
Gorenjski tisk bodo preoblikovali

Kranj - Na sedežu Gorenjskega tiska, grafična dejavnost bosta prihodnji teden kar dve redni skupščini delničarjev. Po
predlogih uprave, ki jo od januarja lani vodi Andrej Krope, in nadzornikov bosta večinska lastnika, poslovneža Matjaž
Satler in Marko Mohar oziroma njuni podjetji, tako že kmalu lahko iz podjetja prenesla tiskarsko dejavnost na drugo
podjetje. Zato so se že pojavila ugibanja, da bi v prihodnje utegnili nepremičnino na Primskovem v Kranju prodati.

Na prvi skupščini 16. avgusta bo-
do lastniki Gorenjskega tiska med
drugim odločali o tem, da lanski bi-
lančni dobiček v znesku 3,87 milijo-
na evrov ostane nerazporejen, in
tudi o prenosu poslovnega obrata
proizvodnje tiskovin na grosupelj-
sko podjetje ADM, trgovina, inženi-

ring in proizvodnja. To podjetje je
bilo pred dvema mesecema preo-
blikovano v Gorenjski tisk storitve,
tiskarna in knjigoveznica s sede-
žem na Cesti Mirka Vadnova 6 in je
na istem naslovu kot Gorenjski
tisk. O tem, zakaj se iz Gorenjskega
tiska izloča tiskarska dejavnost, v
njem pa ostajajo naložbe in nepre-
mičnine, in kakšne posledice bi to
lahko imelo za približno 150 zapo-
slenih, smo včeraj zaman poskušali
izvedeti od predsednika uprave
Andreja Kropeta. Pogodba o izčle-
nitvi in prevzemu je bila sklenjena
že 24. junija, a o tem, čeprav for-
malno, se mora strinjati tudi skup-
ščina.

Na drugi skupščini 17. avgusta pa
bodo delničarji odločali o predlo-

gu, da se na Gorenjski tisk storitve,
tiskarna in knjigoveznica prenese
tudi del premoženja Gorenjskega
tiska. Po neuradnih podatkih je v
starem Gorenjskem tisku ostalo
približno 24 milijonov evrov krat-
koročnih finančnih naložb, med-
tem ko naj bi novi Gorenjski tisk
storitve prevzel 1,2 milijona evrov
od skupno 1,6 milijona evrov krat-
koročnih obveznosti in še pribli-
žno 2,6 milijona evrov kratkoroč-
nih terjatev Gorenjskega tiska, za
približno 2,5 milijona evrov strojev
in naprav ter za 2,5 milijona evrov
opredmetenih sredstev, za pribli-
žno 1,5 milijona evrov zalog, mate-
riala in nedokončane proizvodnje
ter proizvodov.
Marjana Hanc

Gorenjski tisk je, kot se radi
pohvalijo v Kranju, največkrat
nagrajena slovenska tiskarna na
področju izdelave knjig: v zadnjih
desetih letih so prejeli osem
nagrad krilati lev, kijih kot
priznanje za doseganje najvišje
kakovostne ravni izdelave knjige v
posameznem letu podeljuje
Gospodarska zbornica Slovenije.


