 1995 tretji največji delničar Saftija (250.000.000 delnic ali 2,5-odstotni delež) 
(Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 1995, 12 – 14), je bil tudi 
direktor Tržaške kreditne banke (Banca D’Italia 1994, 10), ki je kreditirala Adrio Consulting, 
da je od grupacije Safti odkupila 50 odstotkov Kvarner banke. Svetina je bil v tej funkciji do 
leta 2006 (Hrvatska Narodna banka 2007a, 71). V letih 2005 in 2006 je bil v nadzornem svetu 
poleg Svetine tudi Giuseppe Tomsich (Hrvatska Narodna banka 2007a, 77). V letu 2007 je bila 
banka prodana avstrijski BKS, s čimer je tudi prenehal mandat Svetini in Tomsichu (Hrvatska 
Narodna banka 2007b, 71). Svetina in Kapič kot nadzornika v Kvarner banki, ki jih je 
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imenovala Adria Consulting, neposredno kažeta na prestavljanje kapitalskega zanimanja v 
tistem obdobju že nekdanje grupacije Safti.

Drugi del rekonstrukcije pokaže, da je dejansko prišlo do umikanja kapitala iz grupacije Safti, 
preden se je znašla v okoliščinah, ki so se odrazile v stečaju. Veliki lastniki Saftija, ki je vstopil 
v ustanovitev Kvarner banke, so po nezavarovanem kreditu Tržaške kreditne banke prodali svoj 
delež Adrii Consultingu. Ta delež je potem po istem podjetju z zamenjavo lastnikov prešel v 
lastništvo posameznikov, ki so celotno shemo izpeljali v grupaciji Safti. S tem se je prekinila 
kapitalska povezava med Saftijem in Adrio Consulting, vodilni pri Saftiju pa so potem kot 
neodvisne fizične osebe pristopili k upravljanju in nadzoru tako Kvarner banke kot Adrie 
Consulting. 

Iz bilance za leto 2001 sledi, da je bil ob prevzemu lastništva Adrie Consulting Giuseppe 
Tomsich tisti, ki je podjetju posodil za 4,5 milijarde italijanskih lir, ki jih je kasneje, kot je 
mogoče razbrati iz bilanc, konvertiral v lastniški delež (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna 
in kmetijska zbornica, 2001). Medtem sta se zgodila dva dogodka: iz bilanc je izpadel dolg do 
Tržaške kreditne banke, pojavi pa se nov dolg, in sicer v letu 2004. To je bil dolg do LHB 
Frankfurt, hčerinske banke NLB, in sicer v višini 3.038.094 evrov. Za kredit so bile zastavljene 
delnice Kvarner banke (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2001). 
To je pomenilo sledeče: Adria Consulting je poravnala svoj dolg tako, da je najprej novi lastnik 
Tomsich posodil sredstva, potem pa na koncu z najetjem kredita pri LHB in zastavitvijo delnic 
omogočila vzpostavitev kapitalske vloge LHB v banki. Ker je LHB razpolagala z delnicami 
Kvarner banke, je bila izbira Svetina za nadzorni svet  v tej banki vsaj potrjena s strani LHB.

Na zaslišanju nekdanjega direktorja LHB Borisa Zakrajška pred preiskovalno komisijo o 
ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu in ugotavljanju vzrokov ter odgovornosti 
za že drugo sanacijo bančnega sistema (Državni zbor 2017b), je bilo razkrito, da je bil v 
obdobju, ko je Adria Consulting dobila posojilo pri LHB, pri LHB zaposlen Suadam Kapić. 
Najkasneje je bil Kapić zagotovo zaposlen pri LHB 2004, torej prav v letu, v katerem je dobila 
Adria Consulting posojilo pri LHB. Spomnimo, leto dni prej je bil Kapić eden izmed treh članov 
upravnega odbora Adrie Consulting, sedem let prej pa predstavnik Adrie Consulting v 
nadzornem svetu Kvarner banke. Kdaj je bil Kapić zaposlen v LHB, vemo zaradi tega, ker je 
bil Boris Zakrajšek zaslišan o poslih odkupa terjatev, ki so potekali med podjetjem Prifin in 
LHB Frankfurt. 

Prifin, finančna družba d.o.o., je bila po podatkih sodnega registra, ki je bil pridobljen po 
Ajpesu, ustanovljena 13. januarja 2005, sedež pa je imela (in še vedno ima) v Kamniku (Ajpes 
2018b). Edini družbenik in ustanovitelj podjetja je bil Adria Consulting. Prifin je imel pri LHB 
odprto kreditno linijo. S krediti, ki jih je Prifin najemal pri LHB, je podjetje vstopalo v posle 
odkupov terjatev. Šlo je za terjatve, ki so bile praviloma posledica kreditnih razmerij med LHB 
in različnimi kreditojemalci pri tej banki. Prifin je pri LHB najel kredit, potem pa je z njim 
odkupoval terjatve, ki jih je LHB imel pri svojih kreditojemalcih. S tem, da je LHB vključevala 
Prifin v svoje kreditne posle, je podjetje Prifin dosegalo prihodke iz poslovanja. Zgodovinski 
izpisek iz sodnega registra za podjetje Prifin pokaže, da sta bila poleg Tomaža Jančarja 
direktorja Prifina tudi Suadam Kapić (med 13. januarjem 2005 in 1. januarjem 2006) ter Tomaž 
Rogelj (med 1. januarjem 2006 in 11. majem 2007). Oba, tako Kapić kot Rogelj, sta bila 
zaposlena pri LHB (Državni zbor 2017b, 42 - 43).

Konstrukcija je zdaj sledeča: medtem ko LHB kreditno financira Adrio Consulting, ji istočasno 
po njenem slovenskem hčerinskem podjetju Prifin s posli odkupov terjatev (financiranimi s 
kreditnim vzvodom) omogoča pridobivanje premoženjske koristi. V teh okoliščinah nastopi 
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situacija, ko je Adrii Consulting tehnično omogočeno, da pokriva svojo kreditno obveznost do 
LHB po prihodkih, ki jih spet omogoča LHB. Pri vsem tem ima Suadam Kapič trojno vlogo: 
povezan je z upravljavsko strukturo Adrie Consulting, je direktor njenega hčerinskega podjetja 
Prifin, poleg tega pa je zaposlen na LHB, ki kreditira obe podjetji in Prifinu omogoča 
poslovanje. V istem obdobju je v  Kvarner banki, katere delnice so zastavljene pri LHB, v 
nadzornem svetu Vito Svetina, nekdanji sodelavec Suadama Kapića v grupaciji Safti ter skupaj 
z njim tudi nekoč manjšinski solastnik Saftija. 

Leta 2006 je Adria Consulting prodala svoj kapitalski delež v Kvarner banki BKS banki Leta 
2006 je bilančna vsota podjetja znašala 8.995.352 evrov (Tržaška trgovinska, industrijska, 
obrtna in kmetijska zbornica, 2007a, Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska 
zbornica, 2007b), leto kasneje 1.258.980 evrov (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in 
kmetijska zbornica, 2008a). Iz bilance za leto 2006 izhaja, da je pod postavko izredni prihodki 
znesek 5.698.344 evrov s pojasnilom, da gre za znesek, ki je kapitalski dobiček iz naslova 
prodaje kapitalske udeležbe v hrvaški banki. Poslovni dobiček v tem letu je znašal 5.008.810 
evrov, na skupščini podjetja pa je bilo odločeno, da se 4.901.771,71 evra prenese na naslednje 
leto (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2007c). V letu 2007 je 
znašala bilančna vsota podjetja 1.258.980 evrov, preneseni dobiček pa je bil 1.014.725 evrov 
(Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2007č). Iz bilance ni razvidno, 
kako je skoraj 5 milijonov evrov bilo prenesenih iz leta 2006 tako, da je v letu 2007 ta vrednost 
znašala zgolj samo še nekaj več kot milijon evrov, natančneje 3.887.047 evrov manj. Ta znesek 
nepojasnjeno izgine iz bilance.

V letu 2007 Adria Consulting ni več organizirana kot s.p.a., temveč spet postane s.r.l., spremeni 
se tudi lastniška struktura. Iz podjetja izstopita Tomsicha, nov lastnik pa postane slovensko 
podjetje Fin Trend d.o.o. (Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2008a, 
Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2008a, Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2008a, Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in 
kmetijska zbornica, 2008b). Podjetje Fin Trend, finančna družba d.o.o., je bilo po podatkih 
Erarja145 ustanovljeno 19. avgusta 1999 s sedežem v Kamniku. Med 1. junijem 2003 in 23. 
decembrom 2004 je bil direktor podjetja Tomaž Jančar. Gre za istega Tomaža Jančarja, ki je bil 
direktor tudi v hčerinskem podjetju Adria Consulting, torej v Prifinu. Na občnem zboru, ko je 
prišlo do statusne spremembe podjetja iz s.p.a. v s.r.l., je bil pooblaščenec lastnika, torej 
podjetja Fin Trade, Suadam Kapić, direktor uprave Adrie Consulting pa je postal Kapićev 
sodelavec, direktor LHB Frankfurt Boris Zakrajšek. V tem kontekstu je celoten posel, ki se v 
svoji glavnini zaključi z izginulim zneskom prenesenega dobička, še toliko nenavadnejši.

V letu 2008 se je Adria Consulting preimenovala v Capital Invest s.r.l., (Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2009) 29. aprila 2009 pa je se je spet spremenila 
lastniška struktura podjetja, njegov lastnik je postal Boris Zakrajšek (Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2010a). Kupnina je znašala 125.000 evrov (Tržaška 
trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2010b). Leto dni kasneje, 21. aprila 2010, 
je Zakrajšek prodal lastniški delež nazaj Fin Trendu za identično vsoto (Tržaška trgovinska, 
industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 2011). Zakrajšek je bil direktor uprave LHB 
Frankfurt med letoma 2002 in 2009, torej v ključnem obdobju, ko je Adria Consulting s 
kreditom iz LHB poplačala svojo obveznost do Tržaške kreditne banke, ki je izhajala iz nakupa 
kapitalskega deleža v Kvarner banki in ko je bilo po Prifinu, hčerinskem podjetju, na kreditnem 
vzvodu iz LHB, mogoče Adrii Consulting pridobivati premoženjsko korist. 

145 http://erar.si (11. 11. 2018).

http://erar.si/
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Leta 2008, ko je bil Boris Zakrajšek upravitelj Capitala Invest in ko je bila naložba v Kvarner 
banko odprodana, dolg do LHB pa poplačan, je imel Capital Invest tri hčerinska podjetja, ki jih 
je obvladoval 100-odstotno: Prifin d.o.o. iz Slovenije, Borsafin d.o.o. iz Srbije in Kapital Invest 
– Group d.o.o.e.l. iz Makedonije. Po poročanju časnika Finance je leta 2009 Zakrajšek ustanovil 
istoimensko podjetje Borsafin, v katerem je bil solastnik s svojim bratom Samom 
Zakrajškom.146 Srbski Borsafin je danes po javno dostopnem registru podjetij Companywall v 
likvidaciji.147 Lastniki podjetja so trije: Cavalor Holdings ltd. (40 odstotkov), FCY Marketing 
ltd. (40 odstotkov), obe registrirani na Cipru, in pa Finconsult, finančna in trgovinska družba 
d.o.o. Lastnika obeh ciprskih podjetij nista znana, niti podjetji po doslej pregledani 
dokumentaciji nista povezani s katerimi drugimi poslovnimi subjekti, zato je mogoče sklepati, 
da gre za podjetji, ki sta nastali zgolj zaradi lastniškega vstopa v Borsafin. Ustanovitelj 
Finconsulta pa je Tomaž Jančar, manjšinski solastnik pa je Matej Jančar.  

Rekonstrukcija primera Kvarner banke pa je kljub znanim informacijam in javno dostopnim 
dokumentom daleč od tega, da bi bila popolna. Kar lahko trdimo, je, da je grupacija Safti s 
pomočjo Riječke banke in nekdanjega Transjuga, torej Transadrie, dveh institucij, ki sta se tako 
kot Safti pojavljali v epizodah vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva, ustanovila 
Kvarner banko. Grupacija Safti je lastniško izstopila iz banke zelo kmalu, in sicer v obdobju, 
ko je Safti skupaj s Tržaško kreditno banko zašel v poslovne težave, ki so se končale s stečaji 
in likvidacijami. Delež v Kvarner banki je prešel na prazno in novoustanovljeno podjetje, ki je 
ta delež odkupilo tako, da je dobilo kredit od Tržaške kreditne banke. Adria Consulting je 
dvakrat transformirala lastniško strukturo, dokler ni vanjo vstopila družina Tomsich, ki je bila 
pred stečajem Tržaške kreditne banke po podjetju Concordia njen največji posamični lastnik. 
Pred Tomsichevim vstopom je bila Adria Consulting očitno slamnato podjetje, saj so bili 
lastniki poslovno nepoznani, edino, kar je bilo v bilancah podjetja, so bile delnice Kvarner 
banke. Vstop družine Tomsich v Adrio Consulting je moral biti povezan z dejstvom, da je bila 
Tržaška kreditna banka v likvidaciji, likvidatorji pa so terjatev banke do Adrie Consulting 
prodali podjetju, ki se je ukvarjalo s preprodajo slabih terjatev. Poplačilo dolga do podjetja, ki 
je terjatev odkupilo, je potekalo po dveh krakih. Najprej je Tomsich prevzetemu podjetju dal 
posojilo, ki ga je kasneje konvertiral v lastniški delež, potem pa s pomočjo kredita, ki ga je dala 
LHB, iz poslovnih izkazov podjetja izgine obveznost do podjetja iz San Marina. 

Tako v Kvarner banki, Adrii Consulting in LHB se pojavlja enako ime v nadzornih, upravnih 
in poslovodnih funkcijah, to je Suadam Kapić, nekdanji visoki administrator Saftija. Ves čas pa 
je v nadzornem svetu Kvarner banke kot predstavnik Adrie Consulting Vito Svetina. Svetina je 
bil direktor Tržaške kreditne banke, ko je le-ta dala posojilo Adrii Consulting za odkup delnic 
Kvarner banke od grupacije Safti. Adria Consulting je bila do LHB v dvojni poziciji, ki je zaradi 
konfliktov interesov ne moremo razumeti kot normalno bančno prakso. Na eni strani je 
kreditirala Adrio Consulting, s čimer je omogočila, da so delnice Kvarner banke ostale pri Adrii 
Consulting, pri tem je v zavarovanje kredita prevzela delnice in kot zastopnika kapitala v 
Kvarner banki pustila Svetino, po drugi strani pa je s kreditnim vzvodom omogočala, da je 
Adria Consulting po svojem hčerinskem podjetju Prifinu vstopala v kreditne posle, ki jih je 
imela LHB s svojimi komitenti. Slednje je omogočilo Prifinu pridobivanje premoženjske 
koristi. Da je šlo za koordinirano akcijo, kaže dejstvo, da je s Prifinom upravljal tudi Suadam 
Kapić, pojavita pa se tudi Gorazd in Matej Jančar. Leta 2006, ko je Adria Consulting svoj 
kapitalski delež v banki prodala avstrijski BKS, iz bilanc sledijo nekonsistentnosti, saj med 
letoma 2006 in 2007 izgine nekaj več kot 3 milijone evrov zadržanih dobičkov, ki so se 
oblikovali kot posledica prodaje kapitalskega deleža v Kvarner banki. Adria Consulting gre po 

146 Https://www.finance.si/314837, (11. 11. 2018).
147 Http://www.companywall.rs/firma/borsafin-doo-beograd---u-likvidaciji/2116581, (11. 11. 2018).

https://www.finance.si/314837,%20(11.%2011
http://www.companywall.rs/firma/borsafin-doo-beograd---u-likvidaciji/2116581
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prodaji deleža v Kvarner banki čez serijo statutarnih, upravnih in lastniških transformacij, v 
katerih nastopajo Suadam Kapić, Matej in Gorazd Jančar ter Boris Zakrajšek. 

Da je šlo za shemo, govori informacija žvižgača iz Banke Slovenije, ki je bila pridobljena v 
času raziskave. Iz dopisa (Banka Slovenije 2008), ki ga je NLB poslala na Banko Slovenije (7. 
marca 2008), je razvidno, da je NLB v času konsolidacije svojega lastništva v LHB odkupovala 
kapitalski delež, ki ga je imelo podjetje Finconsult v LHB. To seveda pomeni, da je bilo 
podjetje, ki je bilo na koncu lastniške verige, torej solastnik Borsafina, hčerinskega podjetja 
Adrie Consulting, solastnik LHB, ki je operacijo kreditno omogočal, oba Jančarja, ki sta bila 
solastnika Finconsulta pa sta imela aktivno vlogo pri čisto operativnih zadevah, ki so se dotikale 
lastniških in statutarnih menjav v Adrii Consulting, ter izvajanju podsheme na relaciji Prifin – 
LHB – Adria Consulting.  Še več, Finconsult je bil lastnik srbskega Borsafina, podjetja z enakim 
imenom, kot je bilo tisto, ki je bilo v solastništvu Borisa Zakrajška, direktorja LHB.  To torej 
pomeni, da so bili tisti, ki so upravljali s shemo okoli Kvarner banke, istočasno tudi solastniki 
kreditodajalca LHB, ki je omogočil, da je nekdanja grupacija Safti sploh ohranila in kasneje 
prodala delnice Kvarner banke. Da bi bila rekonstrukcija zaprta, bi morala nadaljnja preiskava 
ugotoviti sledeče: i. v kakšni relaciji sta bila srbski in slovenski Borsafin, ii. čigavi sta bili 
ciprski podjetji, ki sta bili solastnika srbskega Borsafina in iii. ali je denarni tok iz Adrie 
Consulting, kasneje Capital Invest, po Borsafinu odtekel na Ciper. 

Motiv grupacije Safti je očiten, podobno kot je grupacija Safti prestopila v KB1909, je bil 
izveden prenos delnic Kvarner banke izpod okrilja Saftija na slamnato podjetje Adria 
Consulting, pri čemer je bilo operativno tveganje tega prenosa minimizirano s Svetino v 
nadzornem svetu in Suadamom Kapićem v Adrii Consulting, Kvarner banki, Prifinu in LHB. 
Toda kakšen je motiv LHB? Za odgovor na to vprašanje je treba vzeti v obzir dejstvo, da LHB 
in Safti nista sodelovala samo v primeru Adrie Consulting in da to ni bilo edino sodelovanje v 
zgodnjih devetdesetih letih preteklega stoletja in pa dejstvo, da je grupacija Safti iz NLB, banko 
materjo LHB, že imela, in to ravno v referenčnem obdobju, nekaj skupnih operacij vstopov na 
različne bančne trge.

V zvezi s primerom kreditiranja podjetja Prifin148 je Boris Zakrajšek, v tistem obdobju direktor 
uprave LHB Frankfurt, pred preiskovalno komisijo državnega zbora, ki je ugotavljala zlorabe 
v slovenskem bančnem sistemu, na 22. redni seji komisije, ki je bila 8. maja 2017, izpričal 
sledeče (Državni zbor 2017b, 41–43):  

Predsednik Anže Logar: Dobro, vas bom takole vprašal: Ste namenoma ustanovili družbo 
Prifin, da je določen del uslužbencev služil s preprodajo posameznih terjatev družb, ki jih je 
kreditirala LHB?

Boris Zakrajšek: Prifin, ni nikoli nihče tam delal, ni bil zaposlen nihče, nihče zaposlen…

Predsednik Anže Logar:: Kdo pa je bil direktor ob ustanovitvi?

Boris Zakrajšek: Direktor je bil naš uslužbenec, ki je bil pri nas zaposlen, pri nas, ne pa tam, in 
on je izvajal samo tiste stvari in tiste procese, ki smo mu jih naročili v Frankfurtu, nič drugega.

Predsednik Anže Logar: Mhm. Ta oseba, ki je bil direktor pa hkrati vas uslužbenec, je bil tudi 
nekdanji finančnik tržaškega Saftija, kajne?

148 Https://imss.dz-rs.si/imis/038eafb0803b01e2e973.pdf, (11. 11. 2018).
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Boris Zakrajšek: Ja, res je.

Predsednik Anže Logar: Zanimiva je tudi preteklost, glede na to, da je bila v bistvu to paralelna 
finančna institucija znotraj sistema LHB.

V knjigi Vojmirja Tavčarja Polom se nahajajo prepisi zaslišanj, do katerih je prišlo ob stečaju 
in likvidaciji Tržaške kreditne banke. Tržaški državni tožilec Raffaele Tito je 13. novembra 
1996 zaslišal Daria Zuppina, nekdanjega direktorja Saftija (Tavčar 2011, 276), ki je med drugim 
povedal sledeče: »Sredstva za povišek glavnice leta 1994149 smo dobili na sledeč način: 
luksemburška družba Proteus, ki sodi v sklop Saftija, je lastnica podjetja off shore Norfin,150 
katerega zastopam. Ta družba je dobila od banke LHB iz Frankfurta posojilo v višini 10 
milijonov mark. Iz Švice, kjer je imela račun, smo 2 milijardi in 900 milijonov lir prenakazali 
na račun podjetja Profinest – tudi to je po Proteusu Saftijevo podjetje off shore – pri Ljubljanski 
banki. V Ljubljani je bil denar dvignjen v gotovini in nato prinesen v Italijo, kjer je bil izročen 
Kapiću151 in nato Pertotu. Vso to operacijo sva režirala Kapić in jaz. Gotovino pa so iz Ljubljane 
prinesli nekateri slovenski državljani. S preostalimi 7 milijardami in 100 milijoni sva skupaj s 
Kapićem pomagala nekaterim podjetjem skupine, ki so bila takrat v težavah.«

Pričevanju Zuppina sledi pripomba italijanskih preiskovalcev (Tavčar 2011, 279), da je iz 
dokumentacije razvidna vsota 2.626.909.350 lir, ki je bila nakazana leta 1994 ob povečanju 
kapitala Tržaške kreditne banke s 35 na 50 milijard lir, s čimer se potrdi istovetnost 
Zuppinovega pričanja.

Dodatno je v isti knjigi še ena informacija, ki povezuje grupacijo Safti in Tržaško kreditno 
banko (Tavčar 2011, 125) z LHB. Leta 1996 so predstavniki Tržaške kreditne banke predlagali, 
da NLB odkupi 20 odstotkov banke od Saftija. S tem namenom so imeli sestanek na NLB in 
NLB je dejansko razmišljala, da bi v banko vstopila posredno ali neposredno po LHB. Do 
realizacije tega odkupa delnic ni prišlo, saj je namesto NLB v banko vstopila Concordia družine 
Tomsich, kasnejših lastnikov Adrie Consulting.

V času primera Kvarner banke je torej obstajala poslovna povezava med Tržaško kreditno 
banko in LHB. Ta povezava ni samo nakazovala možnost lastniškega vstopa LHB v banko, 
ampak tudi, da je že obstajala shema, ki je imela vse lastnosti sistema vzporednega bančništva: 
LHB je financirala off shore podjetje, ki pa je kredit nakazalo drugemu podjetju, spet 
registrirano v off shoru. Denar se je potem dvignil v gotovini, s čimer se je sledljiva pot denarja 
prekinila. Ponovno se denar pojavi, ko se prenese na končnega prejemnika, ki dokapitalizira 
Tržaško kreditno banko. Poznavajoč lastniški mehanizem in način delovanja, lahko sklepamo, 
da je v zadnji fazi prišlo do dokapitalizacije z vplačili, ki so jih izvedli slamnati lastniki. Ta 
posel seveda ne bi bil del vzporednega bančništva in bi bil povsem regularen, če bi LHB 
neposredno kreditirala Tržaško kreditno banko. Tega seveda niti ni mogla, ne zgolj zaradi 
tveganosti banke prejemnice, temveč tudi zaradi tega, ker je banka potrebovala lastniška in ne 
dolžniška sredstva. Podobno, kot je ob nastanku mehanizma vzporednega bančništva 
Ljubljanska banka konvertirala kredite v depozite, zato da si je zagotovila kreditno aktivnost, 
je LHB omogočila konverzijo dolga v lastniški kapital z namenom dokapitalizacije Tržaške 

149 Gre za povečanje glavnice Tržaške kreditne banke. Prevedeno v sodobni bančni jezik: 
dokapitalizacijo.
150 Podjetje Norfin ni več mogoče identificirati, saj informacije o podjetju v javno dostopnih bazah 
podatkov ni mogoče pridobiti. Edina dodatno pridobljena informacija je, da je bilo podjetje ustanovljeno 
na Britanskih Deviških otokih.
151 Gre za Suadama Kapića.
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kreditne banke. Primer Kvarner banke je tudi primer vzporednega bančništva, ki se je izpeljal 
na relaciji Safti – LHB.

