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Ljubljana - Miha Ješe, ki je bil v drugem
krogu nedavnih lokalnih volitev izvo-
ljen za župana Škofje Loke, že vrsto let
vodi Gorenjsko predilnico, v kateri je
tudi 17,15-odstotni lastnik. Po dostop-
nih podatkih pa Ješe s tem deležem
obvladuje več kot 50 odstotkov družbe.
Do takšnega položaja se je dokopal z
izčrpavanjemdružbe, skršenjemzako-
na o gospodarskih družbah in tudi s
kršitvijo skupščinskega sklepa iz leta
2008.

To potrjujejo podatki iz delniške
knjige. Iz nje izhaja, daje največji delni-
čar Gorenjske predilnice s skoraj petin -
skim deležem podjetje Lokateks. Ker je
Lokateks v izključni lasti Gorenjske
predilnice, gre torej za lastne delnice
Gorenjske predilnice. Hkrati ima Go-
renjska predilnica še dobrih 17 odstot-
kov lastnih delnic vknjiženih na svoje
ime, kar pomeni, da ima v lasti skupno
skoraj 37 odstotkov lastnih delnic. To
pa je skoraj 27 odstotnih točk več, koli-
kor znaša najvišja zakonska meja, ki je
navzgor omejena na 10 odstotkov.

Podlago za nakup lastnih delnic je
Gorenjska predilnica dobila na sep-
tembrski skupščini leta 2008. Čeprav je
v skupščinskem sklepu izrecno zapisa-
no, da je lahko Gorenjska predilnica
oblikovala sklad lastnih delnic v višini
do 62.000 delnic, kar predstavlja 9,86
odstotka vseh izdanih delnic, je Ješe
omenjeni sklep zaobšel. Kot direktor
Gorenjske predilnice in Lokainvesta je

namreč pridobil 36,38 odstotka lastnih
delnic, ki mu skupaj z njegovim lastniš-
kim deležem omogočajo, da vse odlo-
čitve vdružbi sprejema po lastni preso-
ji-

V zvezi z nezakonitimnakupom las-
tnih delnic Gorenjske predilnice je po-
membno še eno dejstvo. Ker so bile te
delnice financirane s sredstvi Gorenj-
ske predilnice, to pomeni, da je imelo
posledično škofjeloško tekstilno pod-
jetje na razpolago manj sredstev za po-
slovne aktivnosti oziroma da je Lese
podjetje izčrpaval.

Konec junija 2008, torej preden je
bila na skupščini Gorenjske predilnice
sprejeta odločitev o kupovanju lastnih
delnic, sta Kad in Sod prodala 36,62-
odstotni lastniški delež Gorenjske pre-
dilnice Gorenjski borzno posredniški
družbi (GBD). Iz kasnejših prodaj del-
nic, ki so na koncu končale kot lastne
delnice Gorenjske predilnice (iz letne-
ga poročila Gorenjske predilnice za leto
2008 je razvidno, da je bil krajši čas
delničar te družbe kranjsko podjetje
Ekologija), ni izključeno, da je GBD
nakup delnic od paradržavnih skladov
izpeljal po Ješetovem naročilu. Mimo-
grede, če bi Kad in Sod prodala lastniški
delež v Gorenjski predilnici le nekaj dni
kasneje, bi morala GBD, zaradi spre-
membe prevzemne zakonodaje, ki je
začela veljati julija 2008, objaviti prev-
zemno ponudbo za odkup vseh del-
nic.

Vprihodnosti lahko pričakujemo, da
bo Gorenjska predilnica lastne delnice
umaknila. Vtem primeru se bo lastniš-
ki delež Ješeta, ne da bi za to odštel en

cent, povečal za približno deset odstot-
nih točk, na okoli 28 odstotkov. Hkrati
se bo lastniški delež povečal tudi dru-
gim delničarjem, med njimi najbolj
Boštjanu Bokalu (s sedanjih 8,87 od-
stotka na skoraj 14 odstotkov), ki je
trenutno v Gorenjski predilnici vodja
prodaje in nabave. Ob začetku prihod-
njega leta pa bo Bokal, ko bo Ješe fun-
kcijo škofjeloškega župana začel opra-
vljati poklicno, prevzel vodenje Gorenj -
ske predilnice. Pri tem ni izključeno, da
bo v prihodnosti sledil še en krog kupo -
vanja lastnih delnic, s čimer bi Ješe in še
nekaj menedžerjev na račun Gorenj-
skega tiska pridobili absoluten vpliv v
družbi.

Ješe meni, da z nakupi lastnih delnic
ni prišlo do izčrpavanja podjetja, ker so
sredstva za nakup pridobili od prodaje
poslovno nepotrebnih nepremičnin.
»Lastne delnice smo kupovali, da smo
Gorenjsko predilnico zaščitili pred mo-
rebitnim sovražnim prevzemom,«
poudarja. Kako Ješe komentiradejstvo,
da se mu bo lastniški delež v Gorenjski
predilnici po urniku lastnih delnic bis-
tveno povečal? »Ko jih bomo umaknili,
se bodo lastniški deleži povečali vsem
delničarjem.« Na vprašanje, ali lahko v
prihodnosti, ko bodo lastne delnice
umaknjene, pričakujemo nov krog na-
kupov teh delnic, paje odgovoril, da se
to verjetno ne bo zgodilo, ker Gorenjska
predilnica ne bo imela sredstev za tak-
šne namene.
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Skupina lani z izgubo
Skupina Gorenjska predilnica je lani ustvarila 7,3 milijona evrov prihodkov, kar je
bilo približno četrtino manj kot v letu 2008. Medtem ko je v letu 2008 skupina
Gorenjska predilnica ustvarila 445.000 evrov čistega dobička, je lani pridelala
421.000 evrov izgube. Od bilančne vsote v višini 11,2 milijona evrov je imela
skupina Gorenjska predilnica konec lanskega leta 68,5 odstotka dolžniškega
kapitala. Miha Ješe pravi, da so letos zaradi naraščanja cen surovin pridelali pol
milijona evrov izgube, medtem ko so se prihodki povečali.



Novi škofjeloški župan Miha Ješe je kot direktor Gorenjske predilnice s
kupovanjem lastnih delnic kršil zakon o gospodarskih družbah in hkrati
izčrpaval družbo. Po njihovem umiku pa bo močno povečal vpliv v družbi.


