
V Mariboru merijo "sveti bankrot", javnomnenjske lestvice
pa bankrot verjetja Pahorjevi vladi. Humanitarne organiza-
cije se utapljajo v neuglednih zgodbah. Edino, kar raste, so
cene, tokrat hrane.
Vanessa Čoki

Pa imamo na Slovenskem
nov šport! Kam, kako vi-
soko, na seznam tajkun-

skih polomov umestiti tega,
ki se zgošča nad mariborsko
nadškofljo in z njo povezanimi
finančnimi, gospodarskimi druž-
bami. Ampak kljub temu, da ne-
kateri v teh krajih, prestreljenih
z ideološkimi stereotipi in pre-
govorno alergičnih na Katoliško
cerkev, že veselo slavijo "sveti
bankrot" v Mariboru, kakor so
to dramatično poimenovali v
italijanskem tedniku fespres-
so, stvari niso tako preproste.
Ne visi vsa utež neposredno
nad nadškofljo, veliko akterjev
je tu, vsak ima svoje bilance in
svoje odgovorne. Resnica je slej
ko prej, da so leta konjunkture
mariborske cerkvene finančni-
ke zanesla, nakar se je zgodila
vseprisotna finančna kriza in
vrednosti delnic čez noč poti-
snila globoko k tlom. Po drugi
strani se od Cerkve (in maribor-
ska v denacionalizaciji ni mo-
gla, kakor ljubljanska, računati
na stabilne dobičke iz gozdov,
torej iz lesa) zahteva čim večje

samofinanciranje.
Kaj zdaj? Pozno so v tukajšnjem
delu Katoliške cerkve v Sloveniji
začeli sanirati precej zavoženo
zgodbo, a vendarle ne prepozno,
verjamejo tisti, ki so do zadnje
številke v podrobnostih. Mari-
borski cerkveni možje, okreplje-
ni z zvenečimi tujimi finančni-
mi strokovnjaki, se nadejajo,
najbrž tujega, investitorja, da bi
se šlo v dokapitalizacijo. Če se
to ne posreči, je pred Gospodar-
stvom Rast, ki je gospodarska
družba mariborske nadškofije,
pa pred finančnima holdingo-
ma Zvon Ena in Zvon Dva, ki so
od tega meseca insolventni, le
še prisilna poravnava ali stečaj.
V stečaju se poskuša prodati, kar
je mogoče. Tu pa smo hitro pri
tržni in dejanski vrednosti pre-
moženja. Ampak po vrsti, stečaj
je zadnja možnost. Obveznosti
pri celi vrsti bank niso majhne,
tudi kakšna cerkvena nepremič-
nina je zastavljena, trenutno pa
vse vpletene strani predvsem
varujejo svoje pogajalske pozi-
cije. Vložki so visoki, padci, ki
grozijo, boleči. Če nadškofija

in z njo povezane družbe ban-
kam v seštevku dolgujejo okrog
700 milijonov evrov, kakor je
izračunano neuradno, pomeni
to nekaj letnih prihodkov drža-
ve Vatikan. In vsaj pol ducata
proračunov mesta Maribor. Za
prihodnost vložkov lepega šte-
vila malih delničarjev gre. Oba
Zvona imata deleže v zvenečih
slovenskih podjetjih. To še ma-
lo ni samo cerkvena zgodba. Ali
zgolj mariborska. Do februarja
naj bi se marsikaj razjasnilo. In
za pomiritev zaskrbljenih star-
šev: seveda, mariborska škofij-
ska gimnazija bo vpisovala tudi
v šolsko leto 2011/2012.***
Predsednik republike se je vrnil
z državniškega obiska v Italiji,
nov list, pravijo, smo s to potjo
Danila Turka v Rim obrnili v
slovensko-italijanskih odnosih.
No, v Vatikan, k papežu, šef dr-
žave ni šel. So bile pa pri njem
pevke iz mariborskega zbora
Carmina Slovenka. Če pred ča-
som zaradi domačih zgod(b),
recimo "reformatorstva" Guli-
čevega urada za verske skupno-

sti, Benedikta XVI. ni videl v
relacijah država-Cerkev uradno
slogaški premier Borut Pahor,
predsednik Tiirk, spet uradno,
postanka na cerkveni strani Ti-
bere ni imel v načrtu. No, bližje
resnici bo, da v Vatikanu ne hre-
penijo preveč po obiskih iz Ljub-
ljane. Moralka, ki jo je šef države
odpel vatikanskemu nunciju v
Sloveniji Santosu Abrilu v Castel-
loju po njegovi neusmiljeni pri-
digi v Kočevskem rogu, pač ni
pozabljena. Pa tudi samo za to
ne gre. V začetku poletja bo pa-
pež obiskal Hrvaško. Slovenijo
bo izpustil. Nič ne bo pomagalo,
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da mu je slovenski predsednik
prek iz Ljubljane po osmih letih
(vatikanski diplomati gredo obi-
čajno na ne več kot triletne misi-
je) poslavljajočega se Castelloja
pravkar, s ponovoletnega spre-
jema za diplomate na Brdu pri
Kranju, poslal najboljše želje ob
novem letu. In se nunciju zahva-
lil za njegovo "kompetentno in
občutljivo delo" v Sloveniji.