S tem smo pokazali, da so institucije in posamezniki, ki so sodelovali v poslu z delnicami 
Kvarner banke, v istem obdobju poslovno sodelovali in kar je še pomembnejše, to sodelovanje 
je imelo značilnosti vzporednega bančništva. Motiv sodelovanja je bil lahko v vstopu na hrvaški 
bančni trg. Primer ustanovitve Proteusa Finanz Zürich, ki je kasneje postal NLB Interfinanz, 
kaže, da sta Safti in NLB skupaj vstopala na tuje bančne trge, oziroma da je Safti služil kot 
predhodnica NLB. Da se je nekaj podobnega zgodilo na primeru Kvarner banke, postane še 
bolj verjetno, če upoštevamo, da je bil zaradi nerešenega problema hrvaških varčevalcev 
Ljubljanske banke onemogočen vstop slovenskih bank na hrvaški bančni trg. V primeru 
Kvarner banke je Adria Consulting, potem ko je dobila posojilo iz LHB, tej banki tudi zastavila 
delnice. Slednje je dejansko pomenilo, da je bila LHB in po njej NLB zelo blizu vstopa na 
hrvaški bančni trg. 

Do prevzema Kvarner banke s strani LHB, kot vemo danes, na koncu ni prišlo, kar pomeni, da 
je lahko vstop na hrvaški bančni trg bil legitimni motiv NLB, ni pa mogel biti edini. Po vsej 
verjetnosti je treba ključni motiv z nadaljnjo raziskavo poiskati v relacijah, ki so se 
vzpostavljale med Jančarji, Kapićem in Zakrajškom na eni strani ter Finconsult in LHB na drugi 
strani.

Vsekakor pa primer Kvarner banke kaže na obstoj mehanizma vzporednega bančništva v času 
tranzicije in na epizodo uspešnega prenosa premoženja, v tem primeru delnic Kvarner banke 
od Saftija, ki se je nahajal v procesu likvidacije, na posameznike, ki so bili ključni pri 
upravljanju s Saftijem.

V zvezi s tem je dodaten indic, da je šlo za organizirano akcijo kapitalskega vstopa v Istarsko 
kreditno banko Umag d.d. Iz baze podatkov o bankah, ki jo vodi in objavlja hrvaški bančni 
regulator Hrvatska Narodna banka, izhaja, da je bil leta 1999 Safti lastnik 7,6 odstotka 
omenjene banke (Hrvatska narodna banka 2001, 55). Leto dni kasneje Safti ni več na popisu 
delničarjev, pojavi se podjetje Medias s.p.a., ki je bilo del grupacije Safti, kasneje pa je delež 
prešel na KB1909. Lastniški delež, pripisan podjetju Media, je znašal 7,63 odstotka. Lastniška 
udeležba ostane nespremenjena do leta 2002, ko v banko lastniško vstopi KB1909 in izstopi 
Medias, delež KB1909 pa je identičen tistemu, ki sta ga prej imela Safti in Medias, torej 7,63 
odstotka (Hrvatska narodna banka 2003, 59). Tako ostane do leta 2005, ko KB1909 izstopi in 
prenese lastniški delež na Medias. V letu 2006 ne Medias ne KB1909 nista več lastnika delnic 
banke (Hrvatska narodna banka 2007b, 71). Upoštevajoč podatke hrvaškega borznega portala 
mojedionice.com152 pa Medias in KB1909 nista bila edina lastnika banke iz grupacije Safti. Leta 
2010, torej po tem, ko sta Medias in KB1909 kot lastnika že izstopila iz banke, je bil 13,22-
odstotni lastnik vseh prednostnih delnic banke Vito Svetina, nekdanji direktor Tržaške kreditne 
banke. 

Primer Istarske kreditne banke Umag je podoben primeru Kvarner banke po ključnih elementih 
mehanizma kapitalskega vstopanja v banke. Grupacija Safti je svoj delež prenesla na Medias, 
podjetje, ki je delovalo po likvidaciji Saftija in pred nastankom KB1909, torej pred selitvijo 
podjetij pod okrilje goriškega finančnega holdinga. V času konstitucije KB1909 je Medias 
prenesel svoj delež na to institucijo. To je podoben mehanizem kot pri Kvarner banki, kjer je 

152Https://www.mojedionice.com/en/trg/IzvDionicariPromjene.aspx?sifSim=IKBA-P-
A&minDat=03/17/2017,  (11. 11. 2018).

https://www.mojedionice.com/en/trg/IzvDionicariPromjene.aspx?sifSim=IKBA-P-A&minDat=03/17/2017,%20%20(11
https://www.mojedionice.com/en/trg/IzvDionicariPromjene.aspx?sifSim=IKBA-P-A&minDat=03/17/2017,%20%20(11
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bil opravljen prenos s Saftija in podjetij iz te grupacije na Adria Consulting. Podobnost je tudi 
v tem, da se tako v Kvarner banki kot v Istarski kreditni banki pojavi Vito Svetina, v reški banki 
sicer kot nadzornik, v umaški pa kot največji imetnik prednostnih delnic. 

Tukaj je še ena podrobnost med Kvarner banko in Istarsko banko Umag, ki vključuje NLB. Po 
informaciji, ki je bila javno objavljena na spletni strani NLB,153 je prišlo leta 2000 do poskusa 
kapitalskega vstopa NLB v Istarsko banko d.d. Pula. Kot smo videli, je leto poprej Safti že bil 
v umaški banki in povsem mogoča teza, ki ostane za nadaljnjo raziskavo, je, da gre še za en 
primer, ko je bil Safti in njegove ekstenzije predhodnik NLB na tujem bančnem trgu. Do 
nameravanega prevzema s strani NLB na koncu ni prišlo. 

7.5 Prehod Saftija in mehanizma vzporednega bančništva v tranzicijo: Banka 
Noricum 

24. marca 1993 je bila po poročanju Slovenske tiskovne agencije ustanovljena banka 
Noricum.154 V njej so imeli lastniške deleže: Safti (14,99 odstotka), Adriaimpex s.p.a. (9,73 
odstotka) Trst, Fero s.r.l. Trst (8,76 odstotka), Infordata s.r.l. Trst (8,76 odstotka) in Resim s.r.l. 
Trst (8,76 odstotka) (podatki, pridobljeni na Banki Slovenije). Deleže je prodajala Ljubljanska 
banka, banka pa je na koncu imela 113 delničarjev. Banko Noricum je leta 1996 odkupila Banka 
Celje, pri kateri je bila eden največjih delničarjev NLB.155 

V zvezi z ustanovitvijo banke Noricum smo uspeli pridobiti dva dokumenta. Avtor obeh 
dokumentov je Niko Kavčič. Prvi dokument je dolg dve strani, v levem zgornjem kotu je 
pripisano, da je dokument 20. julija 1992 predložen Milanu Kučanu, tedanjemu predsedniku 
Republike Slovenije. Dokument je naslovljen kot: Poslovna mreža Ljubljanske banke d.d. v 
Italiji in predlog za njeno izpolnitev (Kavčič 1992b). Drugi dokument je nastal 6. februarja 
1993, dolg je šest strani in naslovljen kot Argumenti za odpravo ovir pri ustanovitvi mešane 
banke Noricum v Ljubljani in je bil posredovan Milanu Kučanu, Marku Voljču, Vitu Svetini, 
Ivanu Rudolfu in Florjančiču (Kavčič 1994).

V prvem dokumentu (Kavčič 1992b) je opisujana mreža NLB v Italiji, ki je sestavljena iz dveh 
predstavništev (Rim, Trst), in podružnico v Milanu, pri čemer Kavčič v mrežo doda tudi 
Tržaško kreditno banko, Kmečko banko v Gorici, hranilnico na Opčinah in finančni holding 
Safti. V zvezi s Saftijem Kavčič omeni (Kavčič 1992b, 1), da se ustanavlja mešana banka v 
Ljubljani, in sicer tako, da Safti odkupuje delež Ljubljanske banke v LB Razvojni banki.

Kavčič izpostavi (Kavčič 1992b, 1), da ima delovanje poslovne mreže v Ljubljanski banki 
pomanjkljivosti, saj med posameznimi točkami mreže ni ustrezne povezave in koordinacije, 
zaradi česar Kavčič predlaga okrepljeno vlogo predstavništva v Trstu na podoben način, kot je 
bilo to narejeno v Nemčiji (Kavčič omenja München, domnevamo lahko, da govori o vlogi 
Credexa, ki se je kasneje spremenil v sestavni del LHB) (Kavčič 1992b, 2). 

Dokument je pomemben, ker izkazuje razumevanje, da so podjetja iz sklopa sestavni del 
poslovne mreže Ljubljanske banke v Italiji, oziroma da gre za neločljive bančno-finančne 
institucije.

153 Https://www.nlb.si/za-stratesko-povezavo-z-istarsko-banko, (11. 11. 2018).
154 Https://racunovodja.com/STA/Novica.aspx?id=178, (11. 11. 2018).
155 Https://www.sta.si/243841/delnicarji-banke-celje-potrdili-pripojitev-banke-noricum (11. 11. 2018). 

https://www.nlb.si/za-stratesko-povezavo-z-istarsko-banko
https://racunovodja.com/STA/Novica.aspx?id=178
https://www.sta.si/243841/delnicarji-banke-celje-potrdili-pripojitev-banke-noricum
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V drugem dokumentu (Kavčič 1994) Kavčič povzema problematiko vstopa Saftija v slovenski 
bančni sistem in je vezano na zavrnitev Banke Slovenije, ki je z odločbo 22. januarja 1993 
zavrnila soglasje za nakup deleža LB Razvojne banke (Kavčič 1994, 1). Kavčič v dokumentu 
pojasni, da je med letoma 1949 in 1960 upravljal s tehnologijo financiranja institucij v 
zamejstvu, ki je potekala po kanalih Narodne banke Jugoslavije (Kavčič 1994, 1). Kavčič tudi 
pojasni (Kavčič 1994, 2), da je Ljubljanska banka v sodelovanju s Saftijem že vključena v 
podjetje Proteus.

Kavčičeva trditev, da je med letoma 1949 in 1960 upravljal s tehnologijo financiranja institucij 
v zamejstvu po kanalih Narodne banke Jugoslavije, je pomembna, ker dodatno dokazuje obstoj 
vzporednega bančništva v podporo delovanja vzporedne ekonomije.

Ustanovitev Proteusa v Zürichu je v dokumentu ocenjena pozitivno, pri čemer Kavčič navede 
rast kapitala s 5 milijonov na 11 milijonov švicarskih frankov pri bilančni vsoti 70 milijonov 
švicarskih frankov (Kavčič 1994, 3). Kavčič se zavzema (Kavčič 1994, 3 - 4), da bi na podoben 
način v partnerstvu z Ljubljansko banko bila ustanovljena banka Noricum, ki bi omogočala 
poslovanje na relaciji Ljubljana–Trst. 

Drugi del dokumenta (Kavčič 1994) se dotika predloga o ustanovitvi Tržaške slovenske banke 
v Trstu. To je istočasno tudi edini dokument, ki omenja ustanovitev takšne banke. Kavčič 
povzema predlog (Kavčič 1994, 5), po katerem bi banka imela glavnico (ustanovni kapital) v 
višini 600 milijonov italijanskih lir z delnico, nominirano na 10.000 italijanskih lir. Predlagano 
je, da bi Safti uradno kupila delnice, od česar naj bi se jih za 300 milijonov italijanskih lir 
razdelilo tržaškim Slovencem, interno pa naj bi jih Safti prevzela še za 150 milijonov 
italijanskih lir. Predlagana politika dividend naj bi bila takšna, da bi fiktivnim lastnikom 
izplačali 30 odstotkov efektivne dividende za kritje davkov in nagrade za podelitev imena. 

Kavčič predlog komentira na sledeč način (Kavčič 1994, 6): Iz zgornjega predloga je torej 
razvidno, da so se sestavljavci predloga orientirali na staro prakso investiranja t. i. nastopa 
fiktivnih lastnikov. Ta oblika ima sicer vrsto negativnih strani, vendar je treba spet takoj 
poudariti, da so se tovariši, ki so se na tem področju udejstvovali, sčasoma pridobili tudi vrsto 
izkušenj, ki so jim odkrile razne možnosti zavarovanja kapitala, kar je pri tem delu sploh 
osnovnega pomena. V preteklosti so bili v tem pogledu storjeni veliki propusti, zato mora biti 
draga cena šole, ki smo jo opravili, biti v svarilo, da nekaj podobnega ne bi ponovili tudi danes. 
Smatram, da je gornji predlog premišljen, sestavljen in postavljen že na osnovi rezultatov 
dosedanjih izkušenj ter po svojem okviru več ali manj edini, ki ga je v današnjih odnosih 
pametno realizirati. Principi zavarovanja so jasni in sprejemljivi, le o konkretnih fiktivnih 
lastnikih in personalu bi priporočil, da se v slučaju potrebe upošteva še eventualno naše 
predloge.

Iz obeh dopisov je mogoče sklepati, da je bil Safti razumljen kot komplement poslovne mreže 
Ljubljanske banke in pomemben partner ne samo na italijanskem trgu, temveč tudi na ostalih 
trgih, oziroma da je bil Safti pomemben element strategije delovanja Ljubljanske banke. 
Dejstvo, da je bil mehanizem slamnatih lastnikov legitimen element bančnih prevzemov v času 
tranzicije, kaže na nadaljevanje prakse vzporednega bančništva, saj je v normalnih okoliščinah 
popolnoma nemogoče, da bi bila dejanska lastniška struktura bank nejasna oziroma zakrita pod 
fiktivnimi lastniki. Dokumenta tudi kažeta na vstopanje Saftija v slovenski bančni sistem v 
sodelovanju z Ljubljansko banko, kar dodatno pojasnjuje dolgoročnost in stabilnost relacij v 
vzporedni ekonomiji in bančništvu v času tranzicije.
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Primeri Proteus Finanz, Kvarner banke, Banke Noricum pa tudi Istarske kreditne banke kažejo 
na tesno povezanost podjetij iz vzporedne ekonomije in Ljubljanske banke (kasneje NLB), na 
kateri se je vzpostavilo vzporedno bančništvo tudi v obdobju tranzicije. Glede na analizirano 
lahko trdimo, da so se neformalne relacije, ki so se vzpostavile še v času UDV, ohranile, kljub 
radikalni spremembi formalnih pravil in institucij s prehodom od modela socialistične 
ekonomije na tržni mehanizem. Pri tem ni odveč dodati, da je grupacija Safti opravila tranzicijo 
tako, da se je nekdanji družbeni kapital Slovenije, vpisan na instrument slamnatih delničarjev, 
ohranil prav z instrumentom slamnatega delničarstva.

7.6 Vzporedno bančništvo v času zgodnje tranzicije: Operacija Merkur

V nadaljevanju bomo analizirali tranzicijo vzporednega bančništva na primeru neformalnih 
vzvodov odločanja. Za analizo je ključen dokument, naslovljen kot Operacija Merkur in njen 
potek, ki je nastal avgusta 1992 (Kavčič 1992a). Avtor dokumenta je Niko Kavčič, dolg je 28 
strani. Dokument je stiliziran v obliki dnevniškega zapisa in je bil pridobljen od osebe, ki je 
naredila elektronski prepis dokumenta na zahtevo Nika Kavčiča. Zakaj je dokument naslovljen 
ravno z Merkur, iz samega dokumenta ni razvidno.

Pomen dokumenta je predvsem v opisu mehanizma in mreže vzporednega bančništva, ki je 
delovala v času zgodnje tranzicije, oziroma razkriva, kako se je neposredno z neformalnimi 
vzvodi, mimo formalnih institucij, vplivalo na formalne odločitve.

Prvi zapis je nastal 12. junija 1992. Kavčič na kratko opiše svoj obisk pri tedanjem predsedniku 
države Kučanu in razgovor v zvezi s problemom vodenja Ljubljanske banke, pri čemer Kavčič 
navede, da ga je predsednik države vprašal o primernosti Marka Voljča za vodenje banke 
(Kavčič 1992a, 8). Dodajmo, da v slovenskem institucionalnem okviru ni mogoče, da bi 
predsednik države postavljal kakršnekoli formalne predloge v zvezi z vodenjem banke. 27. 
junija 1992 je Voljč privolil v Kavčičev predlog, da bi postal predsednik uprave Ljubljanske 
banke (Kavčič 1992a, 5). Kavčič tudi zapiše, da bi morala Rigelnik156 in Gaspari157 prevzeti 
vlogo »trasiranja« predloga za Voljča pri tedanjem predsedniku vlade Drnovšku, še pred tem 
pa bi morali s Kučanom, Rigelnikom in Gasparijem rešiti problem tedanjega predsednika 
uprave banke Slapernika (Kavčič 1992a, 6).

16. julija 1992 je bil sestanek pri predsedniku države Kučanu, kjer je Kavčič predstavil 
razmereoziroma dejstvo, da je Voljč pripravljen postati predsednik uprave banke. 16. julija 
1992 je bil ponovni sestanek med Kavčičem in Kučanom, sestanek je bil precej operativne 
narave, pri čemer je bilo, kot sledi iz zapisa, določeno (Kavčič 1992a, 12):

1. V ponedeljek, 20. julija 1992, ali najkasneje v torek, 21. julija 1992, naj bi se Kučan 
pogovoril s Slapernikom. V pogovoru naj bi mu odkrito povedal, da v dneh do seje 
upravnega odbora LB d.d., to je do 30. julija 1992, postori vse, da bo prepustil mesto 
direktorja LB novemu kandidatu Marku Voljču. Le tega naj bi upravni odbor LB potrdil na 
tej seji kot vršilca dolžnosti direktorja banke.

156 Leta 1992 je bil Herman Rigelnik podpredsednik vlade Republike Slovenije. V istem letu so bile 
volitve v državni zbor, na katerih je bil izvoljen za poslanca in predsednika državnega zbora.
157 Mitja Gaspari je bil v letu 1992 minister za finance vlade Republike Slovenije.
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2. Kučan se potem še pogovori z Urošem Slavincem158 in mu priporoča izpeljavo programa 
nove zasedbe. V ta namen naj program izvedbe Slapernik v sodelovanju s Slavincem 
organizira v podrobnostih in tako speljeta načrt imenovanja. Postopek vseh operacij in 
ustrezne koordinacije naj bi stekle v torek, 28. julija 1992.

3. Kučan se obveže, da se bo še pogovoril z Gasparijem, Ribnikarjem in Boletom.159

4. Gaspari naj se pogovori še z Rigelnikom in Banko Slovenije.

5. V pripravo spadajo še člani upravnega odbora banke. Kučan naj bi po Kavčičevih besedah 
njegov program vzel na znanje in zagotovil svojo aktivno udeležbo.

30. julija 1992 je bila seja upravnega odbora Ljubljanske banke, od 15 članov jih je bilo 
prisotnih 11 in ti so sprejeli razrešnico Antona Slapernika ter imenovanje Marka Voljča za 
vršilca dolžnosti direktorja Ljubljanske banke, začenši s 1. septembrom 1992 (Kavčič 1992a, 
24).

Iz dokumenta (Kavčič 1992a) sledi tudi: prvič, celotna operacija je potekala mimo vednosti 
regulatorja Banke Slovenije, pri čemer se je pogovarjalo s posameznimi člani Sveta Banke 
Slovenije, medtem ko se je celoten potek operacije z dogovorom prikrivalo pred guvernerjem 
Banke Slovenije. Razlog za takšno odločitev naj bi bila odločba Banke Slovenije o 
predsanacijskem postopku Ljubljanske banke, s čimer je Banka Slovenije dobila možnost 
operativnega poseganja v delovanje banke. In drugič, predsednik vlade je bil na podoben način 
izločen iz postopka zamenjave vodstva na banki.

Iz zapisa tudi sledi (Kavčič 1992a, 13), da je bila posebna pozornost dana legalizaciji menjave 
vodstva banke tako, da je na banki nastajala dokumentacija, ki je omogočala odstop Slapernika 
in prenos vodenja banke na Voljča, kar pomeni, da so dokumenti, ki so nastajali za sejo 
upravnega odbora, bili usklajeni s postopkom menjave vodstva banke, ki je potekal po 
neformalnem omrežju.

Epizoda, ki jo navajamo, je po načelih vzporednega institucionalnega delovanja identična tisti, 
ki je opisana v delu, kjer analiziramo državno tihotapstvo (akcija Udari – vzemi), ko je bilo 
dovoljenje za nezakonito financiranje SDV pridobljeno na neformalen način pri predsedniku 
CK ZKS in predsedniku izvršnega sveta skupščine SRS (ARS 1931, MA 213-6_A). 
Mehanizem je v določenih točkah podoben tudi odločanju o vlogi in pravni obliki podjetja Adit, 
kjer je politični vrh omogočil tovrstno delovanje z intervencijami v preostalem delu 
institucionalnega sistema, ko je Služba družbenega knjigovodstva omogočila, da je imel Adit 
odprt transakcijski račun, čeprav podjetje formalno sploh ni obstajalo (Adit, 1974).

Leta 1992, ko je bila Ljubljanska banka v predsanacijski fazi, tako pomembne odločitve, kot je 
menjava vodstva banke, ni bilo mogoče izpeljati zakonito brez soglasja in obveščenosti 
regulatorja. Navsezadnje je bila Banka Slovenije tista, ki je morala v postopku imenovanja 
vodstva banke izdati bančno licenco. Podobno takšen mehanizem menjave ni bil mogoč brez 
predstavnika lastnika banke, ki je bila vlada Republike Slovenije. Predsednik države po 
definiciji (ustavni in zakonodajni) ni mogel, niti ni smel posegati v bančni sistem, kljub temu 
je celotna operacija potekala prav po tej instituciji.

158 Uroš Slavinec je bil v letu 1992 direktor uprave podjetja Helios d.d. in član nadzornega sveta NLB.
159 Ivan Ribnikar in Velimir Bole sta bila v letu 1992 člana Sveta Banke Slovenije.
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Obravnavani primer zato najočitneje nakazuje nadaljevanje sistema vzporednega bančništva, ki 
je deloval po formalnih institucijah na neformalen način. Povedano drugače, formalne 
institucije sploh niso imele možnosti, da bi uveljavile svoje z ustavo določene funkcije 
reguliranja bančnega trga.

Pri vsem tem ni nepomembno dejstvo, da je operacijo Merkur in vstop Saftija v slovenski 
bančni sistem vodil Niko Kavčič, ki je v sistem vzporedne ekonomije kot upravljavec vstopil 
leta 1949, leta 1968 pa je vzpostavil še sistem vzporednega bančništva.

7.7 Rekonstrukcija tranzicije vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva s 
pomočjo grafičnih prikazov

V nadaljevanju bomo s pomočjo grafičnih prikazov prikazali konstrukcijo medicinskega, 
bančnega in medijskega kraka Saftija, selitev teh relacij pod okrilje KB1909 in povezave z 
zunanjimi akterji. Zgoraj opisane prehode vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva 
bomo pojasnili s pomočjo grafičnih prikazov. Namen te grafične rekonstrukcije je na čim 
enostavnejši način pregledati ključne elemente lastniških in poslovnih struktur po posameznih 
dejavnostih. Upoštevajoč, da smo zgoraj podrobneje pojasnili posamezne povezave, bomo v 
tem delu analize zgolj uporabili že analizirane informacije in poskušali pokazati na ključne 
vzvode delovanja preučevane grupacije podjetij in njihovih relacij z zunanjimi partnerji. 
Najprej bomo analizirali medicinski krak Saftija, ki ga prikazujemo na spodnji sliki.
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Slika 14: Medicinski krak Saftija, KB1909

Vir: Tržaške trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 1995.

Za medicinski krak lahko rečemo, da je imel dve izhodišči. Najprej je bil to Helvetius, ki je bilo 
skupno podjetje Saftija in Krke, potem pa je tu še grupacija, ki je nastala znotraj Saftija. Podjetje 
Helvetius je bilo povezano podjetje z dvema Krkinima predstavništvoma v tujini (Madžarska 
in Rusija) in solastnik tržaškega podjetja Lima Implants, ki je delovalo v medicinskem sektorju. 
Helvetius in s tem posledično Krka je bil tesno povezan s Saftijem, saj je bil tudi solastnik 
Saftija, s katerim je bil lastniško udeležen v goriški Kmečki banki. Helvetiusa zaradi tega ne 
moremo razumeti zgolj kot poseben krak Saftija, ki je nastal v povezavi s Krko, ampak kot 
pomembno točko v sistemu Safti.

Drugi del medicinskega kraka je nastal znotraj Saftija. Gre za podjetja Agorest, Mark in 
Auremiano. Ko je Agorest prenesel svojo dejavnost na Marka, je nastalo tisto, kar je bilo v 
sklopu KB1909 do prodaje znano kot Mark Italia s.r.l. Na slovenski strani meje je Proteus, 
luksemburško hčerinsko podjetje Saftija, lastniško vstopilo v podjetje Auremiana d.o.o. (Ajpes 
2018c), slednje se je preimenovalo z vstopom KB1909 v Mark Medical d.o.o. Obe podjetji, 
Mark in Mark Medical, sta poslovali koordinirano. Proteus s.a. se je kasneje preimenoval v 
Vega Finanz s.a. in je bil v času prehoda podjetij na KB1909 in še kasneje solastnik enakega 
deleža, kot ga je pred tem imel Proteus s.a. Solastnika Auremiane sta bila tudi Klanjscek, ki je 
bil direktor uprave tega podjetja, in Pertot. Oba sta bila solastnika Saftija. Tudi v tem primeru 
je shema podobna kot pri Helvetiusu, saj se Safti pojavlja kot lastnik podjetij, istočasno pa se 
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podjetja in fizične osebe (ki so tudi solastniki tega dela medicinskega kraka) pojavljajo kot 
solastniki Saftija in imajo lastniške deleže v drugih podjetjih iz sklopa Saftija. Slednje velja za 
Agorest in Mark, ne pa tudi za Auremiano.

