
Lastnik Lesne TIP Otiški Vrh bo ohranil proizvodnjo
in delovna mesta, vendar seje k temu zavezal zgolj
ustno, za prodajno pogodbo je bila ključna kupnina
PETRA LESJAKTUŠEK
Turški kupec Lesne Tovarne iver-
nih plošč Otiški Vrh, podjetje Dortek
oziroma njegova hčerinska družba
Miador, lesna industrija, iz Istanbu-
la, se je k ohranitvi delovnih mest in
proizvodnje zavezal ustno, ne pa tudi
pisno. Da prodajna pogodba v niče-
mer ne vsebuje zaveze o ohranitvi
delovnih mest ali nadaljnjih vlaga-
njih, je včeraj ob pojasnilih sklenitve
posla potrdil stečajni upravitelj Pre-
venta Global Boris Kastivnik. Ključ-
na za prodajo je bila kupnina v višini
2,7 milijona evrov, ki jo je kot upnica v
stečajnem postopku Preventa Global v
celoti prejela Abanka, saj je imela vpi-
sano zastavno pravico na premoženju
Lesne TIP. S tem je Abanka v okviru
stečaja Preventa Global v veliki meri
že poplačana kot upnica.

"Možnost za razvoj panoge"
Čeprav v prodajni pogodbi ni oprede-
ljenih zavez 6 ohranitvi proizvodnje,
je Kastivnik ocenil, da namerava novi
lastnik ohraniti program ivernih
plošč; prav tako pa kot proizvajalec
vratnih kril še posebej razvijati pro-
gram stavbnega pohištva in hkrati z
nakupom edine tovarne ivernih plošč
v Sloveniji imeti odskočno desko za
prodor na evropske trge. Tako po Ka-
stivnikovi oceni tudi ni razloga za za-
skrbljenost dobaviteljev. "Želeli smo
le lastnika, ki bo dal impulz za na-
daljnje dobro delo," je poudaril Ka-
stivnik, ki je kljub nasprotujočim
si stališčem v podjetju ocenjeval,
da je vzdušje v družbi optimistič-
no. Kastivnik meni, da so s prodajo
omogočili obstoj in razvoj panoge z
vlaganjem dodatnega kapitala, kar bi
lahko prepoznala tudi država, ki po
njegovi oceni to panogo dokaj mače-
hovsko obravnava.

Oktobrska skupščina
že o novem nadzornem svetu

Miador, lesna industrija, je že obja-
vila prevzemno namero in namera-
va po pridobljenem 94,05-odstotnem
deležu objaviti ponudbo za odkup
vseh delnic družbe. Preostali lastniki
so mali delničarji in Prevent Thierrv
iz Brazilije. Včeraj se je sestal tudi nad-
zorni svet Lesne TIP, ki se ni dokončno
opredelil o tem, ali podpira spreme-
njeni poslovni načrt za leto 2011, saj
je izguba po neuradnih informacijah
že v prvem polletju dosegla 1,6 mili-
jona evrov, medtem ko je letni načrt
predvidel 1,9 milijona evrov izgube.
Sicer pa so spremembe v nadzor-

nem svetu predlagane že za oktobr-
sko skupščino, katere sklic so objavili
včeraj. Kot predstavnika lastnika sta
v nadzorni svet, ki bo po novem tri-
namesto šestčlanski, predlagana od-
vetnik Miloš Vasovič, ki je v imenu
kupca vodil tudi pogajanja, in mene-
džer dr. Dušan Mežnar, kot zastopnik
delavcev pa sedanji član Gorazd UlW.
Sicer pa so ob prodaji Lesne TIP ostala
še odprta vprašanja zaposlenih v žagi,
saj je turško podjetje kupilo Iverko, ne
pa tudi žage, s katero je podjetje tesno
proizvodno povezano.

Boris Kastivnik, stečajni upravitelj Preventa Global, in Ludvik Klemen, direktor
Preventa Les, o prodaji Lesne TIP (Petra LesjakTušek)

Predvidoma do konca oktobra bo objavljena javna dražba za prodajo Aero-
droma Maribor, je včeraj napovedal Boris Kastivnik. "Ta prodaja bo še bolj
občutljiva kot prodaja Iverke ," je dejal. O zainteresiranih kupcih zaradi varo-
vanja poslovne skrivnosti ni govoril, povedal je le, da "predlog ni pripravljen
na pamet", da je več resnih ponudnikov in da vsi prihajajo iz tujine. Imajo
perspektivne programe, tudi razvoja spremljajočih dejavnosti na letališču,
in zagotavljajo nova delovna mesta, s tem pa so obstajajo velike možnosti za
aktiviranje letališča in razvoj celotne infrastrukture, še zatrjuje Kastivnik.


