
Za 17-milijonski kreditni
dolg so zastavili nekaj
nepremičnin, priznavajo
v mariborski nadškofiji
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Natančno teden dni po tistem, ko je
globoka, večstomilijonska finančna
luknja mariborske nadškofije in (še
bolj) z njo povezanih gospodarskih,
finančnih družb doživela internacio-
nalizacijo v italijanskem tedniku L'es-
presso, kije oznanil kar sveti bankrot
v Mariboru, so v nadškofiji le potrdili,
da je pod hipoteko več nepremičnin,
kot se je moglo sklepati. Samostan v
Studenicah, orglarska šola v Hočah
in objekt v Barvarski ulici v Mariboru
so zastavljeni izključno za plačilno ne-
sposobno Gospoodarstvo Rast in nje-
gov dolg. Te nepremičnine naj bi bile
vredne manj kot tri milijone evrov. Ma-
riborska nadškofija je večinska lastni-
ca Gospodarstva Rast.

Neposredni dolg nadškofije ban-
kam je 17,4 milijona evrov po mate-
matiki z mariborskega Slomškovega
trga. Polovica tega še neodplačanega
kredita je šolska, sem gre še ne povsem
odplačana obuditev v denacionalizaci-
ji vrnjenega objekta na Vrbanski cesti,
kjer domuje mariborska škofijska gim-
nazija. Del tega dolga je zastavljen. Vr-
banska po dostopnih podatkih ni pod
hipoteko. So pa zastavljene stavbe ozi-
roma deli stavb na Slomškovem trgu
3 v Mariboru (to bo Slomškova knji-
garna), v Slovenski 21 (šlo naj bi za
nekaj prostorov Andreanuma, kjer je
mariborski del Teološke fakultete), v
Smetanovi 50, na Slomškovem trgu 20
(dom duhovnikov, Slomškova avla) pa
Kolpingov dom v Slivnici, objekt Črne-
če (župnišče blizu Slovenj Gradca) ter
tudi mariborski dvorec Betnava, ki ga
je nadškofija dobila nazaj v denaciona-

lizaciji. Še pred dnevi je bilo videti, da
je Betnava bremen prosta. Pa ni. En

trakt, severni, je zastavljen za kredi-
te nadškofije, ki je betnavska lastnica,
dva druga plus gospodarski del dvor-
ca pa so tudi pod hipoteko - za projekt
oživitve Betnave. Mladina je včeraj po-
ročala, da naj bi bilo vseh hipotek za
22 milijonov evrov in da jih bo 6 mili-
jonov, za Betnavo, treba vrniti že pri-
hodnje leto.

Okrog dokapitalizacije Gospodar-
stva Rast oziroma holdingov Zvon
Ena, ki je v večinski, 55-odstotni lasti
Rasta, od firm v Zvonovem portfelju
pa pot pripelje tudi do kakšnih projek-
tov v ljubljanski, ne le v mariborski
nadškofiji, in Zvon Dva (oba sta, tako
kot Rast, insolventna) v mariborski
nadškofiji pravijo, da konkretnih rezul-
tatov še ni. Svež kapital bi bil poskus
izognitve prisilni poravnavioziroma
stečaju. Nadškofija zelo računa, da bo
vlagatelja, ki bo dal svež denar, dobila,
menda, to kroži neuradno, tujega.

Ekonomistom zunaj Cerkve pa se
dokapitalizacija ne zdi zelo verjetna.
"Doživeli bomo stečaj obeh holdin-

gov in reševanje Gospodarstva Rast,"
za Mladino prognozira dr. Bogomir
Kovač. Po Večerovih informacijah bi
znali v zelo kratkem več vedeti, ali
upanje nadškofije, da se dokapitaliza-
cija zgodi, ima realne temelje.

Medtem raste slaba volja malih del-
ničarjev obeh Zvonov. Govori se, da
bodo zahtevali izredno skupščino, da
pride do izredne revizijeholdinških po-
slov v zadnjih petih letih. Med drugim
jih zanima telekomunikacijsko pod-
jetje T-2, ki ima večinskega lastnika v
Zvonu Ena in naj bi bilo s cerkveno-fi-
nančne strani precenjeno, predvsem
pa naj bi bili lastniki zamudili čas, ko
bi ga bili lahko dobro prodali.Nadško-
fijsko Gospodarstvo Rastje svoj delež v
T-2, petinski, prodalo, ko se je pred leti
zakuhala afera s pornografskimipro-
grami v tedvajevskem teve paketu.

Mariborski dvorec Betnava, ki gaje nadškofija dobila nazaj v denacionalizaciji jepod hipoteko. En trakt, severni, je zastavljen za kredite nadškofije, kije betnavskalastnica, dva druga plus gospodarski del dvorca pa so tudi pod hipoteko - za projekt
oživitve Betnave. (Janko Rath) P J


