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GREGOR TREBUŠAK: Ta trenutek na izredni seji prvi Pahorjevi kadrovniki odločajo o usodi KAS-ovega 
prvega moža Bogomirja Kovača. Ta je nemudoma, ko je ministrica za gospodarstvo Darja Radič odstavila 
nadzorna sveta HSE-ja in Pošte Slovenije stopil pred javnost in dal jasno vedeti, da je bila samovoljna 
menjava nadzornikov izpeljana mimo pravil KAS-a. In to, pravi Kovač, je že 8. primer samovoljnega 
kadrovanja Pahorjeve vlade, ki se je tako hvalila, da ne bo kadrovala politično. Zato ne izključuje, da 
bo na današnji seji ponudil svoj odstop. No odstavljeni nadzornik Pošte Slovenija Drago Bahun pa je bil 
danes za našo televizijo jasen: »Visoko iz vodstva stranke Zares smo dobivali priporočila koga imenovati 
za direktorja Pošte Slovenije. Nadzorniki smo zgolj žrtve neposlušnosti.« A Golobič vztraja, nadzorna 
sveta Pošte Slovenije in HSE-ja sta delovala protizakonito in sta bila krivdno razrešena. Ali gre tu res za 
kopičenje vpliva Zaresa nad slovenskim gospodarstvom, pa raziskuje Blaž Jarc. 
BLAŽ JARC: Z odločnim korakom in odločno držo gre Bogomir Kovač na izredno sejo KAS-a, na kocki je 
Kovačevo predsedniško mesto. Ker ne upogiba hrbtenice za voljo vladnega kadrovanja, pravi. Ker opozarja 
na raven korporativnega opravljanja. 
BOGOMIR KOVAČ (predsednik Kadrovsko-akreditacijskega sveta): Na tiste dobre prakse, ki bi jih morali 
upoštevati očitno imamo zelo različno mnenje o tem. 
JARC: O menjavi nadzornikov. V roko sežemo zdaj že odstavljenemu nadzorniku Pošte Slovenije Dragu 
Bahunu. Odletel je, ker ni upošteval priporočil iz vrha stranke Zares, nam razlaga.. 
DRAGO BAHUN: Poskusov vplivanja je blo velik. 
JARC: Ki naj nebi bil Zaresu po volji. Vedno zbrani Gregor Golobič odgovarja jasno: gre za natolcevanje. 
GREGOR GOLOBIČ (predsednik stranke Zares): Ki nima podlage v ničemer, razen v poskusu očitno 
preusmerjanja pozornosti iz očitnih nezakonitih ravnanj nadzornega sveta. 
JARC: Tudi zdaj že odstavljeni nadzorni svet HSE je Boruta Meha razrešil brez obrazložitve, pravi Golobič. 
Ukrepanje je bilo nujno, menjava nadzornikov. A kaj, ko zdaj vlada v ozadju poskuša Gen energijo 
priključiti k HSE-ju, razlaga nekdanji gospodarski minister Andrej Vizjak. 
ANDREJ VIZJAK (Nekdanji minister za gospodarstvo): Ve pa se, da je stranka Zares postavila nadzorni svet 
in s tem tudi, in s tem tudi bo vplivala na vodenje, poslovno politiko tega sistema. 
JARC: Sistema, ki po grobih ocenah letno pridela več kot 150 milijonov evrov dobička in o tem govorijo 
Kovačeve izjave, to je politično kadrovanje. Se njegov namen pravzaprav zlorablja za politične namene? 
GOLOBIČ: Zdijo se mi nenavadne in zdijo se mi neutemeljene. 
JARC: Saj odgovornost na pladnju še vedno nosi gospodarska ministrica. 


