
Dve, tri banke upnice
so mariborski nadškofiji
napovedale sodno izter-
javo dolga, a razloga za
preplah menda (še) ni
Konec meseca bomo morda bolj
vedeli, ali bo plačilno nesposobne-
mu Zvonu Dva in Gospodarstvu Rast,
prav tako insolventni gospodarski
družbi mariborske nadškofije, v stečaj
sledil tudi Zvon Ena, kot Zvon Dva la-
stnik delnic (kolikor jih niso zasegle
banke upnice) vrste uspešnih sloven-
skih podjetij. Največja upnica, NLB,
banka v večinski državni lasti, vztra-
ja, naj se prisilna poravnava Zvona Ena
obrne v stečaj, ker da ni nadpolovične
verjetnosti, da bi se po finančnem pre-
strukturiranju ta hoding vrnil v plačil-
no sposobnost. Zvonova uprava misli
drugače, stečaj bi bil neprijetna novica
tudi za male delničarje.

V verižnem zdrsu finančnih družb
v bližini mariborske nadškofije imajo
veliko vlogo banke, ki so v letu dni od

lanskega zimskega starta reševanja
mariborske cerkvene finančne nase-
dlosti ene enkrat bile za odpis oziro-
ma reprogramiranje terjatev ali za to,
da se jih konvertira v osnovni kapital
insolventnih družb, drugič spet ne.
Po Večerovih virih so bili v maribor-
ski Cerkvi vsaj trikrat pred tem, da se
jim posreči iskanje dokapitalizatorja, a
so se potencialni vlagatelji svežega de-
narja umaknili, ker si je zadnji trenu-
tek zmeraj premislila kakšna banka.

Dolg visi tudi neposredno nad ma-
riborsko nadškofijo. Pred letom ga je
bilo za 17,4 milijona evrov (kreditov),
v tej številki je tudi kredit za šolski
kompleks pod Kalvarijo v Mariboru.
Do zdaj so v nadškofiji kredite redno
odplačevali. Ve se, da imajo pod hipo-
teko nekaj nepremičnin, a Vrbanske,
kjer je škofijska gimnazija, po doseglji-
vih podatkih ne. Tudi sedež nadškofije
na Slomškovem trgu ni bil zastavljen,
kakor je nenatančno krožilo te dni.
Pod hipoteko so Slomškova knjigarna,
pa Slomškova avla in še nekaj stavb v
mestu, pa v denacionalizaciji vrnjeni
dvorec Betnava. Za do konca zadolže-

no Gospodarstvo Rast so v Mariboru
zastavili samostan v Studenicah, or-
glarsko šolo v Hočah in stavbo v mari-
borski Barvarski ulici. Dve, tri banke,
ki so pred krizo rade kreditirale, so po
naših virih nadškofijo zdaj obvestile,
da gredo v sodno izterjavo dolga. To
pa pomeni, da bi znale pod udar priti
zastavljene nepremičnine. A najprej se
morajo izvršilni postopki pred okraj-
nim sodiščem začeti. Preplah naj bi bil
za zdaj (še) odveč.

Med bankami, ki mislijo v smer iz-
terjave, naj bi bila med drugim avstrij-
ska BKS Bank, tam pa zaradi varovanja
bančne tajnosti, kakor so pojasnili,
molčijo. Sporočilo iz mariborske nad-
škofije je kratko, mariborski cerkveni
vrh ga je zadnje mesece uporabil več-
krat: "Nadškofija Maribor si prizadeva
urediti trenutno finančno situacijo in
v ta namen potekajo tudi številne ak-
tivnosti." Konkretnega nič. Se pa ve,
da se, odkar je mariborska cerkveno-
finančna barka nasedla, pripravljajo
tudi na najslabše možnosti. Da torej
kakšno zastavljeno nepremičnino na-
zadnje izgubijo, (va, if)

Dolg visi tudi neposredno nad mariborsko nadškofijo, pred letom gaje bilo za 17,4 milijona evrov (kreditov). (Sašo Bizjak)