Za bančni krak Saftija velja, da je najobsežnejši v smislu portfelja naložb, istočasno pa za 
razliko od medicinskega kraka ni neodvisen od slovenskega kapitala, saj se v vseh primerih 
pojavita Ljubljanska banka in njena naslednica NLB ter hčerinski banki NLB Interfinanz a.g. 
in LHB Frankfurt a.g. Bančni krak zajema: Tržaško kreditno banko (TKB s.p.a.), Proteus 
Finanz a.g. (kasneje NLB Interfinanz a.g.), Kmečko banko (kasneje finančni holding KB1909), 
Kvarner banko d.d., banko Noricum d.d. in Istarsko kreditno banko d.d. Umag. 

Banka Noricum je bila edina bančno-finančna družba, v katero je lastniško vstopil Safti. Ta 
lastniški vstop je izvedel s štirimi povezanimi podjetji: Adriaimpex s.p.a., Infordata s.r.l., Resim 
s.r.l. in Fero s.r.l. Poleg Saftija in povezanih oseb je bil solastnik banke Noricum Ljubljanska 
banka, kasneje NLB in končno Banka Celje, v kateri je bil največji posamični lastnik NLB. 
Safti in Adriaimpex sta skupno vstopila tudi v Kvarner banko (skupaj s Farco s.r.l., Pro Invest 
s.r.l. in Centralsped s.r.l.). Podjetja so svoj delež prodala Adrii Consulting, ki je nakup izvedla 
s pridobitvijo kredita pri TKB. Safti je bil leta 1999 tudi manjšinski solastnik Istarske kreditne 
banke d.d. Umag. Pri tej banki se kot solastnik prednostnih delnic pojavi tudi Vito Svetina, na 
začetku devetdesetih let preteklega stoletja direktor uprave TKB, v kateri je bil do leta 1994, 
ko vanjo lastniško vstopi Concordia, največji lastnik Saftija. V lasti Saftija je bila tudi Kmečka 
banka Gorica, predhodnica KB1909. Tudi v teh primerih, podobno kot pri medicinskem kraku, 
velja enako pravilo: mešane lastniške povezave s Saftijem in sprememba lastniških deležev, ki 
se odvijajo izključno znotraj grupacije Safti.

Slika 15: Bančni krak Saftija

Vir: Banca D’Italia, 1994, Tržaške trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica, 1995, 
Hrvatska narodna banka 2003.

Poleg banke Noricum je kot Saftijev kapitalski partner Ljubljanska banka (in kasneje njena 
naslednica NLB) nastopila tudi v primeru Proteusa Finanz a.g. Zgoraj smo pokazali, da je zelo 
verjetno del sredstev za ustanovitev Proteusa s.a. in Proteusa Finanz a.g. Safti pridobil s posojili 
DIT pri Ljubljanski banki. V Proteus Finanz najprej vstopi Ljubljanska banka po 
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dokapitalizaciji v letu 1990, potem pa banko prevzame leta 1997 po seriji negotovinskih 
transakcij. Ta proces je bil povezan še s kapitalskim vstopom NLB v Kmečko banko, 
preimenovanjem banke v LB InterFinaz in dokončno v NLB Interfinanz ter transformacijo 
luksemburškega Proteusa v Vega Finanz s.a. 

Slika 16: Lastniška struktura Proteusa Finanz a.g

Vir: Tržaške trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 
Https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631.

Slika 3 prikazuje prvotno lastniško konfiguracijo Proteusa Finanz a.g., pri čemer je smiselno 
dodatno izpostaviti, da je bil solastnik podjetja Proteus Dario Zuppin, direktor uprave Saftija. 
To razkrije še en obrazec, podobno kot Svetina, ki je imel istočasno lastniško in upravljavsko 
funkcijo v TKB, je enako veljalo za Zuppina. Oba visoka administratorja grupacije Safti sta 
bila torej ključna akterja pri kapitalski širitvi v banke. Zuppin je imel po Proteusu podobno 
vlogo pri vzpostavitvi medicinskega kraka, kot bomo v nadaljevanju videli, pa je deloval enako 
pri vzpostavitvi medijskega kraka. Takšno delovanje prinaša vzorec, ki ga lahko pojasnimo z 
dodatnim nadzorom pri investiranju.

Slika 17: Lastniške povezave med NLB d.d., Vega Finanz s.a. in KB1909

Vir: Različna dokumentacija, Https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-
3671018631.  

https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631
https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631
https://www.moneyhouse.ch/de/company/nlb-interfinanz-ag-3671018631
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Po lastniškem izstopu Saftija iz Proteusa Finanz leta 1997 se je transformirala tudi poslovna 
struktura tega dela bančnega kraka. NLB, zdaj edina lastnica banke z novim imenom, je postala 
solastnica Kmečke banke Gorica. Po prestrukturiranju Kmečke banke, izločitvi bančnega 
sektorja in združitvijo z Medio s.p.a. je nastala KB1909. Pri združitvi z Mediasom je bil na 
KB1909 prenesen tudi lastniški delež predstavništva NLB Interfinanz v Gorici, drugi solastnik 
tega predstavništva je bila NLB. Direktor uprave tega predstavništva je bil Demeterio Bauzon, 
nekoč visoki administrator v Saftiju, v upravnem odboru predstavništva pa je bil tudi Boris 
Peric, direktor uprave KB1909 in pred tem solastnik Saftija. V tem lahko vidimo vzorec, ki smo 
ga opazili pri Svetini in Zuppinu – najpomembnejši administratorji, ki so bili tudi solastniki 
podjetij, so vstopali v kapitalske širitve. V istem obdobju se je Proteus preimenoval v Vega 
Finanz, ki je postal solastnik KB1909 in podjetij, ki jih je ta holding združeval. Med Vega 
Finanz in NLB ni bilo več neposredne lastniške povezave v Švici, tako kot v primeru Proteusa 
in Ljubljanske banke se je povezava med naslednikoma obeh podjetij, torej Vege Finanz in 
NLB, premaknila na KB1909, v kateri sta bila oba solastnika.

V zgornji analizi smo zaradi precej kompletne dokumentacije podrobno analizirali kapitalski 
vstop Saftija in povezanih podjetij v reško Kvarner banko. Ta lastniški delež v banki je imela 
grupacija do leta 1995, ko je prišlo do prenosa lastniških deležev na tržaško podjetje Adria 
Consulting. Prenos je bil izveden s pomočjo kredita, ki ga je novi lastnik pridobil pri TKB. Tudi 
v primeru Kvarner banke se pojavlja identičen vzorec: član nadzornega sveta banke je postal 
Vito Svetina, TKB v času vstopa grupacije Safti v Kvarner banko in v času odobritve kredita 
Adrii Consulting za odkup kapitalskega deleža v banki od grupacije Safti. V obdobju, ko je 
prišlo do prisilne uprave TKB in končno do njenega stečaja, je Adria Consulting prešla v last 
tržaškega podjetja Concordia s.r.l. To podjetje je bilo v letu 1995 tudi največji lastnik TKB. Ta 
lastniška sprememba je zahtevala poplačilo dolgov Adrie Consulting za nakup delnic Kvarner 
banke. Ker je bila TKB v stečaju, so bile njene terjatve prodane podjetju iz San Marina Societa 
Gestione Crediti s.a. Adria Consulting je zato najela kredit pri LHB a.g. Frankfurt, hčerinski 
banki NLB, in za kredit zastavila delnice Kvarner banke. Nekaj kasneje je Adria Consulting 
ustanovila podjetje v Sloveniji, Prifin, ki je vstopalo v posle odkupa terjatev, ki jih je imela 
LHB do različnih komitentov na podlagi kreditnih poslov. Vstop Prifina v posle odkupa terjatev 
je potekal s kreditnim vzvodom LHB. To pomeni, da je Adria Consulting po Prifinu pridobivala 
prihodke, ki jih je kreditno omogočal LHB, istočasno pa je bila kreditni komitent banke in je 
odplačevala svoje obveznosti. To lahko pomeni tudi, da je LHB Adrii Consulting omogočila 
odplačevanje kredita tako, da jih je vključila v svoje posle odkupa terjatev. Poslovanje Prifina 
je potekalo po pooblaščeni osebi iz LHB. Tedaj je bil to Suadam Kapić, nekoč visoki 
administrator Saftija. Kapić se v shemi s Kvarner banko pojavi tudi na strani Adrie Consulting, 
saj postane administrator tudi v tem podjetju. Obenem je v nadzornem svetu Kvarner banke 
predstavnik kapitala Adrie Consulting Vito Svetina. Vzorec aktivne vloge visokih 
administratorjev Saftija je spet očiten.

S prodajo kapitalskega deleža avstrijski BKS banki se je lastništvo v podjetju spet zamenjalo, 
podjetje samo pa je spremenilo organizacijsko obliko in se preimenovalo v Capital Invest. V 
eni izmed iteracij lastniških sprememb kot lastnik nastopi Boris Zakrajšek, v času kreditiranja 
Adrie Consulting in poslovanja s Prifinom direktor uprave LHB. V tem obdobju je imela Adria 
Consulting tri hčerinska podjetja: makedonsko Kapital Invest Group d.o.o.e.l., Prifin d.o.o. in 
srbsko Borsafin d.o.o. Ključno upravno in lastniško vozlišče te strukture je podjetje Borsafin. 
To podjetje je bilo prodano in je imelo tri lastnike: dve ciprski podjetji in slovensko Finconsult 
d.o.o. Lastnika Finconsult sta bila Tomaž in Matej Jančar (Ajpes 2018a). Matej Jančar je bil 
povezan s Prifinom, saj je bil direktor uprave tega podjetja v času, ko je bil Kapić pooblaščen 
za njegovo poslovanje. Finconsult pa je bil manjši lastnik delnic LHB. Nadaljnja preiskava bi 
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morala pokazati dodatne elemente sodelovanja med Finconsult in Prifinom. Dodajmo samo to, 
da odkup hčerinskega podjetja Adrie Consulting s strani Finconsulta, solastnika LHB, ki je 
kreditiral Adrio Consulting, kaže na morebitne konflikte interesov in kršenje pravil nemškega 
regulatorja Bafin. Kot zadnjo neobičajnost, ki bo morala biti podrobneje preiskana, navedimo, 
da je bil Boris Zakrajšek skupaj s svojim bratom solastnik slovenskega podjetja Borsafin d.o.o., 
torej podjetja, ki ima enako ime kot srbsko hčerinsko podjetje Adrie Consultinga, in to v času, 
ko je bil lastnik Adrie Consulting Boris Zakrajšek.

Slika 18: Lastniška in poslovna konfiguracija Adrie Consulting s.p.a., lastnika Kvarner 
banke d.d.

Vir: Https://www.finance.si/314837, Http://www.companywall.rs/firma/borsafin-doo-beograd---u-
likvidaciji/2116581.

https://www.finance.si/314837
http://www.companywall.rs/firma/borsafin-doo-beograd---u-likvidaciji/2116581
http://www.companywall.rs/firma/borsafin-doo-beograd---u-likvidaciji/2116581
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Slika 19: Istarska kreditna banka d.d. Umag, lastniška struktura in transformacija

Vir: ARS 1931, 2661, RTZ 799, Medias s.p.a. 2001, Hrvatska narodna banka 2003, Banca 
D’Italia 1994.

Kapitalski vstop Saftija v Istarsko kreditno banko d.d. Umag je zaradi nedostopnosti 
dokumentacije manj preiskan primer bančne širitve grupacije Safti v času tranzicije. Primer je 
zanimiv predvsem zaradi dveh elementov. Prvič, spet kot lastnik ob Saftiju nastopa Vito Svetina 
in drugič, prenos lastniškega deleža od Saftija po Mediasu na KB1909 dodatno kaže na proces 
tranzicije Saftija, ki smo ga podrobneje opisali zgoraj.
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Slika 20: Dokapitalizacija TKB s.p.a. – primer vzporednega bančništva v času tranzicije

Vir: Tavčar 2011.

Primer kreditiranja Norfina s strani LHB za potrebe dokapitalizacije TKB je trenutno najbolj 
kompletno dokumentiran primer vzporednega bančništva na relaciji grupacija Safti – NLB v 
času tranzicije. Kreditna shema, ki jo bomo še enkrat povzeli, ima vse lastnosti vzporednega 
bančništva, saj je potekala mimo standardnih bančnih praks. Saftijevo hčerinsko luksemburško 
podjetje Proteus je na Britanskih Deviških otokih ustanovilo dve podjetji: Norfin ltd. in 
Profinest ltd. Leta 1994 je Banca D’Italia z odredbo naložila TKB dokapitalizacijo. Za namen 
te dokapitalizacije je Norfin pridobil kredit pri LHB, ki pa ga je nakazal dalje na račun podjetja 
Profinest, ki je bil odprt pri NLB. Denar je bil na NLB dvignjen in kot gotovina fizično prenesen 
v Trst, kjer se je uporabil za dokapitalizacijo TKB po slamnatih lastnikih. Kredit je bil dejansko 
konvertiran v lastniška sredstva, kar pomeni, da je LHB omogočila pridobitev kredita banki, ki 
je imela težave zaradi slabega kreditnega portfelja. Povedano drugače, TKB kredita v času 
izredne uprave in pred stečajem niti ne bi mogla dobiti, zato je bila uporabljena vzporedna 
shema. Kreditiranje, ki je potekalo po podjetju, ki je bilo hčerinsko podjetje Saftijevega 
hčerinskega podjetja, pri čemer je bil kredit namenjen za dokapitalizacijo TKB, v kateri je bil 
največji posamični lastnik Safti. Takšna pot kredita napeljuje na sum, da je prišlo do poskusa 
prikritja pravega izvora denarja za dokapitalizacijo. Ni nepomembno niti, da je v tej shemi 
nastopila LHB, ki je kasneje v še eni izpričani shemi, to je s Kvarner banko, sodelovala z 
grupacijo Safti na vzporedni bančni shemi, vezani na poslovanje s Prifinom.

Tretji veliki investicijski krak grupacije Safti so bili mediji. Čaovno gledano je najstarejši del 
medijske dejavnosti Safti in kasneje KB1909 Primorski dnevnik, ki ga je izdajala Založba 
tržaškega tiska (ZTT). V relaciji z ZTT je bila družba Agencija demokratičnega tiska (ADIT), 
ki je bilo neke vrste hčerinsko podjetje ZTT v Sloveniji in je delovalo zunaj vseh regulacij v 
Sloveniji, umaknjeno je bilo celo kontroli SDK. Verjetno najbolj ključna informacija, ki smo 
jo pridobili z dokumentacijo, vezano na Adit, je, da je bilo podjetje v lasti Socialistične zveze 
delovnega ljudstva socialistične republike Slovenije (SZDL SRS) kot naslednice Osvobodilne 
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fronte. Adit, ki se je oblikoval kot družbeno podjetje malo pred razpadom Jugoslavije (pred tem 
je deloval znotraj Državne založbe Slovenije), je v času tranzicije skupaj z ZTT in Profinestom, 
hčerinskim podjetjem Proteusa, prenesel poslovno dejavnost na Adit d.o.o., od tam dalje pa na 
Distriest. Distriest je kasneje postal solastnik tednika Mladine in je tudi sam postal del KB1909. 
Drugi solastnik Mladine je bil Vega Finanz, nekdanji Proteus, tretji pa KB1909, ki je nastal s 
transformacijo Saftija po spremembi v Kmečki banki in s pripojitvijo Mediasa.

Slika 21: Medijski krak Saftija/KB1909

Vir: Tržaške trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, Adit 1974, Tavčar 2011, 
Zgodovinski izpis iz sodnega registra do 31. 1. 2008 za podjetje Distriest, izvozno uvozno 

trgovinsko podjetje d.o.o. 

Tretji medij, ki je nastal znotraj grupacije Safti, je bil časnik Republika d.o.o., ki je bil v 
solastništvu ZTT in Helvetiusa, mešanega podjetja med Saftijem in Krko. Za lastniško 
konfiguracijo enega medija, Mladine, je bil ključen Proteus, kasnejši Vega Finanz.

Na podlagi zgoraj napisanega lahko sklepamo o nekaj skupnih značilnostih in vzorcih delovanja 
Saftija in njegove kasnejše tranzicije v KB1909:

1. Najlažje je rekonstruirati tri krake dejavnosti Saftija: medicinski sektor, bančništvo in 
mediji. Posledično lahko postavimo trditev, da gre za tri najpomembnejše dejavnosti. 
Pomembno jedro delovanja in konstrukcije vseh treh sektorjev je luksemburško podjetje 
Proteus.
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2. Za sistem Safti je bilo značilno, da je bila njegova lastniška struktura izjemno razpršena. 
Solastniki Saftija so bili tako fizične kot pravne osebe, pri čemer so bile fizične osebe tiste, 
ki so bile s Saftijem povezane ali z upravljanjem, nadzorom in poslovodstvom ali pa z 
lastniško udeležbo v podjetjih, ki so bila del Saftija. Največji solastniki Saftija so bili 
istočasno tudi najodgovornejši za njegovo upravljanje, nadzor in poslovanje. Direktor 
Saftija, Dario Zuppin, je bil namreč največji solastnik Saftija. Podoben vzorec je mogoče 
opaziti pri Tržaški kreditni banki, v kateri je bil največji lastnik Saftija, solastnik pa je bil 
tudi Vito Svetina, direktor uprave banke.

3. Slovenska podjetja so vstopala v Safti po mešanih podjetjih, ki so nastajala s kapitalom 
Saftija ali pa kapitalom podjetij, ki so bila del grupacije Safti. Istočasno so ta podjetja 
nastopala tudi kot solastniki Saftija. Lastniška, upravljavska, nadzorna in poslovodna 
konstrukcija Saftija je bila torej popolnoma zaprta.

4. S pomočjo infografik smo pokazali, da je bilo luksemburško podjetje Proteus eno izmed 
ključnih tako pri konstrukciji najpomembnejših poslovnih dejavnosti Saftija, kot pri 
rekonstrukciji grupacije Safti zaradi stečaja Tržaške kreditne banke, likvidacije Saftija in 
prenosa dejavnosti na KB1909, kot tudi pri vzporednem bančništvu in različnih shemah, ki 
so bile del tranzicije v Sloveniji. Primer Adita oziroma prenosa poslovne dejavnosti iz 
družbenega v zasebno podjetje kaže prav na slednje. Znotraj vzporednega bančništva smo 
zaznali shemo, ki je vezana na Proteus oziroma na njegovi hčerinski podjetji Norfin in 
Profinest v primeru konvertiranja posojila LHB v kapital za dokapitalizacijo Tržaške 
kreditne banke. Proteus je bil ključen tudi za ustanovitev Proteusa Finanz, kasnejši NLB 
Interfinanz, k temu pa je treba dodati tudi precej verjetno tezo, da je kapital za ustanovitev 
Proteusa v Luksemburgu prišel tudi v obliki kredita, ki ga je Adit najel pri Ljubljanski banki. 
Proteus se pojavi tudi v medicinskem in medijskem delu dejavnosti Saftija in spet kot eden 
ključnih elementov.

5. Za upravljanje s Proteusom je bil pooblaščen Dario Zuppin, ki je bil istočasno direktor 
uprave Saftija, največji posamični solastnik Saftija in manjšinski solastnik Proteusa. Ta 
obrazec posameznikov iz grupacije Safti, ki so imeli pomembno vlogo v upravljanju in 
lastniški strukturi, se pokaže kot tipični vzorec delovanja tako v bančni (Vito Svetina, 
Tržaška kreditna banka), medijski kot medicinski (Damiano Klanjscek, Auremiana, Mark 
in Safti) veji delovanja Saftija.   

6. Kapitalski vstopi Saftija na bančne trge so potekali ob sodelovanju z Ljubljansko banko 
oziroma njeno naslednico NLB. Pri tem je smiselno opozoriti na vsaj dva primera 
koordinacije med LHB, hčerinsko banko NLB iz Frankfurta in Saftijem. V primeru NLB 
Intefinanz je bil Safti predhodnica NLB na švicarskem bančnem trgu. Dve kapitalski 
naložbi na hrvaškem bančnem trgu sta v domeni premikanja kapitala iz Saftija v obdobju, 
ko je ta grupacija zašla v poslovne težave.

7. Prehod Saftija v KB1909 se je zgodil po dveh kanalih: prvič, prestrukturiranja Kmečke 
banke, izločitve njenega bančnega dela in prenosa preostalega kapitala in dejavnosti v 
KB1909 in drugič, s pripojitvijo Mediasa, ki je imel v svojem portfelju podjetja iz grupacije 
Safti. Ključno vlogo v KB1909 sta prevzeli dve osebi, Demeterio Bauzon in Boris Peric, ki 
sta bila pred tem poslovno in tudi lastniško (Peric) vezana na Safti. V KB1909 je nastopal 
tudi Dario Zuppin.
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8. Prenos medijske, medicinske in bančne dejavnosti s Saftija na KB1909 je potekal tako, da 
so se relacije ohranile. Lastniške in poslovne relacije se v bančnem kraku prenesejo na 
KB1909, kar je najbolj očitno v primerih NLB Interfinanz in predstavništva NLB 
Interfinanz Italija v Gorici. Proteus, ki se preimenuje Vega Finanz, pa ohrani lastniške 
pozicije v medijskem in medicinskem sektorju, tokrat pod KB1909. 

9. Družbeni kapital, ki je prišel v Safti iz Slovenije, nikoli ni vstopil v proces privatizacije 
tako, da bi se nedvoumno določili nosilci lastninskih pravic. Namesto tega je vstopil v 
slovensko tranzicijo kot zasebni kapital.

7.8 Rekonstrukcija

V tem poglavju smo pokazali na način vstopa vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva 
v tranzicijo. Lahko identificiramo dva kanala. Prvi je transformacija podjetij iz tržaškega sklopa 
od Saftija po Mediasu v KB1909. Pokazali smo na dobro rekonstruirano tranzicijo podjetij 
Agorest – Mark Medical in Adit – Distriest v lastniško strukturo KB1909 ter na podobno 
premestitev Indulesa in Mipota. Pri vsem tem je bila ključna vloga podjetja Proteus, ki ga je 
grupacija Safti, domnevno s pomočjo kreditov Ljubljanske banke, ustanovila v Luksemburgu. 
Proteus se je kasneje preimenoval v Vega Finanz in je vstopil v lastniško strukturo KB1909.

Drugi kanal je bila tranzicija Saftija v slovenski bančni sistem. Najprej z ustanovitvijo Proteusa 
Finanz v Zürichu, v katerega najprej vstopi Ljubljanska banka z dokapitalizacijo, nekaj let 
kasneje, po koncu postopka sanacije Ljubljanske banke, pa v seriji pobotnih transakcij banko 
prevzame in si jo pripoji kot hčerinsko banko ter jo preimenuje v NLB Interfinanz. V istem 
obdobju prihaja do rekonstrukcije vzporedne ekonomije tržaškega sklopa z umikanjem Saftija 
in nastajanjem KB1909. V tem postopku NLB lastniško vstopi v KB1909, NLB Interfinanz in 
KB1909 pa v Gorici ustanovita mešano družbo NLB Interfinanz Gorica, ki postane ključni 
vezni element v bančnem poslovanju med obema institucijama. V tem kontekstu je mogoče 
razumeti še dva vstopa v slovenski bančni sistem – banko Noricum, ki je nastala s prevzemom 
LB Razvojne banke, in vstop v Kvarner banko, ki je bil kasneje koordiniran po LHB a.g. 
Frankfurt z namenom neposrednega vstopa NLB na hrvaški bančni trg. Rekonstruirali smo tudi 
primer tranzicije lastništva, ki ga je grupacija Safti imela v hrvaški Kvarner banki, in izpostavili 
vlogo LHB, hčerinsko banko NLB, v tej shemi. 

Konkretno, mehanizem vzporednega bančništva ni omogočal samo širjenja bančne mreže NLB, 
temveč tudi poslovanje KB1909. Bodisi po bančnih poslih, ki sami po sebi niso imeli bančne 
logike, bodisi po delovanju NLB Milano. Na oba načina je bilo omogočeno, da so se denarni 
tokovi prelivali v tranzicijske ostanke vzporedne ekonomije. 

Pokazali smo tudi na konkreten primer delovanja vzporednega bančništva v času zgodnje 
tranzicije na primeru zamenjave vodstva na Ljubljanski banki, ki je potekalo mimo formalnih 
institucij, ki regulirajo tovrstne odločitve. Menjava vodstva mimo bančnega regulatorja, torej 
Banke Slovenije in predstavnika lastnika banke, torej vlade Republike Slovenije, je bila 
načrtovana in opravljena na način, kot so delovali upravljavski mehanizmi v času vzporedne 
ekonomije in vzporednega bančništva v času socializma – na neformalen način, po neformalnih 
kanalih z naknadno legalizacijo. 