Nikamor pa ne odhaja trajno-
žareči finančni minister Franc
Križanič. Premier Borut Pahor,
njegov šef v vladi in v stranki, je
tokrat poziv računskega sodišča,

naj ga razreši, prebral drugače
kot pred letom, ko je ekspresno
iz vlade, menda zaradi kant za
smeti, poslal okoljskega minis-
tra in šefa še vedno vladnega
Desusa Karla Erjavca. Zdaj se je
z ekspresnostjo, ki je presene-
tila tudi koalicijske partnerje,
odločil, da Križanič ostane. Ne,
nikakor ne gre za dvojna meri-
la, sporoča na lestvicah priljub-
ljenosti globoko na rep padli
predsednik vlade. Minister, ki
ima močno zaslombo v trdem
jedra Pahorjeve SD, ostaja v vla-
di, ker da je v finančni krizi naj-
bolj obremenjen in kljub temu

dobro dela ter odpravlja tudi
napake predhodnikov na tem
ministrskem mestu.
Kaj si o vsem skupaj misli ljud-
ski glas? Manj kot petinska je
slabi dve leti pred novimi parla-
mentarnimi volitvami podpora
vladi po zadnjih meritvah javne-
ga mnenja. Za vladajočimi stran-
kami pa je nadaljevanje klavzu-
re, kakor pravijo pompozno
napovedovanim srečevanjem
zunaj uradnih sestankovalskih
ur vlade. Še en spisek razvojnih
prioritet smo dobili s klavzure:
konsolidacija javnih financ,
izboljšanje plačilne discipline,

učinkovitejši pregon gospodar-
skega kriminala, izboljšanje
pogojev za dobra podjetja, delu-
joči trg dela, strukturni ukrepi,
socialna prilagoditev ... Karkoli
že to pomeni. ***
Cene hrane letijo v nebo. Kruh
že je ali še bo dražji, meso tudi
pa jajca, mleko. .. Kmetje pra-
vijo, da so za podražitve krivi
prodajalci s previsokimi marža-
mi, od katerih da oni, ki hrano
pridelujejo, nimajo nič. Dobič-
ki v tej verigi niso enakomerno
razdeljeni, pravijo kmetje in,
kakor kaže, kmetijski minister
se z njimi strinja. Trgovci imajo
svojo resnico, vse naj bi se draži-
lo tudi zaradi naravnih ujm na
različnih koncih sveta. Sindika-
ti so tudi pristavili svoj lonček,
pravijo, da bodo podražitve vpli-
vale na pogajanja z delodajalci o
plačah. Državni makroekonom-
ski urad pa je vmes izračunal, da
bi na primer 5-odstotna podraži-
tev hrane k letni inflaciji prispe-
vala 0,7 odstotne točke.
Plače? Povprečna bruto plača
je bila novembra v Sloveniji
1634,48 evra. S podpovprečnimi
se ne hvali nobena statistika.***
Tukajšnje humanitarne organi-
zacije si še kar znižujejo ugled
in zaupanje. V Rdečem križu
zanikajo, da bi bili po domače
in neverjetno razkošno gradili
na Debelem rtiču, v Unicefu pa
naj bi bilo tudi vse v najlepšem
redu, čeprav mu bežijo ugledni
ambasadorji, začenši z igralko
Mileno Zupančič in glasbenico
Vito Mavric. In kljub temu da že
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vrabci čivkajo, da vse prav že ni.***
Albanijo, najrevnejšo na evropskem zem-
ljevidu, so zajeli nemiri, Tunizija pa tudi
še vrvi v jasminovi revoluciji, ki je odnesla
predsednika Alija, diktatorja z večdesetlet-
no kilometrino in bajnim skorumpiranim
bogastvom. ***

WikiLeaks je dobil brata v Rusiji, imenuje se
Ruleaks in se je naprej zapičil v razkošni dvo-
rec rožnate fasade ob Črnem morju, menda
namenjen ruskemu premierju Vladimirju
Putinu. Pri Ruleaks, ki naj bi ga poganjala
Piratska stranka Rusije, napovedujejo, da bo-
do objavili še kup vročih ruskih skrivnosti
in na ta način očistili državo.***

Svetovna smučarija ima novega velikega ju-
naka. In družina Kostelič seveda. Po Hrvati-
ci Janici Kostelič, ki tekmovalno ne smuča
več, je zdaj čas njenega brata, Ivice Kosteli-
ča, opremljenega s koristnimi nasveti sestre
in kot ona narejenega v domači, očetovi tre-
nerski delavnici. ■
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