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Ob izbruhu afere Orion so mnogi izvirni greh videli v vladajoči LDS,
novi direktor Oriona pa je menda blizu Janezu Janši
NOVICA MIHAJLOVIĆ
Follow @NovicaMihajlo

1,583 followers

Novi direktor Oriona, hrvat Milan Štimac, ki je
bil sicer blizu pokojnemu hrvaškemu predsedniku
Franju Tuđmanu, se dobro pozna tudi z Jane
zom Janšo, je poročal hrvaški Jutarnji list. Najverjetnejši novi mandatar zanika, da bi kdaj prijateljeval s Štimcem. Dejstvo, da je nekdanji direktor
Oriona Branko Lužar odšel na dopust na Karibe
tik pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji in
da so ga v odsotnosti zamenjali v tednu po volitvah,
bi lahko nakazovalo na vpetost politike v afero Orion, pravijo naši viri. Da bi bila zgodba še bolj nenavadna, je na Lužarjev položaj prišel eden izmed
njegovih direktorjev, nekdanji hrvaški disident Mi-

Novi direktor Oriona Milan Štimac je po pisanju hrvaškega tiska blizu Janezu Janši, Janša pa
to zanika.

lan Štimac, ki je za povrh Lužarja še ovadil zaradi domnevnega oškodovanja družbe. Hrvaški Jutarnji list je v svoji nedeljski izdaji pisal, da je Štimac v času nekdanje
Jugoslavije odslužil dolgoletno zaporno kazen kot politični zapornik in se z Janezom Janšo poznata kot sotrpina še iz leta 1989. Janša nam je včeraj sporočil, da se
Štimca ne spominja.
Zoprne obtožbe s Karibov
Potem ko je nekdanji prvi mož Branko Lužar konec prejšnjega tedna iz tujine preklical pooblastila Štimcu za družbe, povezane z Orionom, bo Orion danes javnosti
poskušal pojasniti svoje trenutne dejavnosti. "Iz zanesljivega vira sem izvedel, da je
Štimac nekemu hrvaškemu državljanu plačal 20 tisoč dolarjev, da me umori," nam
je po telefonu sporočil Lužar.
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Oznake:
Radar: Dostava obvestila ob objavi članka, ki vsebuje oznako.
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Branko Lužar >
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Lužar brani Orion pred branitelji Oriona
Orion hiti gladiti spore s strankami
Ni razloga za stečaj Oriona
Državni tožilec želi predvsem zavarovati premoženje Oriona
Orion je prevzel Tuđmanov vitez
Direktor Oriona s Karibov obtožuje notarja Lepšo in premiera Ropa
Orion ima novega direktorja
Lužar s Karibov napovedal tožbo
Orion želi iz Srbije kriti škodo v Sloveniji
Orion je blokiral Lužarjev osebni račun

Naročite brezplačni tedenski Finance Podjetnik
Vaš enaslov

POTRDITE PRIJAVO

https://www.ﬁnance.si/101453/Orion-se-obraca-po-politicnem-vetru?metered=yes&sid=499937698

2/4

01. 07. 2017.

Orion se obrača po političnem vetru

Orionovci prevzemajo imperij Roka Furlana
16

Kaj vse bo JJ še dal, da na oblasti bi ostal
290

Janša: Holding je edini način, da ne bremenimo žepov davkoplačevalcev 109

(popravek) Kako sta Rok Furlan in Aleš Alojzij Rus prek Oriona uvažala avtomobile

Večernji: Varčevalci LB so Janševa edina preostala fronta 22

Janša svari z znižanjem standarda, če skalno pravilo pade 50
PRO

Janša: Dolgih vrst za državno srebrnino ni
42

Les je lep, še zlasti na vrtu: 7 idej za naravni
videz vrta!
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