Ob vsem ostaja še nekaj nepojasnjenih okoliščin. Prvič, ni jasno, kako se je transformiralo 
lastništvo luksemburškega podjetja Proteus s.a. po likvidaciji Saftija, oziroma kaj natančno se 
je dogajalo s podjetjem, preden se je to vključilo v lastniško strukturo KB1909. Prav tako 
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postaja nepojasnjeno, kako se je prenašalo slamnato lastništvo grupacije Safti in na kakšen 
način, če sploh, je ta prenos v času tranzicije bil povezan s političnimi strukturami v Sloveniji. 
Poleg tega ostaja odprtih še nekaj drugih tranzicijskih zgodb, ko je kapital Saftija vstopal v 
Slovenijo, recimo primer mešanih podjetij Helvetius in Republika. 
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8 INSTITUCIONALNA ANALIZA VZPOREDNEGA SISTEMA

V tem poglavju nameravamo podati teoretični okvir analize vzporednega mehanizma. Z 
vzporednim mehanizmom mislimo na pojav vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva. 
Za ta namen bomo uporabili metodološki pristop institucionalne analize, saj bomo skušali 
ugotoviti, kako je mogoče doseči zvezno stabilnost vzporednega mehanizma ob tem, da z njim 
upravljajo in ga nadzorujejo igralci, ki so tvorci povsem drugačnega institucionalnega 
konteksta. Istočasno delujoči socialistični ekonomski mehanizem, ki je formaliziran z 
institucijami, in tržni mehanizem v vzporedni ekonomiji, s katerim upravljajo iste institucije, 
toda ne neformalen način, nakazuje na morebitne frikcije, ki bi morale voditi do destabilizacije 
formalnih institucij, do česar pa ni prišlo. V središču naše analize bo predvsem vprašanje, ali 
institucionalna teorija lahko pojasni obstoj in stabilnost vzporednega mehanizma, in če ne, 
kakšne teoretične prilagoditve bi bile potrebne, da bi teorija bila konsistentna s tem, kar je bilo 
zaznano v naravi ekonomskih odnosov.

V drugem delu poglavja bomo ponovno pogledali na debato big bang vs. gradualizem, ki je bila 
ključna za uveljavljanje reform v nekdanjih socialističnih državah, ki so vstopile v tranzicijo, 
ter preverili, v kolikšni meri je lahko obstoj vzporednega mehanizma vplival na odločitev o 
načinu reformiranja slovenskega gospodarstva.

8.1 Formalna in neformalna pravila ter omejitve in vzporedni mehanizem

North razlikuje med neformalnimi in formalnimi pravili. Neformalna pravila definira kot 
posledico interakcij, ki temelji na kulturi institucionalnega okolja (North 1991, 44), formalna 
pravila pa kot nabor formaliziranih neformalnih pravil, ki so kodificirana v zakonih, regulacijah 
in ustavah (North 1991, 53–54). Pri tem avtor definira, da se vzpostavlja nabor formalnih pravil 
na podlagi neformalnih pravil. North definira institucije kot pravila igre. Menjalne interakcije 
na trgu potem iz nabora formalnih in neformalnih pravil oblikujejo institucije. Menjalna 
razmerja so mogoča, če je nad predmetom transakcije vzpostavljena lastninska pravica.

Kot smo pokazali v predhodnih poglavjih, je bil vzporedni mehanizem vzpostavljen na podlagi 
izločitve določenega nabora transakcij iz formalnega okvira. Povedano drugače, UDV je v 
okoliščinah, kjer je deloval centralnoplanski mehanizem, dobila pravico do upravljanja in 
nadzora podjetij, ki so delovala v tržnem mehanizmu. Formalni instituciji je bilo torej 
dovoljeno, da deluje zunaj regulatornega okvira, oziroma da opravlja transakcije na način, ki je 
bil eksplicitno prepovedan. S tem je nastala dvotirna regulacija ekonomskih interakcij. Uradna 
je bila kodirana s pravili centralnega planiranja, kasneje samoupravnega socializma, neuradna 
pa je bila kodirana s pravili tržnega mehanizma, pri čemer so se tudi ta pravila kršila, saj je bila 
vrsta akcij UDV/SDV tudi v nasprotju z regulativo tržnih ekonomij (npr. tihotapstvo, 
sodelovanje z združbami organiziranega kriminala). Bipolarnost institucij je ključna za 
razumevanje narave mehanizma vzporedne ekonomije. Bila je mogoča, ker razen prvotnega 
dokumenta o prenosu dejavnosti podjetij pod UDV ni več nobene formalne kodifikacije, to pa 
vzpostavlja teoretično nepojasnjeno situacijo.

V novi institucionalni teoriji obstaja domneva, da z interakcijami na trgu prihaja do prehoda 
neformalnih pravil v formalna, s čimer se prilagajajo institucije, oziroma prihaja do evolucije 
institucionalnega okvira, ki ima za posledico povečanje učinkovitosti menjave. V primeru 
vzporednega mehanizma so bila neformalna pravila ključna, vendar pa le-ta nikoli niso vstopala 
v formalna pravila. V poglavju o državnem tihotapstvu smo pokazali na primer Udari – vzemi 
oziroma na mikro mehanizem delovanja vzporednega sistema (ARS 1931, MA 213 – 6_A). 
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Problem, ki se je reševal z menjavo, ima formalni začetek: čeprav je bil odobren načrt nakupa 
tehnike in opreme za delovanje republiškega sekretariata za notranje zadeve in SDV, v 
proračunu ni bilo sredstev. Zato je bilo na prošnjo tedanjega podsekretarja odobreno, da se 
izvede nezakonita trgovina s cigareti. Prošnja, ki je bila odobrena, je bila naslovljena na 
predsednika predsedstva CK ZKS in predsednika izvršnega sveta skupščine Socialistične 
republike Slovenije. Na analizi primera ustvarjanja neregistriranih deviznih skladov v tujini za 
namene financiranja oborožitve štaba teritorialne obrambe smo pokazali (ARS 1931, 1404, 
Osebni dosje Miloš Ogrizek 14096, 453), da je bilo neformalno dovoljenje omenjenih dveh 
institucij ključno za izvedbo transakcije znotraj vzporednega mehanizma. Ker to dovoljenje ni 
bilo pridobljeno, je bila celotna shema tudi suspendirana. To seveda pomeni, da so bili 
neformalni dogovori v neposredni koliziji s formalnimi pravili, ki so jih sprejemale formalne 
institucije. Kljub temu neformalna pravila, ki so regulirala vzporedni mehanizem, nikoli niso 
prišla v formalni nabor. Tudi ko smo na primeru Adita pokazali, kako so se sredstva iz 
formalnih slovenskih institucij (proračun, sredstva Narodne banke Slovenije, Gospodarske 
zbornice Slovenije itd.) usmerjala v vzporedni mehanizem, do transformacije v formalna 
pravila ni prišlo (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1990). Tak način dvotirnega 
upravljanja z institucijami je bil časovno zvezen ves čas obstoja Jugoslavije in njenega 
ekonomskega sistema ter stabilen. Upoštevajoč teoretično podstat institucionalne ekonomije, 
bi moralo v času priti do prehoda neformalnih pravil v formalna, kar bi ustrezno transformiralo 
institucije. Toda do tega v vzporednem mehanizmu nikoli ni prišlo. Razlogov za to je nekaj: i. 
s takim prehodom neformalnih pravil v formalna bi se celoten ekonomski sistem premaknil v 
domeno tržnega mehanizma, kar pa je bilo nezdružljivo s tedanjo politično ureditvijo, ii. ker je 
donosnost in učinkovitost transakcij v vzporednem mehanizmu omogočala prav 
konspirativnost, vezana na nezakonitost načina poslovanja, iii. ker je tovrsten mehanizem 
omogočal oblikovanje dodatnih sredstev, s katerimi je lahko upravljala politika zunaj ustavne 
regulacije in iv. ker je, glede na ugotovitve iz predhodnih poglavij, vzporedni mehanizem lahko 
učinkovito komplementiral ekonomsko politiko, ne da bi odprl tveganja v politiki, samo na 
takšen način.  

Oba sistema pa nista bila popolnoma ločena drug od drugega, tako da bi umanjkanje njune 
interakcije povzročilo okoliščine, v katerih neformalna pravila ne bi mogla prehajati v formalna. 
Tak primer je usmerjanje sredstev v tržaški in goriški sklop podjetij, ki je do konca ostal na 
neformalni ravni. Neformalna pravila tega transferja sredstev so dejansko komplementirala 
slovenske politične cilje v Italiji. Podobno je bilo s transferji sredstev, ki jih je Ljubljanska 
banka po posrednikih najemala v tujini, potem pa jih je v svojo kreditno aktivnost vključila 
tako, da so jih spremenili v depozitna sredstva. Tak obrazec poslovanja Ljubljanske banke je 
bil enostavno komplement jugoslovanski monetarni politiki na področju bančništva. Slednji je 
bil neučinkovit do te mere, da ni omogočal normalne kreditne aktivnosti bank in rasti bančnih 
aktiv. Oba primera pričata o neobičajnosti razločevanja med neformalnimi in formalnimi 
pravili, kajti šlo je za primere, kjer bi se učinkovitost interakcij lahko povečala, če bi neformalna 
pravila prešla v formalna in se kodirala v institucionalni okvir. Kljub temu sta soobstajali dve 
ekonomski politiki. 

Poleg evolutivnega načina vzpostavljanja formalnih pravil poznamo v teoriji nove 
institucionalne ekonomije tudi pristop od zgoraj navzdol, ko formalne institucije sprejemajo 
zakone in regulativo, ki ne nastajajo z evolucijo obstoječih neformalnih pravil, ampak so 
imputirane v institucionalni okvir. Takšna imputacija je mogoče v primeru distorziranega 
političnega trga, kot ga je poznala socialistična družbena ureditev. Takšen pristop je bil ključen 
za začetno vzpostavitev vzporedne ekonomije, ki je nastala, kot smo to pokazali v prvem 
poglavju, na podlagi odloka zveznega sekretariata za notranje zadeve (ARS 1931, MA 213-7, 
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2–3). V tem primeru je šlo ne samo za vzpostavitev osnovnih regulacij vzporedne ekonomije, 
ampak tudi za njeno institucionalno umestitev, konkretno v gospodarski oddelek UDV. 
Tovrstnega formaliziranega pristopa kasneje, vsaj na podlagi ohranjene dokumentacije, ni več 
mogoče zaslediti. Teza, zakaj je temu bilo tako in ki bi jo bilo treba dodatno testirati, bi lahko 
bila, da je izhodiščna regulacija določila neformalni postopek izvajanja transakcij v 
vzporednem mehanizmu, ki je deloval tudi po tem, ko vzporedni mehanizem ni bil več 
institucionalno umeščen v gospodarski odsek UDV. Tudi kasnejše akcije institucij, torej tiste 
po letu 1954 (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 8 - 9), kažejo na to, da je vzporedni mehanizem 
deloval v ozadju formalnih dogovorov in je bil izveden in nadzorovan na neformalen način. To 
pa tudi pomeni, da je sistem od zgoraj navzdol sicer primarno stabiliziral vzporedni mehanizem, 
katerega nadaljnja regulacija ni bila potrebna, bolj kot to je postalo ključno vprašanje 
učinkovitega upravljanja in nadzora vzporednega mehanizma.

Navidezno pridemo tudi do paradoksa, saj formalne institucije postavljajo formalna pravila, 
zato da bi z njimi regulirali transakcije in institucije in ne zaradi tega, da se omogoči izogibanje 
takšnim formalnim pravilom. Vzporedna ekonomija je namreč delovala zunaj formalnih pravil, 
ki so jih postavili nosilci formalnih institucij sami. Ta paradoks je samo navidezen, to pa zato, 
ker vzporedna ekonomija ni mogla delovati po formalnih pravilih in je morala imeti neformalne 
sprožilce, če je želela obstati kot časovno zvezna in stabilna tvorba. V nasprotnem primeru bi 
ali ne obstajala ali pa bi bila neučinkovita. Pristop od zgoraj navzdol moramo zato razumeti 
predvsem kot začetni in minimalni pogoj nastanka vzporednega mehanizma, torej 
institucionalizacije pravil. Prav dejstvo, da je bila takšna regulacija premaknjena pod dejavnost 
UDV, priča o tem, da so formalne institucije ciljale na čim večjo prikritost sistema vzporedne 
ekonomije. 

Toda preden skušamo teoretično pojasniti, zakaj lahko istočasno obstajata dva sistema z 
diametralnim mehanizmom menjave, in kako je mogoče, da je neformalna regulacija lahko 
enako močna kot formalna, pri čemer ni prehoda iz neformalnih pravil v formalna in 
kodificiranje institucij, pri čemer je neformalni način trgovanja bistveno učinkovitejši od 
formalnega, definirajmo še nekaj okoliščin vzporednega mehanizma.

Na podlagi predhodnih analiz lahko ugotovimo, da so igralci vzporednega mehanizma 
hierarhično razvrščeni. Na vrhu je vzvod neformalnega odločanja, ki je neposredno povezan z 
institucijami, ki so določale formalna pravila, torej centralizirani politični vrh. Dodajmo, da s 
sistemom prisile mislimo na institucijo, ki sprejema zakone in omogoča njihovo 
nediskriminatorno izvajanje. Ustava, torej nabor formalnih pravil, definira kot ključno in 
monopolno politično institucijo Socialistično republiko Slovenijo, torej kot izvir prisile v 
smislu sprejemanja in vzpostavljanja zakonodajnega okvira Zvezo komunistov Slovenije. V 10. 
členu Ustave iz leta 1974 je zapisano (Ustava SRS 1974, 25):160

Zveza komunistov, pobudnik in organizator narodnoosvobodilnega boja in socialistične 
revolucije in zavestni nosilec teženj in interesov delavskega razreda, je po zakonitosti 
zgodovinskega razvoja postala organizirana vodilna idejna in politična sila delavskega razreda 
in vseh delovnih ljudi pri graditvi socializma in pri uresničevanju solidarnosti delovnih ljudi ter 
bratstva in enotnosti narodov in narodnosti Jugoslavije. 

160 Http://stres.a.gape.org/VTA/ustavna_pobuda_23_1_15/gradivo/18_1_ustava_SRS_1974.pdf, 5. 10. 
2018.

http://stres.a.gape.org/VTA/ustavna_pobuda_23_1_15/gradivo/18_1_ustava_SRS_1974.pdf
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Zveza komunistov je s svojim usmerjevalnim idejnim in političnim delom v sistemu 
socialistične demokracije in družbenega samoupravljanja glavni pobudnik in nosilec politične 
dejavnosti za varstvo in za nadaljnji razvoj socialistične revolucije in socialističnih 
samoupravnih družbenih odnosov, posebno pa za krepitev socialistične družbene in 
demokratične zavesti, in je za to odgovorna.

Iz tega ustavnega določila sledi, da je Zveza komunistov dejansko ključni odločevalec v vseh 
dimenzijah, torej tudi oblikovanja zakonodaje in ekonomske politike, kar pomeni, da je tudi 
hierarhični vrh vzporednega mehanizma. To navsezadnje izpričajo prav dokumenti, ki kažejo 
na to, da je bila neformalna privolitev s strani CK ZKS ključna za izvedbo tovrstnih transakcij. 
V dokumentaciji se pojavljata še dve instituciji, ki sta ključni za izvedbo transakcij: 
Socialistična zveza delovnega ljudstva, pri kateri so bile shranjene delnice na prenosnika in 
depozitne knjižice, s čimer je bila ta institucija neformalni lastnik in upravljavec sredstev, ki so 
izvirala v vzporednem mehanizmu, ter izvršni svet skupščine Socialistične republike Slovenije, 
ki je, kot smo pokazali v predhodnih poglavjih, uporabljal vzporedni mehanizem kot 
komplement politikam, ki jih je izvajal (Republiški komite za mednarodno sodelovanje 1990, 
8).

Tem trem igralcem moramo prišteti še UDV/SDV, ki je do londonskega sporazuma neposredno 
upravljala in nadzorovala tržaški in goriški sklop podjetij (ARS 1931, 1404 Osebni dosje Niko 
Kavčič, 144), od sedemdesetih let minulega stoletja dalje pa tudi upravljala s posli, predvsem 
v Igralnici Portorož (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 195A – 195D), ter s podjetji, ki jih je v tujini 
ustanavljala kot obveščevalne in finančne točke v primeru morebitne okupacije Jugoslavije 
(ARS 1931, 2216). UDV/SDV je istočasno tudi nadzirala denarne tokove in poslovanje znotraj 
vzporednega mehanizma. Na tem mestu je pomembno poudariti, da čeprav je bila UDV/SDV 
igralec znotraj vzporednega mehanizma, ni bila tudi odločevalec, saj je delovala po odločitvah, 
sprejetih znotraj izvršilnih formalnih institucij.

Najnižji hierarhični nivo igralcev so predstavljala podjetja in finančne institucije, ki so dejansko 
izvajala transakcije iz vzporednega mehanizma, pri čemer je treba dodati, da so vsi bili 
vključeni v delovanje UDV/SDV po sodelavcih te službe na gospodarskih položajih in v relaciji 
z Zvezo komunistov, saj so v podjetjih in institucijah, tako je bil sistem kalibriran, delovale 
partijske celice.

V tem kontekstu ni odveč omeniti pomen socialnih norm, ki jih lahko opišemo kot vzorec 
obnašanja, ki je običajen, pričakovan in samoizpolnjujoč. V tem smislu se socialnim normam 
prilagajajo vsi agenti v družbi in vsi agenti tudi pričakujejo, da se bodo vsi preostali prilagajali 
socialnim normam (Young 1993). V zvezi s tem Drazen (2002) postavi tezo, da samo 
racionalno obnašanje posameznika lahko omogoči, da je takšen sistem tudi v ravnotežju. 
Slednje se navezuje na avtorjevo trditev, da samo ustavna narava zakonov, torej takšna, ki jo je 
izjemno težko spreminjati, lahko povzroči tovrstno racionalnost. V preučevanem primeru je 
ustavna kodifikacija pozicija CK ZKJ, posledično torej tudi CK ZKS tista, ki določa način 
delovanja sistema, znotraj katerega je mogoče postaviti socialne norme in definirati racionalno 
izbiro posameznika, kar tudi pomeni, da je dvojnost sistema ekonomske politike lahko stabilna, 
četudi sta sistema v svojem osnovnem mehanizmu izključujoča in bi takšno vodenje ekonomske 
politike moralo biti inherentno nestabilno in podvrženo rentniškemu obnašanju. Monopolna 
oblika političnega trga, ki je učinkovito preprečevala spremembo ustave, je zato lahko agente 
prisilila k iskanju optimalnega obnašanja na podlagi ustavno vzpostavljenih socialnih norm, 
tako da so poiskali racionalno rešitev. Na podlagi tega bi bilo tudi mogoče vzpostaviti časovno 
stabilen model vzporednega mehanizma.
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Transakcije, ki so nastajale v sistemu vzporedne ekonomije, so bile predhodno definirane z 
igralci, kar pomeni, da zunaj te infrastrukture niso mogle obstajati. Transakcije tudi niso bile 
zgolj ekonomske narave, temveč so s seboj prikrito in implicitno prenašale politične in 
obveščevalne funkcije. To pomeni, da bi bilo napačno razumeti transakcijo v vzporednem 
mehanizmu zgolj kot nekaj, kar ima samo ekonomsko naravo. 

8.2 Vprašanje transakcijskih stroškov v vzporednem mehanizmu, problem asimetrije 
informacij in implicitnih pogodbenih tveganj

Za razumevanje transformacij neformalnih pravil v formalna in evolucijo institucij je treba 
pregledati teoretični okvir, ki ga vzpostavlja koncept transakcijskih stroškov. Transakcijski 
stroški so ključni pri razumevanju delovanja institucij in oblikovanja učinkovitih menjav. 
Učinkovite institucije naj bi bile tiste, ki uspešno znižujejo transakcijske stroške za udeležence 
menjave. Furubotn in Richter navajata tri vrste transakcijskih stroškov (Furubotn in Richter 
1998, 44–45) in sicer tržne, upravljavske in politične transakcijske stroške. Tržne transakcijske 
stroške podrobneje razdelita na:

1. Stroške iskanja in pridobivanja informacij. Gre za stroške, do katerih pride pri iskanju  
pogodbenih strani, direktne stroške, vezane na realizacijo transakcije, stroške oblikovanja 
organiziranega trgovanja in stroške pridobivanja informacij o procesu oblikovanja cen.

2. Stroške pogajanja in sprejemanja odločitev, ki so del formaliziranega procesa transakcije. 
V primeru asimetričnih informacij ti stroški lahko povzročijo neučinkovite rezultate 
menjave.

3. Stroške nadzora in uveljavitve pogodb, vezane na nadzor transakcij, zaščito lastninskih 
pravic in kršitev pogodb.

V zvezi s transakcijskimi stroški, povezanimi s pridobivanjem informacij, lahko glede na 
podlagi opisanih mehanizmov delovanja vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva 
trdimo, da je način strukturiranja in konfiguracije vzporednega sistema bistveno zniževal 
tovrstne transakcijske stroške. Stroški iskanja in pridobivanja informacij so bili preneseni 
najprej na UDV, potem pa na SDV, kjer se je upravljalo in nadzorovalo denarne tokove in 
poslovne igralce. Posledično je UDV/SDV predstavljala informacijsko bazo, ki je bila ključna 
za trgovanje, ne samo v vzporednem sistemu, temveč tudi v uradni ekonomiji. V Arhivu 
Republike Slovenije se namreč nahaja dokumentacija, iz katere izhaja, da je UDV/SDV dajala 
svoje mnenje na podlagi arhivirane dokumentacije o tem, ali je nek posameznik primeren za 
delo na določenem delovnem mestu, posebno v mednarodno trgovinskih poslih,  poleg tega pa 
je obstajala črna lista podjetij, na katera so se uvrščala podjetja, ki niso bila primeren partner za 
slovenska in seveda tudi jugoslovanska podjetja. Slednje, torej črne liste, so izpričane tudi iz 
dokumentacije, shranjene v Arhivu Republike Hrvaške. Podjetja in banke iz vzporednega 
sistema so bila vedno vključena v delovanje UDV/SDV, primarno po sodelavcih te službe, ki 
so bili nameščeni na gospodarskih položajih. Nekaj takih kodnih imen je izpričano v 
dokumentaciji, recimo Rockefeller, Bančnik, Zaščitnik, Detelj. Značilnost njihovih poročil je, 
da podajajo informacije, ki bi jih danes lahko uvrstili v t. i. »business inteligence«, torej 
obveščevalno delo na področju poslovanja. 
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Asimetrične stroške pogajanj je UDV/SDV lahko minimizirala najprej po mreži vzporedne 
ekonomije. Za to je več dokazov. Šlibar (Centrošped, drugi odsek prvega oddelka UDV) je 
pojasnil, da je imelo liechtensteinsko podjetje Comexim, ki je bilo neposredno vezano na tržaški 
in goriški sklop podjetij, pri švicarskih bankah dobro boniteto, kar je omogočalo hitrejše 
pridobivanje kreditov (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 8 - 9). Comexim je podjetjem iz sklopa 
zaradi svoje bonitete omogočal kot posrednik hitrejši in cenejši dostop do kreditov, kot bi to 
bilo, če bi podjetja sama povpraševala po kreditih. Povedano drugače, Comexim je služil kot 
instrument za redukcijo asimetričnih informacij in posledično transakcijskih stroškov. Drugič, 
v primeru vzporednega bančništva smo pokazali, da so krediti znotraj tega mehanizma bili 
tipično razpršeni na ista podjetja. Ta podjetja pa so imela lastnost, da so njihovi vodilni 
upravljavci izhajali iz sistema vzporedne ekonomije in državnega tihotapstva. Ravno vmesniška 
vloga UDV/SDV je zaradi znižanja asimetrije informacij med kreditodajalcem Ljubljansko 
banko in kreditojemalci, denimo Elektrotehno, Metalko, Slovenijalesom in ostalimi, omogočala 
bistveno nižje stroške kreditiranja. In tretjič, vstop Ljubljanske banke na nemški (Credex) in 
švicarski trg (Proteus Finanz) je bil tesno povezan s sklopom  podjetij (Švica), ki je bil pod 
nadzorom SDV in Slovenijalesom (Nemčija), kjer so bili ključni igralci vezani na delovanje 
UDV v gospodarstvu (ARS 1589, 2624/24, 2). Za Ljubljansko banko je bila takšna strategija 
širitve najoptimalnejša v smislu simetrije informacij, saj je zaradi obveščevalnega dela SDV in 
dolgega partnerskega odnosa s podjetji, ki so konfigurirala v vzporednem mehanizmu, prišlo 
do minimizacije asimetričnih informacij. Istočasno je na mestu ponoviti, da je bil sklop podjetij 
vezan na nezakonito financiranje s strani Socialistične republike Slovenije, kar pomeni, da so 
bili tudi dejanski stroški vstopanja na tuje bančne trge za Ljubljansko banko nižji, saj je bil 
strošek lastniškega kapitala, ki je prišel iz sklopa podjetij v Švico, bistveno nižji, kot če bi 
morali le-ti sredstva pridobiti po zadržanih dobičkih, pridobivanjem novega lastniškega kapitala 
z dokapitalizacijo ali z najemanjem dolžniškega kapitala. Strošek delovanja hčerinskih bank v 
Nemčiji in Švici se je zaradi tega lahko zelo znižal.

