
Maribor, Ljubljana. "Sank-
cioniranje samo po sebi po
zakoniku cerkvenega prava
zaradi teh stvari ni predvide-
no. Sankcionira sam po sebi
sveti sedež, ki bdi nad delo-
vanjem škofij. Vsak posame-
znik, ki je bil vpet v to in no-
si odgovornost, je že v sebi
sprejel sankcije," je še pred
nekaj tedni trdil novi mari-
borski nadškof Marjan Turn-
šek, ko smo ga spraševali, ali
bo zaradi stanja v gospodar-
stvu mariborske nadškofije
kdo sankcioniran.

Od osebne k cerkveni
Na včerajšnji škofovski kon-
ferenci v Ljubljani, ko je tekla
beseda ravno o gospodarskih
zagatah mariborske nadško-
fije, pa je bil Turnšek drugač-
nega mnenja. Napovedal je
namreč sankcije zoper od-
govorne, če bo to potrebno,
in dodal, da so te glede no-
tranje, cerkvene odgovorno-
sti, kot izhajajo iz zakonika
cerkvenega prava, nekoliko
nedoločene in bi lahko v naj-
hujšem primeru pomenile
duhovnika postaviti v laiški
stan oziroma laika odstaviti.

Kljub temu pa Stres pra-
vi, da poslovanja nekaterih
podjetij ne bodo razčlenje-
vali, ker jih je še mogoče sa-
nirati, "vendar to ne pomeni,
da bomo karkoli prikrivali".
Po Stresovi oceni bi odgovor-
ni morali bolj konservativno
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Mariborska nadškofija. Odgovorne za propad gospodarske divizije čakajo sankcije.

ravnati z zaupanimi sred-
stvi. Kot je dodal, gospodar-
ska kriza ne more biti izgovor
za nastali položaj, je pa bila
pomembna okoliščina, ki je
vodila v razkritje poslovanja
nadškofije.

Čeprav se je konferen-
ca včeraj zavzela, da bi čim
manj škode utrpeli mali del-
ničarji Gospodarstva Rasti
in njegovih družb, konkre-
tnih sanacijskih ukrepov ni-
so predstavili. Kot je znano,
pa je družba Metropolitana,
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Anton Stres
pravi, da bo-
do T-2 pro-
dali.

ki je v lasti ljubljanske nad-
škofije, odobrila posojilo za
pomoč Zvonu ena.

Krambergerja ni bilo
Na konferenci pa včeraj ni
bilo bivšega nadškofa Fran-
ca Krambergerja, ki je pred
dnevi odstopil. "Ostaja član
škofovske konference, ven-
dar je bil včeraj v Mariboru,"
nam je pojasnil Igor Vojno-
vič, tiskovni predstavnik ma-
riborske nadškofije.
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Če gori sose-
dova hiša, ne
more noben
sosed tega
mirno gledati
in ne
priskočiti na
pomoč.

Anton Stres
o pomoči
ljubljanske
nadškofije
mariborski


