
Slovenski gradbeni baron rešuje premoženje pred upniki

Soboški SCT TKO je v lasti podjetja SCT Investicije, katerega lastnik je SCT Holding, njegovi edini družbeniki pa trije vodilni v SCT-ju
SCT, največji slovenski gradbinec,
tone v vse hujše težave. Potem, ko
je za hčerinsko družbo SCT Obrati
že predlagan stečaj, postaja vse bolj
negotova tudi usoda matične druž-
be SCT, d. d., ki jo lastniško obvladu-
je Ivan Zidar. Potop tega podjetja bi
lahko imel slabe posledice za številna
slovenska podjetja, Zidar pa se zdaj
intenzivno ukvarja z njegovo rešitvijo.
Skupaj s sodelavci naj bi intenzivno
pripravljal predlog za prisilno porav-
navo, bolj kot rešitev podjetja in ohra-
nitev delovnih mest za zaposlene pa
ga verjetno obremenjuje skrb za reši-
tev lastnega premoženja.Med zadnji-
mi tovrstnimi Zidarjevimi potezami je
prav gotovo sprememba lastništva v
soboški družbi SCT Tovarna kovinske
opreme. Ta je bila skoraj do konca le-
tošnjega novembra v lasti SCT-jeve
hčerinske družbe SCT Naložbe, lastni-
ka pa je zamenjala le dva tedna pred
tem, koje ljubljansko okrajno sodišče
na premoženje te družbe vpisalo za-
stavno pravico.

27 novembra letos je družba SCT
Naložbe kot družbenik izstopila iz To-
varne kovinske opreme in svoj 86-od-

stotm poslovni delež v vrednosti
619.451,42 evra prenesla na SCT Inve-
sticije. Zanimivo pri tem je, da je novi
lastnik soboške družbe SCT TKO po-
stalo novoustanovljeno podjetje SCT
Investicije, ki je v lasti SCT Holdinga,
katerega edini družbeniki so trije vo-
dilni v SCT-ju Ivan Zidar, Aleksander
Meze in Janez Jamnik.

Zdaj že bivša SCT-ejeva hčerinska
družba Tovarna kovinske opreme
Murska Sobota je ena od uspešnej-
ših in najbolj zdravih družb v sistemu'
SCT, s tem, ko jo je Zidar prenesel v
lastno podjetje, pa jo je verjetno želel
rešiti tudi pred upniki. Ali to drži, bo
seveda pokazal čas, saj bodo upniki
razveljavitev prenosa lastništva lahko
zahtevali, če bo šel SCT v stečaj pred
potekom enega leta od sklenitve po-
godbe.

Čeprav je bilo leto 2009 za druž-
bo SCT TKO zelo težko, saj so zara-
di gospodarske krize mnogi kupci v
začetku leta stornirali naročila ali
prelagali roke odpreme, je soboška
družba leto 2009 sklenila s pozitiv-
nim poslovnim rezultatom. K temu
so veliko prispevali v začetku leta
sprejeti ukrepi racionalizacije stro-

škov in varčevanja na vseh področjih.
Ob tem ko so odpovedali vse podi-
zvajalske pogodbe in pogodbe z de-
lavci, ki so bili zaposleni za določen
čas, in tudi z nekaterimi delavci, ki
so imeli zaposlitev za nedoločen čas,
so se sredi leta vključili tudi v ukrep
subvencioniranega čakanja na delo.

Zaradi močno zmanjšanega obsega
dela so se lani prihodki iz poslovanja
v primerjavi z letom prej zmanjšali za
dobrih 63 odstotkov, saj so znašali le
7,4 milijona evrov (predlani 20,2 mili-
jona evrov), kar 90 odstotkov teh pri-
hodkov pa so ustvarili na tujih trgih.
Posledica manjšega obsega proizvo-
dnje in prodaje na trgu proizvajalcev
gradbenih strojev je bil tudi manjši či-
sti dobiček, ki je lani znašal le dobrih
20 tisoč evrov, leto pred tem pa skoraj
278 tisoč evrov.

Da je TKO ena od uspešnejših družb,
potrjuje tudi podatek, da na finanč-
nem področju ni imela večjih težav,
plačila kupcev so bila redna, v pogod-
benih rokih pa ji je uspelo poravna-
vati tudi obveznosti dobaviteljem in
bankam.
Ludvik Kovač
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S prenosom lastništva želi Ivan Zidar soboško družbo rešiti pred upniki SCT-ja, d. d.



Podjetje SCT Tovarna
kovinske opreme,
d, o. o., Je bilo
ustanovljeno 17. Junija
1991 kot samostojno
hčerinsko podjetje v
večinski lasti SCT-ja,
d, d. Večinski delež v
registriranem kapitalu
98,84 -odstotka je
imela takrat družba
SCT založbe, d. o. o.,
preostalo lastništvo

s pa je bilo v rokah
j malih delničarjev, ki so
l pozneje svoje deleže
: prodali.