Glede tretjega sklopa stroškov, ki definira transakcijske stroške, torej stroškov nadzora in 
uveljavitve pogodb, vezanih na nadzor transakcij, zaščite lastninskih pravic in kršitev pogodb, 
lahko trdimo, da je bil prav zaradi obveščevalnega dela UDV/SDV na področju gospodarstva 
in bančništva precej nizek. Informacije, ki jih je lahko pridobivala UDV/SDV, praviloma druga 
podjetja ali pa konkurenti niso mogli pridobiti, oziroma lahko sklepamo, da takšno pridobivanje 
informacij ni moglo imeti tako nizko ceno kot v primeru, če je to opravljala obveščevalna 
služba. 

Iz predhodnih analiz izhaja tudi, da je vsak korak strukturiranja posebne vzporedne ekonomije 
bil takšen, da je omogočil podjetjem zniževanje transakcijskih stroškov. Omenili smo denimo 
mehanizem prenosa kapitala na slamnate lastnike, ki je bil zavarovan s fiktivnim dolgom, ta pa 
je bil naprej zavarovan z delnicami slamnatih lastnikov in je omogočil, da kljub nedoločenim 
lastninskim pravicam ne nastajajo dodatni stroški. S tem je bilo namreč razpolaganje z 
lastninskimi pravicami slamnatim lastnikom onemogočeno in je na koncu prešlo v celoti v 
domeno pravih lastnikov. V primeru Založbe tržaškega tiska in Zveze zadružnih bank Celovec 
je bil ta lastnik Socialistična zveza delovnega ljudstva. Struktura slamnatih lastnikov, 
zavarovana s fiktivnim poslom, je omogočala akterjem vzporedne ekonomije, da so lahko 
neposredno upravljali in nadzorovali, in to zelo poceni v smislu znižanja stroškov poslovnih 
goljufij, podjetjem pa je omogočala bistveno nižje stroške pridobivanja partnerjev in usmerjanja 
denarnih tokov v najdonosnejše projekte. Podobno lahko rečemo za obvod v davčno oazo s 
podjetjem Colcommerce (ARS 1931, MA 213-7, 419–420, ARS 1931, MA 213-7, 422 - 424). 
Po eni strani je takšna konfiguracija omogočala konspirativnost v smislu anonimnosti lastniške 
strukture, za katero je dejansko stala UDV, po drugi strani pa je ravno ta potreba po večji 
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konspirativnosti omogočila vstop v sistem nižje obdavčitve in s tem višjega donosa na vsako 
enoto lastniških sredstev, ki jih je UDV vložila v vzporedni ekonomiji. Vzpostavitev 
liechtensteinskega podjetja je imela istočasno tudi nevtralen učinek na transakcijske stroške, saj 
iz poročil drugega odseka prvega oddelka UDV (gospodarski odsek) izvemo, da selitev 
operativnega dela poslovanja s paketi na ameriške partnerje ni vplival.

Transakcijske stroške vzporednega bančništva bi sicer lahko zajeli, saj so povezani s tvorjenjem 
posebnih neregistriranih skladov pri tujih dobaviteljih, vmesniških podjetjih, podjetjih iz 
davčnih oaz ali pa z bančnimi računi, ki so bili primarno odprti pri švicarskih bankah (ARS 
1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 299 – 307). Problem, ki nastopi, je, da tudi zaradi 
fragmentarnosti dokumentacije ni mogoče enolično določiti, katera sredstva so zgolj 
transakcijski stroški in katera sredstva so bila namenjena za nadaljnje transakcije. 

Furubotn in Richter razdelita upravljavske transakcijske stroške na (Furubotn in Richter 1998, 
46 – 47):

1. Stroške ustanavljanja, vzdrževanja in spreminjanja organizacijske strukture. Fiksne 
transakcijske stroške definirata s širšim naborom kot stroške: kadrovanja, odnose z 
javnostmi, obrambe pred prevzemi in lobiranja.

2. Stroške vodenja organizacije, ki jih razdelita v dve kategoriji: informacijske stroške (stroški 
odločanja, nadzora izvrševanja poslovnih odločitev, stroškov merjenja učinkovitosti 
zaposlenih itd.) in stroške, povezane s fizičnim transferjem dobrin.

Prva kategorija stroškov, posebno pri podjetjih iz vzporedne ekonomije, je bila dejansko 
prenesena na UDV/SDV, s čimer so bila podjetja razbremenjena te vrste transakcijskih 
stroškov. Za drugo kategorijo stroškov lahko glede na analizirano dokumentacijo spet trdimo, 
da so bila v največji meri prenesena na UDV/SDV z izjemo stroškov fizičnega transporta 
dobrin. Toda tudi glede slednjega stroška lahko trdimo, da je vsaj v eni analizirani epizodi prišlo 
do minimizacije. V primeru državnega tihotapstva cigaret v letu 1970 (akcija Udari – vzemi) 
(ARS 1931, MA 213 – 6_A) je transport cigaret v Italijo prevzela SDV, s čimer je bila Emona, 
ki je zagotovila cigarete iz svojega konsignacijskega skladišča, oproščena te kategorije 
stroškov. Emona je namreč cigarete predala v transport, ki ga je organizirala SDV, pri čemer ji 
ni bilo treba pogajati se z nasprotno stranjo, ki je te cigarete kupovala. 

Zadnji sklop stroškov so politični transakcijski stroški, ki jih avtorja razdelita na: 

1. Stroške vzpostavljanja, vzdrževanja in spreminjanja sistema formalne in neformalne 
politične organizacije. V tem so vključeni stroški oblikovanja zakonskega in regulativnega 
okvira, administrativne strukture in ostalih stroškov, vezanih na vzpostavitev monopolnega 
političnega sistema in vseh podsistemov.

2. Stroške izvajanja politik, ki so vezani na stroške pridobivanja informacij, sprejemanja 
odločitev in uveljavljanja instrumentov politik.

Za vzporedno ekonomijo in bančništvo lahko trdimo, da takšnih stroškov na nivoju uradnih 
institucij sploh ni bilo. Razlog je bil enostaven: oba mehanizma sta delovala popolnoma zunaj 
veljavne regulative in zakonodaje. Pokazali smo denimo primer Adit (Adit, 1974), ki je obstajal 
samo na neformalni ravni in je pravo zakonodajno obliko kot poslovna oseba dobil šele v 
zadnjem desetletju obstoja socialističnega samoupravljanja. Prav tako je bilo isto podjetje 
izvzeto iz sistema, s katerim je upravljala Služba družbenega knjigovodstva. V enako kategorijo 



207

spadajo tudi različni primeri, denimo Adit (Adit, 1974), Udari – vzemi (ARS 1931, MA 213 – 
6_A) in nakup orožja za štab teritorialne obrambe (ARS 1931, 1404, OD Niko Kavčič 13843, 
299 – 307), ki so se končali s kriminalistično preiskavo in sodnim postopkom. Vsi ti primeri so 
se končali z minimalnimi sankcijami ali pa brez sankcij, kar pomeni, da je bil vzporedni sistem 
v celoti izvzet iz formalne politične infrastrukture in institucij, medtem ko so s celotnim 
sistemom upravljali zgolj na neformalni ravni. Nadzorni stroški tega neformalnega sistema so 
bili spet preneseni na UDV/SDV. 

Iz napisanega sledi, da je bila minimizacija transakcijskih stroškov posledica oblikovanja 
celotne strukture vzporednega delovanja ob odsotnosti in celo izključitvi obstoječih formalnih 
institucij ter posledica potrebe po konspirativnosti transakcij.161 To je vsekakor po naravi stvari 
omogočilo, da je bila vsaka enota vloženih sredstev v vzporedni mehanizem donosnejša kot 
enota sredstev, vložena v formalnem sistemu. Poleg tega je treba poudariti tudi, da je prenos 
stroškov zbiranja informacij in zmanjševanja informacij na UDV/SDV neposredno omogočil 
znižanje tveganj, ki so mu izpostavljena podjetja, ki morajo sama vlagati v proces pridobivanja 
informacij. Znižanje transakcijskih stroškov na ravni delovanja akterjev vzporedne ekonomije, 
oblikovanje pogodbenih odnosov in vzdrževanje sistema regulacije in istočasno znižanje 
tveganja, ki izhaja iz asimetrije in nepopolnosti množice informacij, na katerih podjetja 
vzpostavljajo svoje odločitve in nadzor, je imelo za posledico stabilnost vzporedne strukture.

Konkurenčnost vzporednega mehanizma in s tem njegovo donosnost in stabilnost je povečevalo 
tudi znižanje transakcijskih stroškov, vezanih na pridobivanje kapitala, bodisi lastniškega 
bodisi dolžniškega, posebno v kontekstu vzporednega mehanizma financiranja celotne 
strukture iz naslova virov, ki so bili institucionalno definirani s tedaj veljavno ustavo. Primer 
kredita Adit, ki je po ZTT odšel na tržaški sklop, je že tak primer (Služba družbenega 
knjigovodstva 1993). Po tedaj veljavni zakonodaji bi tovrstni krediti, kot je kasneje tudi 
ugotovila Služba družbenega knjigovodstva, morali biti nezakoniti. Podobno je bil strukturiran 
transfer sredstev iz slovenskih formalnih institucij v vzporedno ekonomijo, kar smo spet 
pokazali z analizo primera Adit.

Vse tri vrste transakcijskih stroškov so bile torej zaradi obveščevalne dejavnosti nižje. 
Navsezadnje ima pridobivanje relevantnih informacij na trgu svojo ceno. Če obveščevalna 
služba zbira informacije za namene določenih transakcij, je strošek tako pridobljenih informacij 
za podjetja enak nič in je porazdeljen po celotni množici podjetij, ki sodelujejo v vzporedni 
ekonomiji. Takšna vloga obveščevalne službe pri nižanju vseh treh kategorij transakcijskih 
stroškov je ključna, saj v takem kontekstu poslovanja prihaja do možnosti kompromitacije, kar 
posledično pripelje do tega, da mora biti informacijski pretok optimalen, da morajo biti 
pridobljene informacije takšne, da je upravljanje in nadzor poslovanja spet optimalen, ter da 
mora biti informacijska asimetrija čim bolj minimizirana. Pozitivna eksternalija 
informacijskega zavarovanja pred dekonspiracijo mora biti ravno v znižanju transakcijskih 
stroškov. Minimalen strošek dekonspiracije je bil izguba omrežja, maksimalen pa seveda 
izguba poslov. Upravičeno namreč lahko postavimo trditev, da bi dekonspiracija denarnih 
tokov in podjetij v tujini odprla tveganja prodora v UDV/SDV, zato je bilo zavarovanje akterjev 
in transakcij s pridobivanjem informacij ključnega pomena.

Zaključimo lahko, da je teoretični koncept transakcijskih stroškov omejeno relevanten za 
analizo pojava vzporednega mehanizma, posebno z vidika merjenja stroškov, povezanih z 
dejanskimi dogodki. Običajno pojmovani  transakcijski stroški, kot jih opredelita Furobotn in 
Richter, so bili z mehanizmi vzporedne ekonomije, zlasti z vlogo UDV/SDV v njej, res 

161 Dodajmo, da je bil strošek delovanja UDV in SDV strošek, ki je bil prenešen na institucionalno raven.
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učinkovito zmanjšani in tako sodelujočim podjetjem omogočali višje in varnejše donose. 
Vendar pa, ker je zniževanje transakcijskih stroškov temeljilo na konspirativnem delovanju, so 
bili najpomembnejši transakcijski stroški v vzporedni ekonomiji dejansko stroški, vezani na 
zagotavljanje konspiracije. Ker konspiracija že po naravi stvari povzroči asimetrijo informacij, 
je bila druga vrsta pomembnih transakcij stroškov vzporedne ekonomije vezana na 
premagovanje tveganj, ki jih je povzročila specifična oblika asimetrije informacij, ki je nastala 
zaradi nujnosti konspiracije. Gre torej za specifične oblike transakcijskih stroškov, ki jih 
obstoječa institucionalna teorija ne prepoznava in ne preučuje. 

Primer vzporednega bančništva in kreditov Ljubljanske banke (ARS 1589, 2624/24, 2), s 
katerimi naj bi se zagotovilo financiranje oborožitve štaba teritorialne obrambe, kaže, da so 
pravi transakcijski stroški dejansko bili povezani s problemom konspiracije. Bolj so bile 
transakcije konspirativne, bolj je bil sistem stabilen in donosen, toda ista konspirativnost je 
omogočila tudi, da so akterji vzpostavili neodvisne sisteme, se sklicevali na zaupnost posla in 
končno ustvarili neregulirane sheme, ki so se končale z visokimi transakcijskimi stroški v 
smislu delovanja političnega sistema, bančništva in obveščevalne dejavnosti. Razkritje sheme, 
ki so jo upravljali nekdanji sodelavci v gospodarskem odseku UDV, je pokazalo prav na ta 
teoretičen problem. 

V tem kontekstu, tudi če vzamemo teoretični okvir, ki definira asimetrične informacije v relaciji 
med agentom in principalom, teoretične analize ni mogoče izpeljati. Problem asimetričnih 
informacij namreč naslavlja napačno izbiro (asimetrične informacije nastopijo pred 
uveljavitvijo pogodbe) in moralni hazard (asimetrične informacije nastopijo po uveljavitvi 
pogodbe). Nobena od formalnih institucij namreč ni mogla zaznati, da prihaja do spontane 
povezave akterjev vzporedne ekonomije na konspirativen način, posledično tudi moralnega 
hazarda ni bilo. Asimetrične informacije so namreč nastopile med formalno strukturo in 
neformalnim omrežjem, pri čemer je bilo neformalno omrežje sestavljeno iz ključnih akterjev 
delovanja formalnih institucij (Kavčič – Ljubljanska banka in Polak ter Jakopič – štab 
teritorialne obrambe). Če bi skušali uporabiti koncept asimetričnih informacij, bi morali dodati 
formalno politično komponento, torej asimetrične informacije med nosilci formalnih institucij, 
ki izvajajo neformalne politike, in izvajalci, ki neformalne politike izvajajo v sklopu formalnih 
institucij. Uporabiti bi torej morali koncept asimetrije političnih ali sistemskih informacij. 

Na takšen način postane pojasnljiv tudi primer Igralnice Portorož (ARS 1931, 2597, RTZ 539, 
195A – 195D), ki je bil razkrit šele, potem ko je kriminalistična policija v Sloveniji odkrila 
denarne tokove, ki sta jih usmerjali v tujino italijanska združba organiziranega kriminala in 
SDV (Republiški sekretariat za notranje zadeve 1990g). V času Jugoslavije je bila raven 
asimetrije političnih informacij v relaciji med SDV in neformalnimi izvajalci posla, ki so 
zasedali formalne funkcije, nizka, njeno povečevanje se je začelo razvijati s prehodom v 
tranzicijo. Ker ni šlo za kriminalno dejavnost, ampak za prikrito dejavnost formalnih institucij, 
in ker zamenjava politike ni pomenila tudi avtomatične tranzicije informacij na nove akterje 
formalnih institucij, je nastopilo tveganje asimetrije političnih informacij, saj nova struktura 
odločevalcev ni mogla vedeti za neformalne oblike poslovanja, ki so potekale zunaj regulacij. 

Primer Udari – vzemi (ARS 1931, MA 213 – 6_A)dodatno razkriva potrebo po vnosu novega 
koncepta simetrije informacij v teorijo. Ko je bilo državno tihotapstvo razkrito, je 
kriminalistična policija primer preiskovala kot dejanje gospodarskega kriminala 
neregistriranega vnosa gotovine v državo. To kaže, da je bila asimetrija informacij prisotna 
znotraj institucionalnih relacij, posledično bi to moralo destabilizirati sistem, saj odpira 
tveganja neupoštevanja regulatornega sistema. Da do takšne destabilizacije ne bi prišlo, so se 
morali vključiti neformalni akterji, ki so minimizirali kriminalistično preiskavo ter sodno 
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obravnavo. Nastopil je torej proces zmanjševanja asimetrije informacij, ki je stabiliziral 
delovanje vzporednega mehanizma, in ta proces zmanjševanja informacijske asimetrije je lahko 
prišel zgolj z uveljavitvijo novih, političnih informacij, ki je povečal množico informacij, ki so 
bile osnova za odločitve formalnih institucij (policije in sodstva). Teorija asimetričnih 
informacij v kontekstu institucionalne analize na področju vzporednega sistema je torej 
neustrezna. 

Ravno tako moralnega hazarda ne moremo definirati v sklopu vzporednega bančništva v 
primeru oblikovanja neregistriranih deviznih skladov z namenom financiranja oboroževanja. 
Realizirano tveganje visoke asimetrije političnih informacij je namreč omogočilo realizacijo 
neformalne transakcije, ki ni imela neformalne privolitve, torej primer ni nastopil po sklenitvi 
neformalne pogodbe, ker te sploh ni bilo. 

Iz vsega tega tudi izhaja, da bi morali teoretični koncepti, če bi z njimi želeli definirati in 
analizirati transakcije v vzporednem sistemu, upoštevati nastajanje transakcijskih stroškov v 
neformalnih dogovorih akterjev formalnih institucij in tveganje asimetrije informacij povezati 
s tovrstnim kontekstom. Da gre za repliko uveljavljanja politik formalnih institucij v 
neformalnem kontekstu, pa ne pomeni tudi, da lahko transakcijske stroške in naravo informacij 
avtomatično prevedemo na neformalno raven, saj je generator tveganja v vzporednem 
mehanizmu dekonspiracija obveščevalnega dela. Proces pridobivanja informacij običajnih 
podjetij namreč ni identičen vzpostavitvi obveščevalne mreže, ki upravlja in nadzoruje denarne 
tokove, vzpostavljene na neformalen način, zato tudi transakcijski stroški ne morejo biti 
identični. 

Če dekonspiracija lahko odpre tveganje minimizacije stabilnosti sistema, potem morajo biti 
transakcijski stroški povezani s tem pojavom. Obstajati morajo stroški dekonspiracije ali pa kot 
v primeru Udari – vzemi (ARS 1931, MA 213 – 6_A) stroški kolizije neformalnih in formalnih 
pravil odločanja znotraj formalnih institucij. Podobno so informacije, ki povzročajo asimetrijo, 
določene znotraj sistema in manj pomembne kot tiste, ki določajo asimetrijo informacij med 
pogodbenimi stranmi. Začetek pogodbenih odnosov namreč v vzporednem sistemu ni pri 
formalnem akterju, ampak pri neformalnem generatorju transakcij. V teh okoliščinah je zunanja 
pogodbena stran vedno v asimetrični poziciji, saj pravega generatorja posla zaradi tranzitivne 
narave teh poslov ne pozna. Na tak način za drugo pogodbeno stran ne obstaja noben 
mehanizem zmanjševanja asimetrije informacij in je implicitno vključen v pogodbene odnose. 
Takšne teorije pogodb z implicitnimi asimetrijami informacij, kjer ena pogodbena stran brez 
dekonspiracije tveganja ne more zapreti, v teoriji ne poznamo. Še več, ne poznamo niti 
mehanizma, ki bi to implicitnost v pogodbah vzporedne ekonomije lahko zmanjševal. Kljub 
temu je mogoče postaviti tezo, da je nevtralizacija implicitnega vnosa asimetričnih informacij 
in s tem iz tega izhajajočih tveganj možna samo, če nasprotna pogodbena stran lahko zagotovi 
proces dekonspiracije. Podoben problem nastopi, če je ena pogodbena stran del vzporednega 
mehanizma, druga pa ne, oziroma niti ne ve, da posluje s subjektom iz vzporednega mehanizma. 
Takšna pogodbena stran namreč nikakor ne more oceniti tveganja, ki ga pogodba prinaša, s 
čimer prevzame višje tveganje, kot bi bilo pripisano donosu na pogodbo.

S tem nastopi potreba po teoretični korekciji, ki jo lahko definiramo na sledeč način:

1. Obstajajo transakcijski stroški politične asimetrije informacij, ki nastopajo v vzporednem 
sistemu. Realizacija tveganja asimetrije političnih informacij je zelo nepredvidljiva, saj so 
pogodbe vzpostavljene na neformalen način znotraj formalnih institucij, zato lahko z 
realizacijo tega tveganja pride do destabilizacije institucionalnega sistema.
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2. Druga oblika transakcijskih stroškov so stroški dekonspiracije, torej stroški, vezani na 
razkritje informacij o neformalni naravi formalnih transakcij. Gre za stroške, ki jih 
pogodbene strani zunaj konteksta vzporednega mehanizma ne morejo obvladovati ali celo 
ne zaznati, razen če sami ne prihajajo iz podobnega vzporednega sistema.

3. Tretja oblika transakcijskih stroškov je vezana na dejstvo, da so vzporedni mehanizmi in 
posli v tem kontekstu nujno konspirativni. To lahko pripelje do vzpostavitve neformalnega 
sistema, ki ni upravljan ali pod nadzorom formalnih odločevalcev oziroma izvajalcev 
formalnih ekonomskih politik. Gre torej za transakcijske stroške neformalnega nadzora 
neformalne strukture znotraj formalnih institucij.

4. Pogodbe, ki nastajajo v sistemu vzporednega mehanizma, s seboj nosijo implicitno 
tveganje, vezano na asimetrijo političnih informacij in dekonspiracije. Te pogodbe torej 
zajemajo informacijsko podlago, ki je prikrita, zato pogodbam ni implicitna samo klasična 
asimetrija informacij in to tudi ni edini in glavni vzvod, ki lahko povzroči frikcijo na trgu.

5. Ključna lastnost transakcij v vzporednem mehanizmu je njihova prikritost, in sicer v smislu 
iskanja mehanizmov, ki izločajo informacije o lastniški strukturi agenta in denarnih tokov. 
To pomeni, da so transakcije, izvzete iz regulatornega sistema, kar pa s seboj mora prinašati 
negativne eksternalije, posebno v smislu prerazporeditve formalnih lastninskih pravic. 
Ekonomska teorija predvideva, da bo sistem tržnega mehanizma deloval, če bodo lastninske 
pravice enolično določene in preverljive, v primeru vzporednega mehanizma temu ni bilo 
tako zaradi sistema slamnatih lastnikov. Kljub temu so transakcije obstajale in bile časovno 
gledano stabilne. To tudi pomeni, da je lahko dlje časa obstajala implicitna asimetrija 
informacij o lastniških strukturah, ne da bi se odprlo tveganje razporeditve lastninskih 
pravic, kar spet pomeni, da morajo obstajati transakcijski stroški učinkovitega prikrivanja 
lastninskih pravic.

Ker so bile transakcije tudi v funkciji politike in obveščevalne dejavnosti, so morali igralci 
vzporednega mehanizma zniževati standardne transakcijske stroške, kot jih pozna teorija, če so 
s tem hoteli realizirati konkurenčen donos na vložena sredstva.

8.3 Lastninske pravice in mehanizem vzporedne ekonomije

Eggertson (Eggertson 1990, 35) povzema tri kategorije lastninskih pravic: i. pravica do uporabe 
sredstva, ii. pravica do ekonomske uporabe sredstva in vnašanja tega sredstva v pogodbene 
odnose in iii. pravica do transferja lastninskih pravic nad sredstvom na nekoga drugega.  V 
primeru vzporedne ekonomije so lastninske pravice sicer formalno bile definirane, kljub temu 
pa niso bile enolično določene, saj pravi nosilci lastninskih pravic niso bili tudi nominalni 
lastniki, temveč igralci in institucije, ki so upravljale in nadzorovale vzporedni mehanizem. V 
temu smislu ne moremo trditi, da je obstajal klasičen koncept lastninskih pravic v vzporednem 
mehanizmu, oziroma da je bilo mogoče z njimi trgovati kot s sredstvi. Z njimi se pravzaprav 
nikoli ni trgovalo, se jih je zgolj ustvarjalo in prenašalo. 

S tem pride do teoretičnega paradoksa. Kako je mogoče, da je bil vzporeden mehanizem 
stabilen, če ni bilo mogoče razpolagati z lastninskimi pravicami, oziroma če le-te niso mogle 
dostopiti do trga. Dejansko v zvezi s tem lahko postavimo zgolj hipotezo, da je šlo za učinkovito 
obliko alokacije upravljanja na podlagi fiktivnega lastništva, ki se je realiziral v učinkovitih 
transakcijah in donosu. To situacijo lahko primerjamo z lastnikom, ki za posojilo založi kot 
zavarovanje delnice podjetja, kljub temu pa nadaljuje s poslovanjem in realizacijo donosov. 
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Sistem vzporedne ekonomije je namreč v takšni smeri tudi deloval, saj je podjetjem zagotovil 
kapital, na podlagi katerega so potem opravljali transakcije.

