
Čeprav je bila zamenjava
direktorja Lesne TIP
(tovarna iverni h plošč)
po lastniški spremembi
pričakovana, seje
vendarle zgodila
nepričakovano hitro;
Danilo Rancje odšel,
zamenjal gaje
Dušan Mežnar

JURIJ BERLOŽNIK
Danilo Anton Rane že nekaj dni ni več
direktor Lesne TIP, o njegovi odstavi-
tvi z mesta direktorja je prejšnji teden
odločil nadzorni svet družbe, ki je za
novega direktorja imenoval Dušana
Mežnarja. Neuradno smo izvedeli, da
je primopredaja poslov že bila opra-
vljena, zdaj že bivši direktor Rane je
še zaposlen v podjetju, ali bo tako tudi
ostalo in če bo, kakšno delo bo opra-
vljal, nam ni uspelo izvedeti. Prav tako
ostaja odprto, ali bo Rane vlogo direk-
torja še naprej opravljal v podjetju
Lesna Žaga, ki turškemu Miadorju ni
bila prodana skupaj z Lesno TIP. Novi
direktor Mežnar odgovorov včeraj še

ni želel dati, podrobnejša pojasnila pa
je obljubil za prihodnji teden. Povedal
je le, da je menjava direktorja ob me-
njavi lastnikov običajna praksa in da
jo je bilo pričakovati.

Nadzorni svet
še vedno šestčlanski
Glede na to, da je Mežnar sodeloval pri
prodaji proizvajalke ivernih plošč, se
zdi izbira logična. Nekoliko je presene-
tila le hitrost menjave na čelu podjetja.
Pred dvema tednoma namreč novemu
večinskemu lastniku, turškemu Mia-
dorju (94 odstotkov kapitala) na skup-
ščini delničarjev zaradi formalnih
pomanjkljivosti ni uspelo uveljavi-
ti svoje volje. Ker ni mogel uveljavi-
ti glasovalnih pravic, mu je spodletel
poskus skrčenja nadzornega sveta s
šestih članov na tri. V njem je želel le
Mežnarja, odvetnika Miloša Vasovi-
ča in Gorazda Ulbla. Ti trije so v nad-
zornem svetu tudi ostali, a so mali
delničarji, ki so na zadnji skupščini
edini odločali, določili, da so člani še
Rudolf Rajzer, Marjan Meh in Zdrav-
ko Pijovnik. Ta šestčlanski nadzorni
svet je prejšnji teden odstavil Ranča.
Tudi bivši direktor s pojasnili ni bil
radodaren, kar govori v prid domne-
vi, da bo Rane v podjetju ostal. Včeraj
je bil pripravljen povedati le, da je bil z

mesta razrešen iz nekrivdnih razlogov
in sporazumno.

Bodo zagotovila
za prihodnost spoštovana?
Poslovanje Lesne TIP v zadnjih letih ni
bilo pozitivno, lanska izguba je znaša-
la 3,6 milijona evrov. Prejšnje vodstvo
je optimistično pojasnjevalo, da je bila
izguba prvega letošnjega polletja za 20
odstotkov manjša, kar je ob povečanju
proizvodnje in prodaje v oteženih go-
spodarskih razmerah ocenjevalo kot
začetek ugodnejših trendov. Še vedno
pa ostaja strah pred turškim lastni-
kom in njegovimi morebitnimi na-
merami o selitvi proizvodnje, čeprav
je ta poslovnim partnerjem dal pisna
zagotovila o njeni ohranitvi. Pod zago-
tovilo, da tovarna ima prihodnost, se
je v zadnji izdaji internega glasila Lesar
nenazadnje podpisal tudi Mežnar, ki je
medtem postal novi direktor. "Miador,
novi večinski lastnik Lesne TIP, bo po
svojih najboljših močeh krepil me-
nedžment podjetja, nadaljeval in
izboljševal proizvodnjo, prodajo in re-
zultate na obstoječih lokacijah (surove
in oplemenitene iverne plošče, notra-
nja vrata). Kljub gospodarskim teža-
vam na lokalnih trgih ima Lesna TIP
dobre izvozne možnosti in priznano
blagovno znamko," je zapisal Mežnar.



Lesna TIP: novi lastnik je poslovnim partnerjem dal pisna zagotovila o ohranitvi proizvodnje. (Arhiv Večer;


