
Možnosti za sanacijo hrastniškega proizvajalca svetil

Kreditni odbor NLB bo v primeru prodaje skladišča soglašal z izdajo izbrisne
pobotnice Sijaju -Brez denarja ne bi bilo sanacije, brez sanacije bi sledil stečaj
Hrastnik - Renato Krajnc, direktor in večinski lastnik hrastniškega Sijaja, ocenjuje, da se mu končno ponujajo
možnosti za načrtovano sanacijo hrastniškega proizvajalca svetil z več kot 60 zaposlenimi. Kreditni odbor Nove
Ljubljanske banke, ki je zasedal v ponedeljek, je po zanesljivih podatkih - uradnega sklepa Krajnc še ni prejel -
soglašal z izdajo izbrisne pobotnice.

Polona Malovrh

Krajnc že lani, ob prihodu v Si-
jaj, ni skrival, da ta ni v najboljši
formi. Lani je imel 800.000 evrov
dolga in prav toliko nekritih izgub.
Leto 2010 je družba po prvih, še
nerevidiranih podatkih končala s
približno 500.000 evri izgube. »Če-
prav smo v nemogočem položaju,
še vedno verjamem, da imamo v
osnovni dejavnosti, v proizvodnji
dekorativnih svetil, perspektivo,«
pravi Krajnc, ki je Novi Ljubljanski
banki že ob prihodu v Hrastnik
predstavil sanacijski program druž-
be in zaprosil za 400.000 evrov
kredita. Sijaj ima že dlje časa težave
s solventnostjo. Po Krajnčevi oceni
brez dodatnega denarja sanacije ne
bo mogel izpeljati: »Brez sanacije pa
nas lahko doleti stečaj.«

NLB, ki ima na Sijajevih nepre-
mičninah za 900.000 evrov hipo-
tek, je vlogo Hrastničanov za kredit
pred meseci zavrnila. Zdaj se jim

je končno uspelo dogovoriti, da bo
banka v primeru, da Sijaju uspe
prodati skladiščni objekt, družbi po
prejeti kupnini izdala izbrisno po-
botnico, pravi Krajnc. Potrebujejo le
še soglasje Slovenske izvozne druž-
be za eno od posojil, kar pa verjetno
ne bo problem. Krajnc upa, da jim
bo vse formalnosti uspelo urediti že
do konca tega tedna.

Prepričan je, da je za slabo poslo-
vanje Sijaja v preteklosti krivo neu-
spešno pridobivanje poslov: »Težko
komentiram, ali prejšnje vodstvo ni
znalo ali ni moglo dobiti poslov ozi-
roma ali je morda celo namenoma
počasi vodilo zgodbo proti koncu.«
Bolj optimističen je o prihodnosti:
»Če nam uspe uresničiti le desetino
tistih poslov, o katerih se dogovar-
jamo doma, v sosednjih državah in
v arabskem svetu, lahko lanske pri-
hodke precej izboljšamo.« Sijajevi

lanski prihodki so znašali dobrih
1,6 milijona evrov.

Renato Krajnc, včasih vodja ka-
bineta na notranjem ministrstvu in
nekdanji prvi mož Preventa Global,
ki je direktorski položaj v hrastni-
škem Sijaju prevzel lani z odkupom
26-odstotnega deleža od Silva Ka-
čarja, je zdaj že skoraj 80-odstotni
lastnik Sijaja. Silvo Kačar, lastnik
ljubljanske Arcadie in do pred krat-
kim večinski lastnik hrastniškega
Sijaja, mu je namreč pred časom
prodal še preostalih 54 odstotkov
družbe. Krajnc o znesku, ki ga je
odštel za Sijajev več kot polovični
delež, ne želi govoriti. Prevzemne
ponudbe glede na prevzemno zako-
nodajo, pravi, ni bilo treba objaviti,
ker ima družba zgolj nekaj deset
delničarjev in manj kot milijon
evrov kapitala.