Lastninske pravice so bile torej preslikane na politično vodstvo, ki je lahko zagotavljalo 
delovanje vzporednega mehanizma, krčilo transakcijske stroške in uveljavljalo instrument 
prisile v sicer neformalnem poslovnem okolju. Kakšna je bila korist politike, da je oblikovala 
tak sistem? Odgovor na to vprašanje je treba razdeliti na različna časovna obdobja. V času 
nastanka tržaškega in goriškega sklopa, to je v času, ko je s kapitalom upravljal drugi odsek 
prvega oddelka UDV, je takšen sistem omogočal prisotnost slovenske politike v Italiji, Nemčiji, 
Avstriji in Švici, istočasno pa je omogočal dostopanje do zahodnih trgov (ARS 1931, MA A – 
10 – 7). V kasnejšem obdobju je omogočal vstope na različne trge, primer, ki smo ga že navedli, 
je vstop Ljubljanske banke na švicarski bančni trg po Saftijevi ekstenziji v Luksemburgu 
(Tržaška trgovinska, industrijska, obrtna in kmetijska zbornica 1995, 2). Takšen model je 
Ljubljanski banki omogočal, da je del sredstev, ki jih je namenila za dokapitalizacijo Proteusa 
Finanz, v trenutku, ko je vanj vstopila kot lastnica, pokrila v aktivi banke, kot posojila Safti, 
finančnemu holdingu iz vzporedne ekonomije (Banka Slovenije 1997). Po vsej verjetnosti je na 
tak način tudi pred švicarskim bančnim regulatorjem zakrila pravo lastniško strukturo 
ustanovljene banke. 

Dejansko je bil tovrsten koncept lastninskih pravic, iz katerih je bilo mogoče realizirati donos, 
ni pa bilo mogoče z njimi trgovati, edini mogoč način za vzdrževanje formalne in neformalne 
strukture odločanja. Če upravljavci vzporednega mehanizma ne bi razpolagali z lastninskimi 
pravicami, bi prišlo do njihove alokacije, kar bi i. naglo povečalo transakcijske stroške, vezane 
na konspirativnost, in ii. odprlo tveganje dekonspiracije. Če izvajalci v vzporednem mehanizmu 
ne bi mogli realizirati donosov, potem bi lastninske pravice poskusili ali i. zamenjati in prenesti 
na drugega, ii. prodati ali pa iii. ne bi imeli motiva za vzpostavljanje učinkovitih transakcij.

Načeloma vprašanje vpliva konfiguracije sistema lastninskih pravic pri upravljanju vzporedne 
ekonomije ostaja odprto. Dejstvo pa je, da je obstoj sistema brez razpolaganja lastninskih pravic 
deloval, in to v sistemu tržne ekonomije, znotraj katerega je vzporedni mehanizem deloval, in 
da je učinkovito rešil vprašanje distribucije donosov. Dodajmo tudi, da so formalne institucije 
pomembno zmanjševale tveganja transakcij v vzporedni ekonomiji, kar pomeni, da so ob takem 
sistemu lastninskih pravic podjetja lahko realizirala višje donose za enaka tveganja. 

Demsetz (1967) definira koncept naivnih lastninskih pravic, ki nastanejo, ko se ponotranjijo 
eksternalije in ko koristi tega ponotranjenja presegajo njihove stroške. To bi pomenilo, da se 
alokacija lastninskih pravic vzpostavi v primeru transakcij, ki dajejo zvezno pozitivne donose, 
s čimer se omogoči formalizacijo lastninskih pravic in vzpostavitev institucij, ki lahko te 
lastninske pravice v medsebojni menjavi tudi zagotavljajo. Eggertson trdi, da je vloga države v 
naivni teoriji lastninskih pravic implicitna. V zvezi s tem postavi sledečo trditev: Predvidevamo, 
da država ustvari okvir za lastninske pravice, ki dovoli posamezniku, da maksimira neto 
blaginjo družbe tako, da izkoristi delitev dela in menjavo na trgu. Ko so transakcijski stroški 
visoki, potem država maksimira blaginjo tako, da pripiše lastninske pravice direktno 
posamezniku ali pa ponovno definira strukturo lastninskih pravic (Eggertson 1990, 271).

Če vzamemo obdobje vzpostavitve drugega odseka prvega oddelka UDV, torej gospodarskega 
oddelka v obdobju 1948–1951 kot točko nič, na kateri se vzpostavljajo lastninske pravice v 
podjetjih na Tržaškem in na Goriškem, potem lahko sklepamo sledeče: UDV je v imenu 
politične strukture na trgu razdelila kapital podjetjem, prišlo je torej do primarne akumulacije 
in distribucije kapitala. Primarna distribucija kapitala je bila mogoča zaradi tega, ker je bila: i. 
izvedena v konspiraciji in ii. umaknjena pred regulatorjem, saj sta bila Trst z okolico in Goriška 
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sestavni del pomanjkljivo zgrajenega institucionalnega okolja, ki dobi prave pritikline in 
funkcije šele s podpisom londonskega sporazuma. V tej točki se je vzporedni mehanizem 
vzpostavil kot naivni koncept države pri zagotovitvi lastninskih pravic. Neformalna struktura, 
ki je izhajala iz močno centralizirane formalne strukture v Sloveniji, je s tem prilivom kapitala 
omogočila maksimiranje neto družbene blaginje na območju, ki je bilo zunaj njene formalne 
institucionalne domene. Glede na to, da je zadržala lastninske pravice, moramo to izvirno 
situacijo razumeti, kot če bi finančni holding ustanavljal podjetja s svojim kapitalom in jih dal 
v upravljanje.162 V našem primeru je šlo za prenos upravljanja s kapitalom na povezane osebe, 
torej tiste, ki so se vzpostavljali znotraj enakega ideološkega okvira, čeprav so bili rezidenti 
druge države. Ti so potem upravljali s tem kapitalom. V takih okoliščinah, posebno ker jim je 
bila omogočena realizacija donosa, je postal koncept lastnine nepomemben. Zgolj če razumemo 
CK ZKS kot analogijo finančnemu holdingu, elemente iz vzporedne ekonomije pa kot 
upravljavce kapitala, takšen koncept postane smiseln in prej omenjeni paradoks izgine. Dejstvo 
je, da je razlaga mogoča zgolj znotraj naivnega koncepta države. Je ta naivni koncept države 
smiseln v našem primeru? Vsekakor je, saj govorimo o institucionalnemu urejanju na 
neformalen način znotraj države, v kateri ključni igralci vzporedne ekonomije, torej politika v 
Sloveniji, nima rezidentstva in s tem formalnih vzvodov. Narobe bi bilo sklepati, da je 
zavarovanje takšnega koncepta lahko izvedeno zgolj z zadržanjem lastninskih pravic tistega, ki 
alocira kapital. Umestitev UDV/SDV kot vzvoda neformalnega pritiska je verjetno še drugi 
ključni dejavnik, ki je omogočal dolgoročno stabilnost takšnega koncepta lastninskih pravic.

Vzporedni mehanizem torej uvaja nekaj posebnih elementov v teorijo institucij. Če neformalna 
pravila ne prehajajo v formalna in se s tem ne inovira institucionalno ureditev, je soobstoj dveh 
različnih konceptov transakcij (centralno planski in samoupravni na eni strani in tržni 
mehanizem na drugi strani) mogoč v primeru, da obstaja naiven koncept države pri 
zagotavljanju lastninskih pravic, ki uporabo le-teh alocira na posamezne prejemnike kapitala, 
ki z njim upravljajo in realizirajo donos za tveganja, v katera vstopajo. To je mogoče, vse dokler 
tisti, ki lastninske pravice zagotavlja, omogoča redukcijo tveganja in transakcijskih stroškov na 
nivo, ki je lahko značilen samo za nekompleksne sisteme. Pri tem je ključnega pomena, da ob 
odsotnosti formalnih institucij vseeno obstaja neformalna oblika prisile, ki je lahko dovolj 
učinkovita, da prepreči degeneriranje tovrstnega sistema. UDV/SDV je vsekakor bila takšna 
oblika prisile. UDV/SDV namreč ni bila klasična obveščevalna služba, ampak je opravljala tudi 
politične funkcije. 

Odprto ostaja vprašanje, koliko je bil takšen model razpolaganja z lastninskimi pravicami 
učinkovit. Z razpadom Jugoslavije in njenega ekonomskega sistema je prihajalo v slamnatih 
podjetjih na Tržaškem in Goriškem do težav, ki so bile vezane na pomanjkanje kapitala, ki iz 
Slovenije ni več prihajal v takšni meri kot poprej. Vendar pa transformacija Saftija po Mediasu 
v KB1909 (Medias s.p.a. 2001, KB1909 2002) in Tržaške kreditne banke v druge bančne 
institucije (Kvarner banka, Proteus Finanz, Istarska kreditna banka Umag in banka Noricum) 
(Hrvatska narodna banka 2003, Banca D’Italia 1994) kaže, da se je ob spremembi političnega 
sistema v Sloveniji, torej njegove decentralizacije z uvedbo demokratičnih volitev, premaknil 
v novo lastniško strukturo. 

Odprto ostane še eno vprašanje: ali lahko trdimo, da je neformalna povezava med politiko v 
Sloveniji in podjetji na Tržaškem in Goriškem bila dovolj stabilna? Zgoraj smo pokazali, da so 
transakcije po definiciji prinašale še politično in obveščevalno funkcijo. To pomeni, da so poleg 
ekonomskih obstajala še politična in obveščevalna tveganja. Realizacija tega tveganja je morala 
imeti transakcijski strošek, saj je po definiciji vezana na ekonomsko menjavo, kar pomeni, da 

162 Dodajmo, da smo zgoraj pokazali tudi na holdinško strukturo tako Saftija, kot KB1909.
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bi tak transakcijski strošek teoretično, torej v skrajni ekstenziji, lahko izničil donose na 
transakcijo ali pa jih znižal do meje nekonkurenčnosti transakcije. Drugič, neformalne 
povezave so ravno tiste, ki so vzpostavljene na tem, kar North poimenuje kultura. Ideologizacija 
institucionalne ureditve je zagotovo pomembna postavka v množici, ki se imenuje kultura. Če 
so torej obstajale neformalne povezave, so morala obstajati tudi neformalna pravila. Tretjič, 
neformalne povezave med ideološko povezanimi akterji znižujejo strošek pridobivanja 
informacij, saj je izmenjava med obema stranema donosnejša kot ne. In četrtič, neformalni 
vzvodi v vzporedni ekonomiji so imeli finančno naravo, kar pomeni, da so prejemnikom tega 
kapitala omogočili realizacijo donosa na zastonj pridobljena sredstva. Enakega donosa na 
sredstva ne bi mogli dobiti ceneje v denimo regularnem bančnem sistemu. To seveda pomeni, 
da so imeli finančno donosno vlogo, če so poslovali v neformalnem mehanizmu vzporedne 
ekonomije.

V poglavju Prehod vzporedne ekonomije v tranzicijo smo pokazali lastnosti prestrukturiranja 
lastninskih pravic v podjetjih vzporedne ekonomije. Pri tem se je izkazalo, da je vzporedna 
ekonomija in tudi vzporedni mehanizem imel dve značilnosti. Prvič, ker je bila večina 
vzporednega sistema v obliki podjetij in bank zunaj Slovenije, se je celotna grupacija podjetij 
izognila procesu privatizacije. Namesto privatizacije se je sprožila transformacija, predvsem 
grupacije Safti po podjetju Medias v KB1909. V tej transformaciji se je tehnično gledano 
prekinila lastniška povezava med slovensko politiko in lastništvom podjetij. To tudi pomeni, da 
je mehanizem slamnatih lastništev obstal. Istočasno so, kot smo pokazali z analizo dokumenta 
Operacija Merkur (Kavčič 1992), neformalni vzvodi upravljanja ostali stabilni in to kljub 
menjavi formalnih pravil in institucij. Obe značilnosti sta omogočili, da je vzporedni sistem še 
vedno obstajal. V nadaljevanju bomo preverili, kako relevantno spoznanje je to za razumevanje 
nekaterih teoretičnih vprašanj, vezanih na analizo tranzicije.

8.4 Komplementiranje uradne ekonomske politike

V predhodnih poglavjih smo pokazali, da je vzporedni mehanizem komplementiral uradne 
ekonomske politike, pri čemer je temeljil na tržnem mehanizmu. V spodnji tabeli povzemamo 
glavne ugotovitve in razvrščamo posamezne analizirane primere glede na vlogo formalnih 
institucij, vlogo UDV/SDV, vlogo drugih neformalnih akterjev (denimo organiziranega 
kriminala v primeru Casinoja Portorož in državnega tihotapstva) ter funkcije in področja v 
ekonomski politiki, ki jo je zasedal vzporedni mehanizem.
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Preglednica 24: Tipizacija vzporedne ekonomije in vzporednega bančništva    

Primer Vloga formalnih 
institucij

Vloga 
UDV/SDV

Vloga drugih 
neformalnih 

akterjev

Funkcija v 
ekonomski politiki

Področje ekonomske 
politike

Sklop podjetij v 
coni A in širše

Pravila za 
delovanje SDV

Ključna 
operativna 

vloga

Obrobna Naložbe v tujino, 
trgovina s tujino

Zunanjetrgovinska 
politika in 

industrijska politika

Podjetja v coni B Institucionalna 
struktura

Ključna 
operativna 

vloga

Obrobna Obnova 
gospodarstva

Industrijska politika

Sistem po letu 
1954

Nalogodajalec ali 
potrjevalec

Ključna 
operativna 

vloga

Podpora 
izpeljavi 

transakcij

Akumulacija 
sredstev

Industrijska politika, 
zunanjetrgovinska 

politika

Primer Casinoja 
Portorož

Potrjevalec Ključna 
operativna 

vloga

Ključna 
operativna 

vloga

Pridobivanje 
finančnih sredstev

Fiskalna politika

Državno 
tihotapstvo

Potrjevalec Ključna 
operativna 

vloga

Sodelovanje pri 
izpeljavi akcij

Pridobivanje 
finančnih sredstev

Fiskalna politika

Vzporedno 
bančništvo

Določanje ciljev 
delovanja

Opazovanje Ključna 
operativna 

vloga

Financiranje 
podjetij, 

pridobivanje deviz

Industrijska in 
monetarna politika

Oboroževanje 
TO

/ Opazovanje Ključna 
operativna 

vloga

Pridobivanje 
finančnih sredstev

Fiskalna politika

Tranzicija 
vzporedne 
ekonomije

/ Konspiracija 
in zaščita

Ključna 
operativna 

vloga

Transformacija 
podjetniške in 

lastninske 
strukture

Transformacije 
ekonomskega sistema
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8.5 Big bang vs. gradualizem – ponoven pregled

V kontekstu analize tranzicije je bila ena izmed pomembnejših teoretičnih debat z zelo 
aplikativnimi posledicami debata o načinu reformiranja socialističnih ekonomij v ekonomije, 
ki temeljijo na tržnem mehanizmu. Izoblikovala sta se dva pogleda, in sicer hitrih reform s tako 
imenovanim big bang (radikalnim) pristopom in postopnih reform s tako imenovanim 
gradualističnim pristopom. V nadaljevanju povzemamo nekaj stiliziranih dejstev, s čimer bomo 
zgradili teoretičen kontekst, v katerega bomo vnesli koncept vzporednega mehanizma in 
teoretična spoznanja, ki smo jih predstavili zgoraj.

Na splošno lahko razdelimo avtorje na dve skupini: Lipton in Sachs (1990), Aslund (1991), 
Berg in Sachs (1992), Boycko (1992), Murphy, Shleifer in Vishny, (1992), Balcerowicz (1993), 
Sachs (1993), Frydman in Rapaczynski (1994), Woo (1994) in Fischer (1994); in tiste, ki so 
zagovarjali počasnejši, postopen proces reformiranja gospodarstev: Svejnar (1989), Roland 
(1991), Dewatripont in Roland (1992), McMillan in Naughton (1992), Murrell (1993), Aghion 
in Blanchard (1994). 

Aslund in ostali (Aslund idr. 1996, 2) analizirajo štiri vprašanja, vezana na hitrost reformiranja 
nekdanjih socialističnih gospodarstev: i. ali radikalni reformni pristop prinaša večje stroške ali 
večje koristi kot postopni reformni pristop, ii. katere okoliščine so bile tiste, ki so določile izbiro 
reformne strategije, iii. do katere mere je vprašanje hitrih ali počasnih reform vplivalo na volitve 
in oblikovanje javnega mnenja in iv. katere strategije so se izkazale za posebno učinkovite pri 
uvajanju in izvajanju reform. Avtorji ugotavljajo, da so hitre reforme pripeljale do zgodnjega, 
toda manjšega padca v BDP in do hitrejše vzpostavitve ter razvoja zasebnega sektorja, vpliv 
hitrih reform tudi ni imel negativnih posledic na gradnjo novih institucij. Zamik v reformah 
pojasnijo s pristopom »rent-seeking«, torej z obnašanjem iskalcev rent. Glede na hitrost reform 
avtorji razdelijo tranzicijske države v dve skupini, tiste, ki so hitro reformirale svoje 
gospodarstvo (Poljska, ki je uvedla reformni program leta 1990, Češkoslovaška leta 1991 ter 
Estonija, Latvija in Albanija, ki so vse začele z reformami v letu 1992), in tiste, ki so k 
reformiranju pristopile na postopen, gradualističen način (Madžarska, Litva, Bolgarija, Rusija 
in Kirgizija). Avtorji tudi ugotavljajo, da če so nekdanji komunisti ohranili vzvode političnega 
odločanja, so bile reforme zamaknjene in so se začele kasneje. Ta ugotovitev je vezana na en 
pogoj, in sicer da so v gospodarstvu na mestih direktorjev uprav podjetij ostali kadri, ki so vodili 
podjetja pred začetkom tranzicije. Hitri reformni pristop tudi ni vplival na poraz reformističnih 
vlad na volitvah, avtorji volilne poraze takšnih vlad pripišejo predvsem političnim sporom 
znotraj koalicij in ne reformnim programom ali posledicam reform, pri čemer pa avtorji tudi 
opozarjajo na proces zlorabe oblasti v okoliščinah nedodelanih in nestabiliziranih institucij. V 
zvezi z optimalno odločitvijo je navedena strategija hitrega reformiranja, ki poveča možnosti 
ponovne izvolitve in zniža tveganje obrata v reformiranju.

Wyplozs (1999) povzema glavne teoretične razloge za obe strategiji reformiranja. Argumenti 
za big bang pristop so sledeči: i. alternativa hitremu reformnemu pristopu temelji na 
zaporednosti, toda izkazalo se je, da je v praksi težko določiti logiko zaporedja na učinkovit 
način, ii. možnost nastanka zamika reform, kar lahko pripelje do anomalij v obnašanju 
menedžerske strukture, ki začne izločati sredstva iz podjetja, še preden pride do privatizacije, 
in iii. avtor navaja Balcerowiczevo okno priložnosti, torej kratko obdobje, ki sledi zamenjavi 
političnega sistema in izkoristi pozitivna pričakovanja volivcev glede reformiranja 
gospodarstva, to pa je mogoče zajeti zgolj s hitrim reformnim programom. Argumenti za 
gradualistični pristop, ki jih zajame Wyplosz, pa so sledeči: i. za gradnjo novega 
institucionalnega okolja je potreben čas in reforme ne morejo biti uspešne, če institucionalno 
okolje ni zgrajeno in oblikovano, ii. stroški hitrega reformiranja so lahko visoki, posebno v 
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smislu povečanja brezposelnosti, kar lahko ogrozi kredibilnost reformnega programa, iii. 
realokacija dela je v okoliščinah, ko trg dela ni dograjen, počasna, kar generira nove stroške in 
frikcije, iv. v primeru plačnih nerigidnosti lahko državna intervencija s subvencijami, ki 
preprečujejo naraščanje brezposelnosti, povzroči rast plač v zasebnem sektorju in s tem nove 
proračunske stroške subvencij, ki preprečujejo normalno prilagajanje na trgu dela, v. big bang 
pristop je tudi povezan z naglimi spremembami v relativnih cenah, kar vpliva na realni devizni 
tečaj, kar pa vpliva na povečanje negotovosti in lahko zaustavi vlaganja v menjalnem sektorju 
gospodarstva in v. politični stroški, ki nastanejo, če se oblikujejo koalicije, ki nasprotujejo 
visokim stroškom hitrega reformiranja, lahko ključno spremenijo način upravljanja z državo in 
zaustavijo reformni proces. Sklep o debati o hitrosti reformiranja razgradi Wyplosz na štiri 
stilizrana dejstva (Wyplosz, 1999, 27): 

1. Big bang pristop je ustreznejši, medtem ko je gradualizem učinkovit, če je časovno sosledje 
reform čim bolj časovno kompresirano.163 Države, ki so se hitro reformirale, so tudi dosegle 
boljše ekonomske učinke v prvem desetletju tranzicije.

2. Priporočilo ekonomski politiki je, naj najprej izvede makroekonomsko stabilizacijo, šele 
potem naj se osredotoči na instrumente povečevanja gospodarske rasti.

3. Strukturne reforme so pomembne in ukrepi ekonomske politike na mikroekonomski ravni 
morajo biti uveljavljeni čim prej. To vključuje vzpostavitev lastninskih pravic, uveljavitev 
trdih proračunskih omejitev, vzpostavitev zdravega bančnega trga in zagotovitev politike 
konkurence na domačih trgih.

4. Vprašanja reform monetarne politike pri oblikovanju deviznega tečaja so irelevantna.

5. Obrati v politiki so manjši, če reformne vlade izvedejo reforme, ki se jih ne more narediti 
reverzibilne, in odsotnost teh obratov naredi politiko bolj predvidljivo, ekonomijo pa bolj 
stabilno.

Za našo analizo je relevantna tudi Wyploszeva ugotovitev, da imajo interesne skupine ključen 
pomen za učinkovitost reform. Po avtorju interesne skupine nastanejo s tranzicijo in praktično 
iz ničesar, hkrati pa pridobijo politično in ekonomsko moč, s katerima lahko zaustavijo reforme.

Feltenstein in Nsouli (2001) o debati ali big bang ali gradualizem, na podlagi pregledane 
literature sklepata: i. višja kot je diskontna družbena stopnja (s katero se maksimira družbena 
neto koristnost), ob vsem ostalem nespremenjenem, počasnejši bo ritem reformiranja od 
optimalnega, ii. Večje kot bodo finančne omejitve, ob vsem ostalem nespremenjenem, hitrejše 
bo prilagajanje v ekonomiji in iii. večje kot bodo omejitve v infrastrukturi, institucionalnih 
zmogljivostih, administrativnih kapacitetah itd., ob vsem ostalem nespremenjenem, počasnejše 
bo prilagajanje ekonomije. Iz tega sklepata, da i. če se reformni program uveljavlja hitreje, kot 
bi to zagotavljala družbena diskontna stopnja, ob vsem ostalem nespremenjenem, bo to 
povzročilo napetosti v družbi in vodilo v zlom procesa prilagajanja, ii. če je proces reformiranja 
oblikovan tako, da poteka počasneje, kot bi implicirale finančne omejitve, ob vsem ostalem 
nespremenjenem, potem bo prišlo do zloma procesa zaradi pomanjkanja ustreznih resursov, iii. 
če je reformni program ustvarjen tako, da se izvaja hitreje, kot to omogočajo strukturne 
omejitve, potem bo, ob vsem ostalem nespremenjenem, prišlo do težav z implementacijo in iv. 

163 Paradoksalno to pomeni, da bolj kot gradualističen pristop konvergira k big bang pristopu, bolj 
učinkovit je.
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če se reformni program izvaja počasneje, kot bi bilo optimalno, bo prišlo do izgub v blaginji. 
Avtorja ugotavljata, da je za implementacijo reform ključnega pomena razumeti dejavnike, ki 
vplivajo na hitrost reform in njihovo zaporedje. 

Fischer in Sahay (2000) pokažeta, da je privatizacija ključen element procesa reformiranja. 
Učinkovita privatizacija pa je mogoča, če pred tem nosilci ekonomske politike uveljavijo trde 
proračunske omejitve za podjetja v državni lasti. Privatizacija z notranjim odkupom, bodisi z 
delavskim bodisi z menedžerskim odkupom delnic podjetij, ki se privatizirajo, ne pripelje do 
prestrukturiranja, uspešnejša v tem smislu je bila vaučerska privatizacija. Avtorja tudi navajata 
pomen dograjenega in učinkovitega institucionalnega okolja, ki prepreči proces pridobivanja 
rent s strani interesnih skupin in omogoči stabilno investicijsko okolje.

Lenger (2008) analizira big bang vs. gradualizm s pomočjo analize institucij ter neformalnih in 
formalnih pravil. Avtor postavlja tezo, da uvajanje reform ni zgolj stvar izbire različnih 
reformnih paketov glede na njihovo hitrost izvajanja, temveč tudi institucionalnih okoliščin. 
Lenger postavlja tezo, da je uspešnost reformiranja odvisna od poti, ki določa evolucijo 
institucionalnega okvira oziroma interakcijo med neformalnimi in formalnimi institucijami, pri 
čemer ugotavlja, da so tranzicijske države, ki so po neformalnih pravilih bližje državam, ki 
imajo dolgo tradicijo tržnega mehanizma, uspešnejše v reformnem procesu. Poudarja tudi 
pomen neformalnih pravil, ki so se oblikovala v času socializma in so vstopila v tranzicijo ter s 
tem formulirala tudi nova formalna pravila in institucije, kar je lahko pripeljalo v odvisnost od 
poti in posledično slabšega učinka reform. Učinek neskladja neformalnih in formalnih pravil za 
reformni proces pokaže na primeru nekdanjih držav Sovjetske zveze, kjer je bila gradnja 
institucij neuspešna. V takšnih okoliščinah, meni Leger, je smiseln gradualističen pristop k 
reformam.

