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Informacije, da je SCT pred
prisilno poravnavo, zbujajo
strah med upniki vodilnega
gradbinca v državi. Vendar
šef in lastnik SCT Ivan
Zidar zagotavlja, da
prisilne poravnave ne bo
in da ni nehal plačevati
obveznosti. Odlašanje
vlade s potrditvijo državnih
jamstev gradbincem SCT
v Libiji ne koristi, vendar
Zidar upa, da zamude ne
bodo usodne.

Ljubljanska gradbenadruž-
ba SCT je 1. novembranehala
plačevati vse svoje obveznosti,
v nekaj dneh pa bo predlagala
prisilno poravnavo, smo izve-
deli neuradno iz virov blizu
SCT. Informacija o prisilni

poravnavinajveč panike pov-
zroča med upniki, ki računa-
jo, da jih bo SCT poplačal, ko
bo dobil denar od graditelja
stadiona v Stožicah, Grepa.
Spomnimo, Nova ljubljanska
banka (NLB) bo predvidoma
sredi prihodnjega tedna konč-
no odobrila črpanje posojila
Grepu, ta bo dobljeni denar
nakazal naprej svojim upni-
kom, med njimi tudi SCT. SCT
bi ga lahko izplačalupnikom,
vendar če bi prej razglasil pri-
silno poravnavo,nakazil ne bo
mogel izvesti.
Zidar: To je laž!

Med včerajšnjim zaslišanjem
parlamentarne preiskovalne
komisije o kartelnem dogovar-
janju gradbincev je Ivan Zidar
potarnal,daje stanje gradbincev
v Sloveniji iz ure v uro slabše.
Na vprašanje Financ o nepla-
čevanju obveznosti in o tem,
ali načrtuje prisilno poravnavo,

pa je odločno odgovoril: »To je
laž! SCT je vedno na udaru, to
je izpeta pesem, preverite raje
kakšno drugo podjetje.«
Za Pahorja predragi,
za Gadafija prerevni

Kot že večkrat prej je Zidar tudi
včeraj pred poslanciponovil, daje
SCT postal za domači trg prevelik,
za tujino paje premajhen. Čeprav
je vlada Boruta Pahorja že večkrat
odločala o jamstvih podjetjem za
posle v tujini, kar bi tudi Zidarju
pomagalo pri njegovih večstomi-
lijonskih načrtih v Libiji, vlada teh
jamstev še ni potrdila. »Seveda od-
lašanje z jamstvi ne vplivanajbolje
na naše načrte v Libiji. Neki roki
sicer so zapisani v pismu o nameri,
a sam spretno krmarim, da zaradi
zamude ne bomo ob posel,« nam
je po zaslišanju v parlamentupo-
vedal Zidar.

Bi kdo dokapitaliziral SCT?
Poleg državnega jamstva ima



SCT možnost svoje posle v Libiji
pospešiti tudi z dokapitalizacijo.
Kako potekajo pogovori z more-
bitnimivlagatelji in kdo se zanima
za sodelovanjepri dokapitalizaciji
največjega slovenskegagradbinca,
nam Zidar ni želel razkriti. »Neke
zadevepotekajo, ne moremo kar
ugrizniti v prvo. Potrebujemone-
kaj časa in mir za dogovore,saj ne

nazadnje tudi na primeru NLB vi-
dite, kako te stvari tečejo,« je dejal
sogovornik.

Zakaj Zidar ne proda lastnih
delnic?

Mali delničar SCT Aleksan-
der Kucler je opozoril, da
javnost pri pobudi za

državna jamstva SCT pozablja,
da ima SCT skoraj 24 odstotkov
lastnih delnic in da bi s prodajo
tega deleža lahko dosegel enak
učinek kot z dokapitalizacijo
ter tako razbremenil državo.
Zidar nam na vprašanje o ta-
kem načinu povečanja kapitala
ni odgovoril.


