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Ljubljana - Od 200 milijonov evrov ter-
jatev, kolikor jih je 949 upnikov prijavi-
lo v stečajnem postopku Viatorja &
Vektorja Logistike, jih stečajni upravi-
telj Anton Jagodic ni priznal čez 20
milijonov evrov. Toda niti navadni niti
prednostni upniki v stečaju ne bodo
poplačani, saj je celotno premoženje
podjetja ocenjeno na vsega 20 milijo-
nov evrov.

Hčerinskopodjetje Skupine Viator &
Vektor (V & V) je v stečaju končalo lani
septembra. Tako kot v številnih drugih
stečajihbodo tudi vViatorju& Vektorju
Logistiki banke izgubile milijone evrov.
Največja upnica je Nova Ljubljanska
banka (NLB), ki je skupaj prijavila za
okoli 45 milijonov evrov terjatev. Od

tega zneska jih je le 3,5 milijona evrov
zavarovanih, preostale pa so navadne
in pogojne. Abanka je prijavila za čez
20 milijonov evrov terjatev, zavarova-
nih pa je le za 6,2 milijona evrov. Od 19
milijonov evrov prijavljenih terjatev
Gorenjske banke je zavarovanih dobra
polovica. Popolnoma brez plačila pa
bo ostala Nova Kreditna banka Mari-
bor, ki je v stečajno maso prijavila za
13,3 milijona evrov terjatev. Poplačila si

ne morejo obetati niti v Factor banki
(3,8 milijona evrov navadnih terjatev),
Probanki (1,8 milijona evrov) in Dežel-
ni banki Slovenije (1,9 milijona evrov).
Med ločitvenimi upniki je tudi Shell
Adria, ki mu Viator & Vektor Logistika
dolguje čez pet milijonov evrov, in Za-
varovalnica Triglav z dobrim milijo-
nom evrov zavarovanih terjatev.

Velika večina terjatev, ki jih fagodic
prereka, se nanaša na z Viatorjem &
Vektorjem Logistiko povezana podjet-
ja. Tako je V& Vprijavil za 1 1,5 milijona
evrov terjatev, kijih je upravitelj vceloti
prerekal. Svojo odločitev je utemeljil s
tem, da se morajo po zakonu o gospo-
darskih družbah posojila lastnika šteti
za premoženje družbe, ne pa za terjat-
ve. Izletniku Celje, hčerinskemu pod-
jetju V & V, je od 7,36 milijona evrov
navadnih terjatev fagodic prerekal 6,6
milijona evrov. Celjsko podjetje na-
mreč denarja ni posodilo Viatorju &
Vektorju Logistiki, temveč V&V Poleg
tega je Izletnik Celje prijavil za 5,9 mili-
jona evrov pogojne terjatve, ki jo je
upravitelj priznal.
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