Šušteršič in Schnytzer (1996) oblikujeta in na slovenskem primeru analizirata model spontane 
privatizacije, ki temelji na optimizaciji pričakovane koristnosti predtranzicijske politike v času, 
ko so bila racionalna pričakovanja usmerjena v razpad Jugoslavije. Avtorja ugotavljata, da je v 
Sloveniji prišlo do procesa, ko so komunistični voditelji pred razpadom Jugoslavije in pred 
začetkom tranzicije prevzeli politiko nacionalnega vprašanja Slovencev v Jugoslaviji, kar je 
povečalo njihovo podporo v javnosti in jim omogočilo ohranitev določenega političnega vpliva 
tudi po demokratičnih volitvah in s tem dokončanje procesa transformiranja svoje politične 
moči v gospodarsko po procesu spontane privatizacije, ki se je začela že v zadnjih letih 
socialistične ureditve. Avtorja torej ponujata dodatno pojasnilo v debati big bang vs. 
gradualizem v smislu, da so se stare politične strukture lahko delno ohranile, če je bil konec 
socialističnega sistema pričakovan in so se nanj prilagodile ekonomsko (spontana privatizacija) 
in če je istočasno potekalo transformiranje političnega trga, oziroma dokler je ta transformacija 
bila v funkciji dinamike, ki so jo narekovale poteze slovenskih komunistov na jugoslovanskem 
političnem prizorišču. Ohranitev vpliva starih političnih struktur pa je eden od dejavnikov, ki 
prispevajo k odločitvi za gradualistične reforme.

Šušteršič (2009) pokaže, da lahko z uporabo tranzicijskega indeksa EBRD razdelimo 
tranzicijske države na dve skupini glede na dinamiko uvajanja reform. Tiste, ki so začele 
reforme v času socializma, opiše kot države z endogeno tranzicijo za razliko od držav z 
eksogeno tranzicijo, do katere je prišlo z zlomom socialističnega modela. Takšna delitev je 
ključna za pojasnjevanje izbire hitrosti reformiranja ob odvisnosti od poti. Odvisnost od poti je 
najvišja v primeru držav, ki so začele reformirati že v socializmu in so kasneje sekvencioniranje 
reform nadaljevale z gradualističnim pristopom. V drugem delu članka avtor analizira učinke 
gradualistične reformne politike na primeru Slovenije in ugotavlja, da je tak pristop v drugi fazi 
tranzicije zaustavil strukturne reforme ter vgradil rigidnosti v institucije.  
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Golob in Makarovič (2017) z uporabo Luhmannove teorije socialnih sistemov in analize »fuzzy 
set« pokažeta, da je bil radikalen prelom s komunističnim sistemom zadosten pogoj za 
samoorganizacijo političnega podsistema in pa nujen pogoj za ekonomske reforme, ki so 
zadostne za samoorganizacijo ekonomskega podsistema.

Pregled relevantne literature o hitrosti reformiranja pokaže, da je danes v literaturi prisoten 
konsenz, da je kljub hitremu pojavu družbenih stroškov big bang pristop optimalnejša izbira. 
Literatura, ki skuša pojasniti dejavnike, zaradi katerih so se države odločile za big bang ali 
gradualistični pristop, upošteva kot ključni element odločitve za izbiro reformnega pristopa 
formacijo institucij ter konfiguracijo političnega trga z začetkom tranzicije. Večina literature 
pri tem začetek tranzicije obravnava kot točko nič, točko tako imenovane institucionalne 
praznine, v kateri stare formalne institucije ne delujejo več, nove formalne institucije pa še niso 
vzpostavljene, prav tako pa tudi ne interesne skupine. Le manjši del literature skuša izbiro 
tranzicijske strategije pojasnjevati tudi z odvisnostjo od poti, se pravi s političnim in 
ekonomskim dogajanjem pred točko zloma socialističnega sistema. Praviloma so države, ki so 
z reformami začele še v času socializma, izbirale gradualistično reformno pot, pri čemer je 
vloga neformalnih institucij, interesnih skupin in političnih organizacij iz predhodnega sistema 
pomembno determinirala evolucijo institucij, ki so upravljale z reformno potjo in njeno 
hitrostjo.  

Kljub delnemu pojasnilu izbire gradualističnega pristopa, ki ga s tem ponudi, tudi v tej literaturi 
ne obstaja neposredno pojasnilo, kateri so bili dejavniki, ki so omogočili stabilnost 
gradualističnega pristopa v smislu istočasne stabilizacije političnega trga ter stabilnosti tako 
oblikovanega institucionalnega sistema kljub njegovi ekonomski podoptimalnosti v primerjavi 
z big bang strategijo oblikovanja novih institucij. Prav tako literatura ne pojasni zadovoljivo, 
kako je bilo mogoče, da so se akterji, ki so optimizirali svoje delovanje v nedemokratičnem in 
netržnem sistemu, lahko tako hitro učinkovito prilagodili za delovanje na demokratičnem 
političnem trgu in tržni ekonomiji. Odkritje stabilnega in časovno  konsistentnega sistema 
vzporedne ekonomije, ki je obstajal vse od formativnega obdobja socialističnega sistema, pa 
omogoči podati odgovor na ta vprašanja.

Upoštevajoč rekonstrukcijo vzporednega mehanizma lahko naredimo nov pogled na debato big 
bang vs. Gradualizem, odvisnosti od poti in, kot to imenuje Šušteršič, vstavljanje rigidnosti v 
institucionalni sistem. V poglavju o tranziciji vzporednega sistema smo pokazali, da je kapital, 
ki je uporabljal vzporedni mehanizem, ostal lastniško nedefiniran, istočasno pa je konfiguracija 
vzporednega mehanizma omogočila, da se je umikal v regulatorne okvire, ki so bili zunaj 
domene slovenske politike. Povedano drugače, leta 1990 lastniška struktura vzporedne 
ekonomije ni mogla vstopiti v proces privatizacije, saj se je nahajala v Italiji. Podobno 
prestrukturiranje bančnega trga ni moglo biti uspešno, ker je zajelo zgolj Ljubljansko banko, ne 
pa tudi njenih podružnic, ki so delovale v tujini (primarno Proteus Finanz in LHB Frankfurt). 
Če so torej najrazličnejša podjetja iz vzporednega mehanizma (tržaški in goriški sklop, tuje 
podružnice in hčerinska podjetja, vmesniška podjetja in podjetja iz davčnih oaz) ostala brez 
jasne lastniške strukture, ki pa je bila vezana na politično vodstvo pred zlomom socializma v 
Sloveniji, in če je obstajal bančni mehanizem v tujini, ki ni bil zajet v sanacijo bančnega sistema, 
potem so obstajali pogoji, da se neformalna pravila delovanja ohranijo in vgradijo v slovenske 
institucije.

Pokazali smo dva primera, ko v Sloveniji poteka tranzicija in reforme, v tujini pa se nadaljuje 
vzporedni mehanizem, v katerem sodelujejo banke in podjetja, ki so bila osnovni gradniki 
vzporednega mehanizma. To sta NLB Milano in Proteus Finanz/NLB Intefinanz, ki sta 
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poslovala s podjetji iz tržaškega sklopa. Pokazali smo tudi na primer, ko je LHB omogočila 
grupaciji Safti, da je po slamnatih lastnikih in fiktivnih kreditnih vzvodih ohranila lastniški 
delež v Kvarner banki. V vseh primerih je šlo za način poslovanja, ki ni bil regularen. V primeru 
Kvarner banke je to očitno iz konstrukcije posla, v primeru NLB Interfinanz pa v dejstvu, da je 
prišlo do lastniškega prestrukturiranja te banke z izstopom luksemburškega Proteusa, do česar 
so pripeljala neustrezna kreditna razmerja med grupacijo Safti in hčerinskim podjetjem NLB v 
Švici. Vse to je bilo mogoče, ker slovenske reforme niso zadevale bančnega sektorja zunaj 
Slovenije. 

Vse omenjeno je omogočilo vrnitev vzporednega mehanizma v proces slovenske tranzicije, kar 
smo pokazali na primeru KB1909. Še več, pokazali smo na institucionalne rigidnosti, ki so se 
vgradile v slovenske institucije. Z rigidnostjo mislimo na postopek, ko so se oblikovala 
formalna pravila in se vgradila v nove institucije, vendar so znotraj nabora formalnih pravil bila 
prikrita neformalna pravila, ki so povzročila distorzije institucij. Tak primer je analiziran na 
podlagi dokumenta, naslovljenega kot Operacija Merkur (Kavčič 1992a), ko je prišlo do 
premestitve odločitve o direktorju uprave NLB iz formalno določene točke odločanja na 
neformalno točko odločanja.  Do tega je prišlo zunaj konteksta, ki ga je tvorila slovenska ustava 
in na novo zgrajene institucije predsednika vlade in Banke Slovenije. 

Odvisnost od poti, katere posledica je v Sloveniji izbira za gradualistično reformno pot,  tako 
ni samo v funkciji uspešne transformacije nekdanje Zveze komunistov Slovenije v ključnega 
igralca na slovenskem političnem trgu, ampak tudi posledica dejstva, da se vzporedni 
mehanizem ni dezintegriral, temveč se je samo premaknil v tujino. To je omogočilo, da so 
neformalne poti odločanja ostale odprte in da kljub gradnji novega institucionalnega okvira 
le-ta ni bil relevanten, ravno tako kot ni bil relevanten v času socializma. Opomnimo, da tudi v 
socializmu ni obstajala nobena institucija, ki bi formalno lahko regulirala vzporedni 
mehanizem. 

Upoštevajoč napisano, lahko sklepamo, da je prav preživetje vzporednega mehanizma moralo 
vplivati na izbiro gradualističnega pristopa k reformiranju, vsaka drugačna odločitev bi namreč 
lahko razgradila vzporedni mehanizem. To pa pomeni, da so se neformalna pravila delovanja 
vključila v nov institucionalni okvir. Če bi sanacija slovenskega bančnega sistema zajela tudi 
hčerinske banke v tujini, bi kreditni vzvodi v vzporednem mehanizmu bili nemogoči, 
posledično bi ta sistem začel razpadati. Zaradi izločitve omenjenih bank iz postopka sanacije 
pa so bili prav kreditni vzvodi tisti, ki so omogočili prehod Saftija na KB1909, ne da bi se 
redefinirale lastninske pravice. Ker se je konfiguracija političnega trga v tem času vzpostavila 
na način, da so lahko stara neformalna pravila vplivala na gradnjo novega institucionalnega 
okvira, lahko trdimo, da je prišlo do vnovične rekonstrukcije vzporednega mehanizma. Ključni 
element ohranitve stabilnosti sistema v nadaljevanju tranzicije pa je bilo stalno odvračanje 
pobud za polno privatizacijo NLB zasebnim lastnikom, ki ne bi imeli povezav z ohranjenimi 
mehanizmi vzporedne ekonomije. Iz zavračanja privatizacije velike večine drugih velikih 
podjetij lahko sklepamo, čeprav tega v tej fazi raziskave še ni mogoče dokazati, da so se tudi v 
teh podjetjih vzpostavile točke povezave s transformiranim (in še vedno prikritim) sistemom 
vzporedne ekonomije. 

Kaj bi strategija big bang lahko povzročila? Zmanjšala bi odvisnost od poti, s tem pa zelo 
verjetno omogočila postavitev institucij brez frikcij, ki so jih povzročala stara neformalna 
pravila. Končni rezultat tega bi moral biti dezintegracija vzporednega sistema. Debato big bang 
vs. gradualizem je torej v slovenskem primeru treba analizirati ponovno in vanjo vključiti 
vzporedni mehanizem. Obstaja namreč upravičena domneva, da je bila odločitev o tem, ali 
reformirati hitro ali počasi, zgolj v funkciji doslej razkritih okoliščin. Posebno retencijska moč 
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starih neformalnih pravil ne more biti pojasnjena zgolj s sekvencioniranjem gradualističnih 
reform. Sekvencioniranje reform tudi ne more dati pojasnila, zakaj se je celoten vzporedni 
mehanizem s KB1909 vrnil v slovensko ekonomijo.

Pomemben del analize je tudi primer počasne oziroma gradualne transformacije od tržnega 
mehanizma v socializem, ki smo ga pokazali v poglavju, v katerem analiziramo konfiguracijo 
vzporednega mehanizma v coni B. Gre za doslej edini zgodovinsko izpričan primer gradualnega 
prehoda v socializem. Takšen način prehoda v socializem so sicer narekovale institucionalne 
okoliščine in verjetnost, da bi nagla uvedba socializma imela negativne eksternalije v javnem 
mnenju v coni B. Toda s tem se istočasno razkriva tudi pomemben element oblikovanja 
institucij in razporeditev lastninskih pravic. Lastninske pravice so bile namreč v coni B že 
blokirane v smislu, da z njimi ni bilo mogoče trgovati, istočasno pa je bila transformacija 
institucij mogoča navkljub dejstvu, da sprememb v neformalnih pravilih še ni bilo. Tega 
standardna teorija ne predvideva, čeprav kolizijo med formalnimi in neformalnimi pravili v 
konkretnem primeru lahko pojasnimo s prisilo, ki jo zagotavlja država, pa je očitno, da je tudi 
gradualizem možen, ne da bi obstajala odvisnost od poti in ob hkratni koliziji neformalnih in 
formalnih pravil. To pomeni, da če je odvisnost od poti lahko ključna za gradnjo institucij v 
tržnem mehanizmu, potem bo izničenje tega učinka mogoče samo v primeru, če lahko obstaja 
dovolj močna prisila in odsotnost lastninskih pravic, da se izbira posameznika skrči na nično 
udeleženost na političnem in ekonomskem trgu, torej če obstaja centralno planski sistem z 
enopartijskim sistemom, ki zagotavljata politično prisilo v odsotnosti lastninskih pravic. To pa 
ima dobro pojasnjevalno moč za analizo tranzicije, kot je denimo v Belorusiji, kjer so lastninske 
pravice v popolnosti odvisne od avtokratičnega političnega modela. Nominalno tako lahko 
obstaja bipolaren sistem, ki je replika tržnega mehanizma in ima hkrati vse značilnosti 
političnega monopola.

O slovenski tranziciji z vidika vzporednega mehanizma lahko zaključimo sledeče:

1. Istočasen endogeni proces reformiranja v času poznega socializma in oblikovanje začetne 
konfiguracije slovenskega političnega trga, na katerem je komunistična partija ostala 
pomemben igralec, je omogočil prehod vzporednega mehanizma v sistem tržne ekonomije 
in demokratičnega političnega procesa. S tem so se namreč ohranili neformalni vzvodi 
odločanja.

2. Endogeni reformski proces je omogočil lastniško transformacijo jedra vzporednega 
mehanizma. V tem kontekstu je NLB, ki je s sanacijo prišla pod institucionalno kontrolo in 
v lastništvo novo nastale države, igrala ključno vlogo predvsem v procesu tranzicije 
vzporednega bančništva.

3. Oblikovanje demokratičnega političnega trga je omogočilo preživetje nosilcev neformalnih 
institucij vzporednega mehanizma, saj so neformalne odločitve v času zgodnje tranzicije 
neposredno vplivale na tranzicijo vzporednega mehanizma. Primer Operacije Merkur je 
pokazal ravno na to dejstvo. 

4. Odločitev za gradualizem je bila naravna ekstenzija nosilcev ekonomske politike, ki so pred 
tem delovali v sistemu vzporednega mehanizma, saj so počasne reforme dopuščale možnost 
odvisnosti od poti, ki se je začel z endogenim procesom reformiranja. Povedano drugače, 
takšen sistem je omogočil zveznost med vzporednim mehanizmom pred začetkom tranzicije 
in po njem.
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5. O odvisnosti od poti, ki je definirala slovenske institucije, je torej treba razmišljati v 
kontekstu vzporedne ekonomije. Rigidnosti, ki so se oblikovale v institucijah, zato lahko 
razumemo tudi kot posledico vključitve neformalnih pravil odločanja iz sistema 
vzporednega mehanizma v nov formalni institucionalni okvir. 

6. Če odvisnosti od poti ne bi bilo, bi vzporedni mehanizem postal nestabilen. Denimo, če bi 
reforme na bančnem trgu prinesle novo konfiguracijo bančnega sistema, oziroma če NLB 
ne bi bila v upravljanju države, bi bila pretrgana povezava med neformalnimi institucijami 
na političnem trgu in vzporednim mehanizmom. Big bang pristop pri reformiranju 
slovenskega bančništva bi torej lahko učinkovito prekinil novo primarno akumulacijo 
kapitala v tranziciji v sistemu vzporedne ekonomije. Gradualna reforma bančnega trga pa 
je ravno nasprotno zagotovila dovolj časa za stabilno tranzicijo vzporednega mehanizma. 
Prav vsi kanali prestrukturiranja vzporednega mehanizma so namreč potekali po NLB, na 
kar smo pokazali v poglavju o tranziciji vzporednega mehanizma, ko smo izpostavili 
bančni, medijski in zdravstveni krak podjetij iz vzporedne ekonomije. Vse tri sektorske 
tranzicije so bile namreč mogoče ravno zaradi intervencij NLB.

7. Ravno zaradi vzporednega mehanizma in dominacije starih neformalnih povezav na 
političnem trgu drugačna izbira reformnega pristopa kot gradualistična ni bila mogoča.
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9 PRISPEVEK K ZNANOSTI IN PREDLOGI ZA NADALJNJE 
RAZISKOVANJE

Pričujoče delo v veliki meri na podlagi arhivske dokumentacije omogoča rekonstrukcijo pojava, 
ki je bil doslej nepoznan in še ni bil analiziran. Gre za primer vzpostavitve, delovanja in prehoda 
v tranzicijo tako imenovanega vzporednega mehanizma, ki ga sestavljata vzporedna ekonomija 
in vzporedno bančništvo. Delo je v tem smislu unikum, saj omogoča vpogled v oblikovanje 
dvojne ekonomske politike, torej istočasnega obstoja tržnega mehanizma, s katerim se je 
upravljalo na neformalen način, in mehanizma socialistične ekonomije, s katero se je upravljalo 
na formalen način. 

Ta dvojnost, znotraj katere je obstajal vzporedni mehanizem, naslonjen na tržni mehanizem, pa 
zahteva tudi nekaj prilagoditev v teoriji. Posebno glede uporabnosti doslej definiranih vrst 
transakcijskih stroškov in vprašanja vloge države pri oblikovanju in razdelitvi lastninskih 
pravic. V precej kompleksnem svetu, kjer se število transakcij s specializacijo povečuje, je 
povsem neobičajno, da ima razrešitev vprašanja lastninskih pravic v vzporednem mehanizmu 
odgovor v naivni obliki države. Podobno je problem asimetrije informacij na način, kot to velja 
danes v institucionalni teoriji, omejeno uporaben v analizi vzporednega mehanizma in zato terja 
teoretično korekcijo.

Delo prinaša tudi novost v tem smislu, da je prvič zelo konkretno izpričana vloga obveščevalne 
službe, v našem primeru UDV/SDV pri opravljanju transakcij na ekonomskem trgu. Precej 
kompletna dokumentacija je omogočila dovolj dobro rekonstrukcijo, da smo lahko pokazali, da 
je sistem vzporedne ekonomije stabilen ob pogoju, da ga zagotavlja prav agencija, ki se sicer 
ukvarja z zmanjševanjem asimetrije informacij v relaciji do formalnih institucij, natančneje 
politike. S tem je izpričana in tudi dokazana povsem nova vloga obveščevalne službe, kar mora 
imeti pomembne implikacije za kriminologijo in varnostne vede. Dodajmo, da je rekonstrukcija 
funkcije UDV/SDV kot ekonomskega agenta na podlagi slovenske arhivske dokumentacije 
unikum, kajti vprašljivo je, ali je zaradi tipično omejenega dostopa do tovrstne dokumentacije 
mogoče narediti rekonstrukcijo za še kakšno podobno institucijo.

Delo prinaša tudi nov pogled na debato big bang vs. gradualizem, saj kot smo pokazali, 
vključitev vzporednega sistema v proces tranzicije ni bil nepomemben za določitev načina in 
hitrosti reformiranja, kakor tudi njegov vpliv na robustnost novih institucij, ki so nastale s 
prehodom iz socializma v tržni sistem. Pri tem je predvsem pomemben pomislek, ali ni morda 
prav vzporedna ekonomija tista, ki je po endogeni tranziciji z zgodnjim reformiranjem vplivala 
na odvisnost od poti na gradualističen pristop in gradnjo rigidnih institucij, ki jih označujejo 
stara neformalna pravila iz časov socializma.

Prispevek k politološki znanosti pa je vezan na način delovanja politike, torej istočasna uporaba 
formalnih in neformalnih vzvodov moči, posebno v primeru akcije Udari – vzemi, pri kateri je 
rekonstrukcija pokazala na vzpostavitev mikro koordinacije vzporednega mehanizma in 
neformalne regulacije pojava državnega tihotapstva. Poudarimo, da je to sploh prvi znan 
popolnoma rekonstruiran primer državnega tihotapstva na relaciji med vrhom politične moči in 
obveščevalno službo. Primer je tudi pomemben, ker prikazuje, da je vzporedni mehanizem 
komplementiral formalno ekonomsko politiko, saj je državno tihotapstvo omogočilo 
pridobivanje sredstev za proračunske postavke, za katere sredstev ni bilo.
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Za popolno rekonstrukcijo primera Igralnice Portorož velja, da prinaša pomemben prispevek k 
politološki znanosti, saj gre za prvi popolnoma rekonstruiran primer sodelovanja 
organiziranega kriminala in obveščevalne službe v dogovoru s formalnimi  institucijami.

S tem delom je bilo prvič narejeno nekaj rekonstrukcij, ki imajo pomemben prispevek k 
zgodovinopisju. Tako smo rekonstruirali delovanje doslej nedokazanega formaliziranega 
instituta gospodarskega odseka UDV in urejanja problema pomanjkanja ustanovitvenega 
kapitala slovenskih podjetij v coni A. Popolnoma smo rekonstruirali tudi tok denarja, ki je bil 
zasnovan v gospodarskem odseku UDV, in v zgodovinski kontekst umestili ekstenzijo 
vzporedne ekonomije v davčno oazo. Z zgodovinskega vidika je pomembna tudi rekonstrukcija 
financiranja oboroževanja štaba teritorialne obrambe Slovenije po neregistriranih skladih v 
tujini, ki so se polnili s krediti Ljubljanske banke. Ta rekonstrukcija pokaže na popolnoma 
drugačne okoliščine, kot so danes uveljavljene v slovenski zgodovinski znanosti, predvsem pa 
dodatno pojasnjuje relacijo med Nikom Kavčičem in Stanetom Kavčičem oziroma dajejo nov 
kontekst padcu vlade Staneta Kavčiča in s tem slovenskega liberalizma.

V poglavju o vzporednem bančništvu smo pokazali, da je šlo za mehanizem, ki je omogočal 
reševanje nekaterih problemov, ki jih je ustvarjala jugoslovanska monetarna politika na 
bančnem trgu, pri čemer pokažemo, da je bil prvi pogoj za vzpostavitev vzporednega bančništva 
obstoj vzporedne ekonomije. Ta rekonstrukcija je pomembna tudi s teoretičnega vidika, saj 
vnaša v koncept vzporednega mehanizma asimetrijo informacij, ki so obveščevalne narave, in 
transakcijske stroške kompromitacije delovanja vzporedne ekonomije.

Prispevek k razumevanju tranzicije je narejen tudi v sledečih primerih: rekonstrukcije prehoda 
grupacije Safti v KB1909, vzpostavitve sistema vzporednega bančništva v času tranzicije 
(primer LHB in Kvarner banke), delovanja bančnega sistema, primarno Nove Ljubljanske 
banke v času tranzicije in njen kasnejši preplet s KB1909 ter identifikaciji kanalov, po katerih 
so se iz formalnih slovenskih institucij umikala sredstva v vzporedno ekonomijo. Nič od tega 
doslej ni bilo ne zaznano, ne dokazano, kaj šele rekonstruirano. 

Avtor razume prispevek k znanosti kot razkritje pojavov, ki so bili prikriti, njihovo 
rekonstrukcijo in umeščanje teh rekonstruiranih pojavov v opisan in znan repozitorij odkritij o 
naravi družbe, v kateri živimo, z namenom povečevati pojasnjevalno moč različnih družbenih 
procesov. Tak prispevek k znanosti je posebno smiseln, če zahteva tudi prilagoditev teorije 
oziroma pokaže na njeno nekonsistentnost.   

Nadaljnjo raziskovanje bi se moralo usmeriti tudi na vprašanje, ali je podoben mehanizem 
obstajal tudi v drugih socialističnih državah, pri čemer bi lahko preverili tudi, ali je mogoče 
teoretične inovacije, izvedene iz slovenskega primera, posplošiti in s tem tudi verificirati. 

In končno, nadaljevanje raziskovanja vzporednih mehanizmov bi se moralo nasloniti predvsem 
na vprašanje vpliva na slovensko tranzicijo in relacijo med vzporednim mehanizmom ter 
formacijo političnega trga v Sloveniji. 
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10 SKLEP

Namen pričujoče raziskave je bil dokazati obstoj vzporedne ekonomije oziroma neuradne 
ekonomske politike, ki se je vzpostavila in delovala v času med letoma 1945 in 1990, torej do 
spremembe institucionalnega okvira, ki ga je prinesla nova slovenska država. 

V prvem poglavju smo pokazali na oblikovanje sistema vzporedne ekonomije, do katere je 
prišlo po institucionalnem umiku FLRJ iz cone A, in do procesa gradualističnih sprememb v 
coni B, ki so ravno tako potekale po vzporednem sistemu. Vzporedna ekonomija je bila 
vzpostavljena na formalni ravni znotraj jugoslovanskih institucij z odlokom zveznega 
sekretariata za notranje zadeve in je bila koordinirana na republiških konferencah UDV, na 
katerih se je poskusilo natančneje opredeliti posamezne akterje, transakcije, mehanizme in 
instrumente v vzporedni ekonomiji. V tem času je bil formaliziran tudi tako imenovani 
gospodarski oddelek UDV, ki je bil umeščen v strukturo UDV. Pokazali smo, da je UDV 
vzpostavila mrežo podjetij na Tržaškem in Goriškem, jo povezala s podjetji v Avstriji, Nemčiji 
in Švici, pri čemer je koordinacijo mreže in upravljanje z njo ohranila v Sloveniji, celotno 
omrežje pa je zaokrožila s podjetjem Colcommerce, ki je bilo ustanovljeno najprej v Švici, 
potem pa preneseno v Liechtenstein. Prvo poglavje torej prinaša analizo formacije in 
formalizacije vzporedne ekonomije znotraj jugoslovanske, torej tudi slovenske ekonomije.

V drugem poglavju smo pokazali, da je po podpisu londonskega sporazuma prišlo do 
institucionalnega preloma pri vzpostavljanju, delovanju, upravljanju in nadzoru vzporednega 
mehanizma. Ta sprememba pa ni pomenila prekinitve delovanja SDV v mehanizmu vzporedne 
ekonomije, saj je ta ohranila nadzorno funkcijo in istočasno ohranila povsem lastno in še vedno 
neidentificirano mrežo podjetij. Upravljanje se je s SDV preneslo na formalne slovenske 
institucije, pri čemer je mehanizem vzporedne ekonomije ostal nespremenjen. Identificirali in 
rekonstruirali smo tudi najpogostejše mehanizme prenosa sredstev: i. po sklopu podjetij v 
Liechtensteinu ali Švici, ii. po formalnih slovenskih institucijah z uporabo podjetja Adit, iii. po 
mešanih podjetjih, ki so jih ustanavljala podjetja na obeh straneh jugoslovansko-slovenske 
meje, iv. po legalnih in ilegalnih transferjih denarja in v. po mreži podjetij, s katerimi je 
upravljala SDV, naslednica UDV. 

V tretjem poglavju pokažemo na edini dobro rekonstruiran primer vzporedne ekonomije po 
londonskem sporazumu, v katerem je SDV neposredno upravljala s tokovi denarja. Izkazalo se 
je, da je SDV v sodelovanju z italijanskim organiziranim kriminalom upravljala s tokovi 
denarja, ki so bili transferirani čez Panamo v Švico, kjer so bili dvignjeni in fizično preneseni 
v Slovenijo. Primer je pomemben, ker kaže na to, da je SDV v mehanizmu vzporedne 
ekonomije do razpada Jugoslavije imela aktivno vlogo pri poslovanju v vzporedni ekonomiji in 
ne samo nadzorne vloge. Poleg tega je dokumentacija kriminalistične policije omogočila 
skorajda popolno rekonstrukcijo tega toka denarja.

Bistvena ugotovitev, ki jo prinaša četrto poglavje, je identifikacija mehanizma privolitve za 
izvedbo transakcij v vzporedni ekonomiji. Na podlagi dokumentacije namreč ugotavljamo, da 
je bilo dovoljenje za izvedbo tovrstnih transakcij dano s strani predsednika CK ZKS in 
predsednika izvršnega sveta skupščine SRS, torej dveh formalnih vrhov slovenske politike. 
Čeprav smo v prejšnjih poglavjih pokazali na institucionalno umestitev vzporedne ekonomije, 
šele to poglavje prinaša odgovor na vprašanje, katera institucija je bila sprožilec transakcij v 
vzporedni ekonomiji. Pokazali smo tudi na motive za državno tihotapstvo, ki so zelo različni, 
bodisi da gre za nadomestitev sredstev, ki jih fiskalna politika kljub definiranemu proračunu ni 
mogla zagotoviti (predvsem v smislu financiranja dejavnosti UDV/SDV), bodisi da je šlo za 
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del industrijske politike, saj so se pridobila sredstva, s katerimi se je financiral ustavni kapital 
podjetij iz vzporedne ekonomije.

V petem poglavju smo obravnavali nastanek in razvoj mehanizma vzporednega bančništva. 
Mehanizem je nastal v podobnih okoliščinah kot vzporedna ekonomija na Tržaškem in 
Goriškem z gospodarskim oddelkom UDV. Neprestani institucionalni eksperimenti monetarne 
politike na področju bančništva ob slabem stanju v slovenskih podjetjih so pripeljali do 
neregularne oblike bančnega poslovanja tedaj največje slovenske banke Ljubljanske banke. 
Osnovna koordinacija prestrukturiranja slovenskega gospodarstva z bančnim vzvodom in 
premik proti bolj tržnemu mehanizmu slovenske ekonomije je bila vzpostavljena na ravni Stane 
Kavčič (predsednik izvršnega sveta skupščine SRS) in Niko Kavčič (direktor Ljubljanske 
banke). Znotraj tega dogovora je Niko Kavčič v sodelovanju s svojimi nekdanjimi sodelavci iz 
gospodarskega oddelka UDV vzpostavil mehanizem vzporednega bančništva, kjer so se krediti 
podeljevali mimo tedanje bančne regulative in zakonodaje. Praviloma so v tej kreditni shemi 
sodelovala podjetja, ki so bila že pred tem povezana z mehanizmom vzporedne ekonomije. 
Vzpostavila pa se je tudi široka in prepletena mreža podjetij v tujini, kamor se je preusmerjalo 
kreditna sredstva, med drugimi je eno ključnih podjetij še vedno Colcommerce, ki je bilo 
ustanovljeno v času regulacije vzporedne ekonomije na Tržaškem in Goriškem.

V šestem poglavju smo pokazali na transformacijo mehanizma vzporedne ekonomije in 
bančništva v času slovenske tranzicije. Izkazalo se je, da se je struktura podjetij, neformalno 
poimenovana kot sklop, formalno pa povezana v finančni holding Safti, preselila v KB1909. V 
drugi polovici devetdesetih let preteklega stoletja so podjetja iz sklopa neposredno, torej po 
lastniških vzvodih, vstopila v slovensko ekonomijo, in sicer na trg medijev, prodaje zdravstvene 
opreme in tehnologije in v bančni sektor. Ta selitev je bila mogoča zaradi aktivne vloge 
Ljubljanske banke, kasneje pa NLB. Prav tako smo pokazali tranzicijo vzporednega bančništva 
na temelju treh primerov: NLB Interfinanz, Kvarner banke in banke Noricum ter pokazali na 
fragmente, ki kažejo, da je bila tudi Istarska kreditna banka Umag del vzporednega bančništva. 
Iz dokumentacije in analiz sledi, da je nekdanja grupacija Safti vstopala na trge, kamor NLB 
zaradi različnih okoliščin ni mogla (denimo na Hrvaško zaradi spora v zvezi s hrvaškimi 
varčevalci Ljubljanske banke), pri čemer so bili ti vstopi koordinirani prav z NLB. Na primeru 
Operacije Merkur pa smo pokazali, da je v tranzicijo uspešno vstopil tudi neformalni sistem 
odločanja, ki je bil pred tem ključen za delovanje vzporednega mehanizma.

V sedmem poglavju smo na podlagi dejstva, da so formalne institucije vodile dve vzporedni 
ekonomski politiki, ki sta se v mehanizmu in upravljanju v celoti razlikovali, saj je bila ena 
utemeljena na tržnem, druga pa na socialističnem mehanizmu, preverili, ali nova institucionalna 
teorija dopušča takšno institucionalno infrastrukturo, ki bi to dvojnost omogočila, in to na 
takšen način, da bi bila dvojna ekonomska politika časovno zvezna in stabilna. Izkazalo se je, 
da takšne konstrukcije ekonomske politike nova institucionalna teorija ne predvideva. Pokazali 
smo na teoretične prilagoditve pri konceptih transakcijskih stroškov, asimetrije informacij in 
tveganja ter koncepta lastninskih pravic. Ponovno smo odprli big bang vs. gradualizem debato 
in pokazali, da lahko vzporedni mehanizem pojasni tako odvisnost od poti v primeru 
institucionalnih transformacij v času tranzicije, kot tudi logično dogradi koncept endogene 
tranzicije. Izkazalo se je, da je bil gradualizem logična izbira reformiranja v okoliščinah, ko 
deluje vzporedni mehanizem, in da ravno neformalno odločanje iz vzporednega mehanizma, ki 
je vstopilo v tranzicijo, vzpostavlja rigidnosti v gradnji novih institucij v času tranzicije. V 
poglavju smo sistematizirali tudi predhodno analizirane sheme vzporednega mehanizma v 
smislu komplementiranja formalne ekonomske politike. V tem poglavju smo pokazali, da 
čeprav obstoječ teoretični instrumentarij ne predvideva delovanja vzporednega mehanizma, pa 
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teoretične prilagoditve, ki so smiselno umeščene v obstoječem teoretičnem okviru, to 
omogočajo. 

V osmem poglavju so povzeti ključni prispevki k znanosti, ki izhajajo iz predhodnih poglavij, 
skupaj s pregledom predlaganega prihodnjega raziskovanja.

Uvodoma smo postavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

Raziskovalno vprašanje številka 1: Ali je obstajala zgolj serija poslovnih dogodkov ali pa so 
poslovni dogodki povezani in tvorijo časovno konsistentno in stabilno zaporedje?

Raziskovalno vprašanje številka 2: Ali je serija povezanih poslovnih dogodkov, ki je tvorila 
vzporedno ekonomijo, komplementirala uradno ekonomsko politiko?

Raziskovalno vprašanje številka 3: Ali je bila zvezna serija povezanih poslovnih dogodkov 
formalizirana s posebno institucionalno obliko in ali je bila po svoji funkciji, namenu in cilju 
identična tistemu, kar definiramo kot ekonomska politika?

V zvezi s prvim raziskovalnim vprašanjem lahko rečemo, da po analizirani dokumentaciji in po 
rekonstrukcijah lahko trdimo, da ni šlo za naključne poslovne dogodke, ki med seboj ne bi bili 
povezani. Pokazali smo denimo na primer podjetja Colcommerce, ki ga je oddelek UDV v 
Liechtensteinu ustanovil na začetku petdesetih let preteklega stoletja. To podjetje skorajda 
dvajset let kasneje vstopi v vzporedno bančništvo kot Colcommerce Etabelissement, pri čemer 
so vse osebe, ki upravljajo s tem podjetjem, vezane na originalni gospodarski oddelek UDV, 
pojavlja pa se izključno v vzporednem mehanizmu. Identično lahko izpričamo za 
liechtensteinsko podjetje Comexim, katerega dokumentirana vloga je potegnjena praktično do 
konca obstoja Jugoslavije. Zvezna je tudi vloga UDV/SDV pri upravljanju, nadzoru in 
lastništvu podjetij od gospodarskega oddelka UDV, prek Casinoja Portorož in trenutno še 
neidentificiranih podjetij, ki jih je SDV dokumentirano ustanovila v osemdesetih letih 
preteklega stoletja. Podobna zveznost je izpričana v podjetjih, ki jih je UDV ustanovila ali 
financirala na Tržaškem in Goriškem in ki so bila najprej znana kot sklop, potem pa smo jih 
poimenovali grupacija Safti, upoštevajoč, da je ta finančni holding vključeval to, kar se je svoj 
čas poimenovalo kot sklop. Ko smo analizirali transformacijo grupacije Safti v času slovenske 
tranzicije, je prišlo še do ene zveznosti, saj smo uspeli rekonstruirati povezavo med Saftijem in 
KB1909. Zvezen je tudi način delovanja vzporednega mehanizma. Praviloma so bile mreže 
podjetij iz vzporedne ekonomije vezane na podjetja v davčnih oazah, s čimer se je izogibalo 
razkritju lastniške strukture, visokim obdavčitvam in dodatno prikrivalo tokove denarja. 
Pomembna in zvezna je bila tudi vloga t. i. vmesnikov, torej podjetij, ki so praviloma v tujini 
odvajali provizijo za uvozno-izvozne posle v vzporedni mehanizem.  Privolite za vzpostavitev 
posamezne sheme pa so bile dane na neformalen način s strani vrhov formalnih institucij. 
Podobna zveznost je obstajala v sistemu vzporednega bančništva, kjer je, to je bilo posebno 
izpostavljeno v poglavju o tranziciji, obstajala ključna relacija med podjetji iz vzporedne 
ekonomije in najprej Ljubljansko banko, potem pa še njeno naslednico NLB. Primer Credexa 
iz Münchna in njegove naslednice LHB Frankfurt nakazuje zveznost in stabilnost v vzporednem 
bančništvu od sedemdesetih let prejšnjega stoletja do praktično nedavno. V sistem vzporednega 
mehanizma so vedno vstopali enaki akterji (politika, UDV, banke in podjetja), medtem ko so 
formalne institucije vseskozi, posebej je to očitno po londonskem sporazumu, za transfer 
sredstev uporabljale prav mehanizme vzporedne ekonomije. V zvezi s slednjim smo 
rekonstruirali kanal za prenos sredstev v obliki podjetja Adit. Tudi sistem slamnatih lastnikov 
kaže na zveznost in stabilnost vzporednega mehanizma. Dodajmo, da je vzporedni mehanizem 
ves čas deloval znotraj tržne ekonomije, pravno gledano pa je bil vzporedni mehanizem 
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omogočen na zelo omejen način, saj subjekti, ki vanj niso bili vključeni, tega sistema niso mogli 
uporabljati oziroma so bili v domeni socialistične ekonomske politike. Obstajala je torej zvezna 
serija poslovnih dogodkov, ki je bila stabilna in je vzpostavljala vzporedni mehanizem, in ne 
serija naključnih poslovnih dogodkov.

V zvezi z drugim raziskovalnim vprašanjem lahko potrdimo, da smo dokazali, da je vzporedni 
mehanizem komplementiral uradno ekonomsko politiko in da je do tega prihajalo tudi v 
obdobju tranzicije. V času vzpostavitve vzporedne ekonomije na Tržaškem in Goriškem so 
uradne slovenske in jugoslovanske institucije zaradi institucionalnega umika z območja cone A 
na prikrit način in z uporabo obveščevalne službe vzpostavile mehanizem, ki je omogočal 
pridobivanje ustanovnega kapitala za podjetja, in omogočile enake učinke, kot bi jih 
industrijska politika, če bi cona A ostala znotraj jugoslovanskega institucionalnega okvira. 
Podobno je prišlo do rekonstrukcije mednarodne trgovine, saj se je ta po gospodarskem oddelku 
UDV povezala v delujočo poslovno mrežo. Torej je vzpostavitev sistema vzporedne ekonomije 
neposredno omogočila instrumente mednarodne trgovinske politike, posebno v relaciji do 
Italije. Podobno vlogo je vzporedni mehanizem odigral v coni B s to razliko, da je omogočal 
institucionalno transformacijo iz tržne v socialistično ekonomijo in to na gradualističen način. 
Po podpisu londonskega sporazuma se je nadaljevala uporaba vzporednega mehanizma za 
vzpostavljanje industrijske politike Slovenije v tuji državi. V primerih Casinoja Portorož in 
državnega tihotapstva smo pokazali, da je vzporedni mehanizem omogočil ekstenzije uradne 
fiskalne politike v primerih, ko so obstajale proračunske postavke, vendar pa proračunskih 
sredstev ni bilo. Za podoben primer bi lahko šteli primer oboroževanja teritorialne obrambe 
SRS, ki smo ga rekonstruirali v poglavju o vzporednem bančništvu, vendar pa je razlika v tem, 
da za takšno obliko financiranja zunaj proračuna neformalne privolitve vrhov formalnih 
institucij ni bilo. Poseben primer je vzporedno bančništvo, za katerega smo dokazali, da je 
nastalo neposredno kot posledica neustrezne jugoslovanske monetarne politike na področju 
bančništva. S tem smo pokazali, da je vzporedni mehanizem, temelječ na tržnem principu, 
dejansko kompletiral uradno fiskalno, monetarno, zunanjetrgovinsko in industrijsko politiko 
socialističnega samoupravljanja.

Na tretje raziskovalno vprašanje lahko na podlagi analiz odgovorimo pritrdilno. Pokazali smo 
na začetno formalizacijo, ki je v institucionalni kontekst Jugoslavije umestila gospodarski 
oddelek UDV, in na predhodno institucionalno usklajevanje na ravni republiških UDV. Primer 
Adit je pokazal tudi, da je bil kanal za transfer sredstev v vzporedni mehanizem 
institucionaliziran na najvišjem političnem nivoju odločanja in da so ga uporabljale tudi 
slovenske institucije. V poglavju, v katerem smo obravnavali teoretični okvir raziskovanja 
vzporedne ekonomije, smo pokazali, da je vzporedni mehanizem, ki je služil kot komplement 
uradni ekonomski politiki, obstajal zvezno in stabilno ravno zaradi tega, ker so bila določena 
pravila in institucije, ki so bila definirana tako, da so lahko izvajala uradno ekonomsko politiko. 
Funkcija, namen in cilji vzporednega mehanizma so bili tako neposredno preslikava uradne 
ekonomske politike.

Raziskovalna vprašanja so bila postavljena na podlagi temeljne teze raziskave, da je obstajala 
vzporedna ekonomija, ki pa je bila do te mere institucionalizirana, da je izpolnjevala vse 
teoretične pogoje, da se poimenuje ekonomska politika. Na osnovi zgoraj napisanega lahko 
potrdimo tezo. Teza tudi ne more biti več v domeni špekulacije, saj sta izpričana tako uradna 
dokumentacija, ki vzpostavlja in definira vzporedni mehanizem, kot njena prvotna umestitev v 
institucionalni okvir. Po londonskem sporazumu je potrditev teze še očitnejša, saj je bila na 
voljo dovolj obširna dokumentacija, ki je omogočala rekonstrukcijo enega ključnih kanalov 
sredstev znotraj vzporednega mehanizma, torej podjetja Adit. S tem je tudi dosežen namen 
raziskave.
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Cilji raziskave so bili sledeči: i. s pomočjo originalne dokumentacije rekonstruirati pojav 
vzporedne ekonomije, ii. rekonstruirati institucije, ekonomske agente, transakcije vzporedne 
ekonomije ter relacije med posameznimi ekonomskimi agenti, iii. rekonstruirati mehanizme 
vzporedne ekonomije in dokazati njeno dinamiko in časovno konsistenco, iv. pokazati na 
primere, ki dokazujejo, da je bila vzporedna ekonomija komplementarna uradni ekonomski 
politiki in v. rekonstruirati finančne tokove, načine umikanja pred domačimi in mednarodnimi 
regulativami ter pokazati, kako so se dograjevali mehanizmi vzporedne ekonomije s 
povečevanjem kompleksnosti poslovnih transakcij.

Poleg vzporedne ekonomije smo uspeli rekonstruirati tudi vzporedno bančništvo, kar pomeni, 
da je ta cilj raziskave ne samo izpolnjen, temveč tudi presežen, saj prinaša nova spoznanja, ki 
so bile zunaj domene preiskovanja v času nastanka dispozicije doktorskega dela. To tudi 
pomeni, da smo pod enotni izraz vzporedni mehanizem lahko postavili tako vzporedno 
ekonomijo kot vzporedno bančništvo. Dokumentacija je omogočila tudi rekonstrukcijo ključnih 
epizod vzporednega mehanizma, pri čemer je bila v celoti mogoča rekonstrukcija institucij, 
agentov in njihovih medsebojnih relacij ter transakcij v vzporednem mehanizmu. Dokazali smo 
časovno konsistentnost vzporednega mehanizma na primeru podjetij, s katerimi je upravljal 
gospodarski oddelek UDV celo do nedavnega, in pokazali, da gre za institucionalno gledano 
ekonomsko politiko. Izpolnili smo tudi peti cilj, to je rekonstrukcijo finančnih tokov, in pokazali 
na povečevanje kompleksnosti vzporednega mehanizma posebno takrat, ko je v jedro tega 
sistema vstopila banka oziroma vzporedno bančništvo. 

V doktorskem delu nismo posebno kvantificirali magnitude vzporednega mehanizma. Razlogi 
so trije. Prvič, ker ne obstaja kompletna dokumentacija, je takšna analiza mogoča le 
fragmentarno, to pa pomeni, da je njena pojasnjevalna moč omejeno smiselna. Poleg tega se v 
zvezi s tem postavlja nekaj metodoloških vprašanj. Na primer, ali je smiselno predstaviti 
sedanjo vrednost denarnih tokov, ki so se iz Casinoja Portorož usmerjali najprej v Panamo in 
potem v Švico, kot del BDP? Odgovor je negativen, saj je taka informacija poleg 
nekompletnosti tudi nesmiselna. Primerjava takšnih sredstev z BDP namreč ne pojasni, da je 
politika na področju igralništva bila v domeni SDV in da je to podaljšalo vpliv uradne fiskalne 
politike. Podobno nesmiselno bi bilo primerjati kapitalizacijo podjetij, s katerimi je upravljal 
gospodarski oddelek UDV, s tedanjim BDP v Sloveniji. Ključno je bilo namreč, da je v sosednji 
državi z drugo institucionalno ureditvijo Slovenija lahko izvajala svojo ekonomsko politiko, 
zakrito v vzporedni ekonomiji. Drugič, ključno vprašanje je bilo, ali vzporedni mehanizem 
obstaja in kakšna je bila njegova vloga v vodenju ekonomske politike samoupravnega 
socializma. Vloga vzporednega mehanizma torej ni bila nikoli mišljena v smislu rasti 
slovenskega BDP, ampak v komplementiranju obstoječih ekonomskih politik. Posebno v času 
tranzicije bi bila primerjava neustrezna, saj je šlo za način ohranitve vzporednega mehanizma 
ter sistema neformalnega odločanja in ne ohranitve deleža v BDP. V primeru vzporednega 
bančništva bi bila smiselna primerjava, ki bi pokazala, kolikšen del kreditnega portfelja je bil 
izpostavljen v kreditih vzporednega bančništva, toda v tej fazi preiskave dokumentacija, ki bi 
omogočala tovrstno primerjavo, ni bila dosegljiva. In tretjič, vpliv vzporednega mehanizma bi 
lahko merili v deležu BDP, toda to bi prineslo informacijo, ki je inferiorna razkritju, da je bil 
vzporedni mehanizem ključen za vzpostavitev ekstenzije uradne ekonomske politike. Cilj te 
uradne ekonomske politike nikoli ni bil v rasti BDP, temveč v vzpostavitvi prikritih akterjev, 
instrumentov, mehanizmov in institucij, ki so omogočali komplementarno ekonomsko politiko 
na temelju tržnega mehanizma.

V raziskavi tudi nismo posebno analizirali jugoslovanske in s tem slovenske ekonomske 
politike, razen v primeru vzpostavitve podjetniške mreže vzporedne ekonomije v coni A in v 
času razvoja vzporednega bančnega sistema. Ključno je bilo namreč, kam je ekonomska 
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politika lahko segla, v katerih primerih je potrebovala podaljšek v obliki vzporednega 
mehanizma in ne kakšne so bile posamične jugoslovanske ekonomske politike. Denimo v 
primeru vzpostavitve podjetja Colcommerc v Liechtensteinu je bilo povsem nepomembno, da 
je jugoslovanska ekonomska politika na področju mednarodne menjave temeljila na sistemu 
predstavništev v tujini, po katerih je menjava potekala. Pomembno je bilo to, da je slovenska 
ekonomska politika lahko vzpostavila delujočo mrežo podjetij na Tržaškem in Goriškem, ki so 
se potem vključila v mednarodno menjavo s slovenskimi podjetji. Če je v tujini slovenska 
ekonomska politika uporabljala tržni mehanizem, je doma uporabljala instrumente 
samoupravnega socializma. V tujini je takšen sistem uporabljala ne glede na reforme in 
spremembe domače ekonomske politike. Podobno smo zasledili v primeru Adit, ki skorajda ves 
čas svojega obstoja ni bil reguliran z aktualno podjetniško zakonodajo in se vse spremembe 
regulative, razen tiste, ki je pred razpadom Jugoslavije omogočila endogeno tranzicijo, 
delovanja tega podjetja niso dotikale. 

Poseben prispevek doktorskega dela vidimo v umestitvi vzporednega mehanizma v teoretični 
okvir nove institucionalne teorije ter prilagoditve tega teoretičnega okvira na podlagi spoznanj 
in zgornjih analiz na način, da prinašajo korekcije v teoriji. V primeru, da tega ne bi mogli 
narediti, bi preučevan pojav vzporednega mehanizma ne imel znanstvene veljave. Tako 
dokazano ne obstaja v teoretični praznini, ampak se vključuje v obstoječo teorijo skupaj s 
teoretičnimi prilagoditvami, ki izhajajo iz teoretičnega koncepta samega.
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