
Razpad Preventovega imperija

Medtem ko seje direktor Rane skril pred javnostjo, turška menedzerja
v spremstvu Dušana Mežnarja pregledujeta poslovanje - Tovarne ne bodo selili
Slovenj Gradec - Avgusta sklenjen posel med Preventovim stečajnim upraviteljem Borisom Kastivnikom in za
zdaj še neznano turško družbo o prodaji Lesne - Tovarne ivernih plošč, o čemer smo v Delu že obširno pisali, je
zdaj dokončen. Turki - neuradno družba Miador iz Carigrada, večja proizvajalka stavbnega pohištva - so že plača-
li kupnino, okrog tri milijone evrov, včeraj pa so na KDD v Ljubljani tudi že opravili prenos lastništva večine delnic
s Preventa Les na Miador. Dva predstavnika novega lastnika Iverke, ki sta se sestala s staro upravo in predstavniki
sindikata, sta povedala, da Turki tovarne ne bodo selili, je rekel predsednik tovarniškega sindikata Boštjan Deteč-
nik. Po njemu dostopnih podatkih je Iverkina nova posredna lastnica družba DoorTech.

Denar od prodaje Lesne - Tovar-
ne ivernih plošč Otiški Vrh je šel
Abanki, kije na zastavljene Iverkine
delnice pred leti Preventu Global
odobrila vrsto posojil. Lesna - To-
varna ivernih plošč zaposluje pri-
bližno 170 delavcev, skupaj z žago
in programom stavbnega pohištva
pa je imela skupina približno 270
delavcev. Iverka ni bila del stečajne
mase, saj njen lastnik ni bil Prevent
Global, temveč hčerinska družba
Prevent Les. Stečajnik krovnega
Preventa Global Boris Kastivnik je
kupca za Iverko našel z zbiranjem
ponudb. Ker je bil Prevent Les Ban-
ki Koper dolžan slabega pol milijo-
na evrov, sta se upnici dogovorili, da
bo denar od kupnine od Iverke šel
Abanki, Banka Koper pa bo dobila
kupnino od prodaje Lesnine Žage.

Iverka iz Otiškega Vrha - zgrajena
je bila leta 1973 - je bila dolgo ena
boljših tovarn nekdanje slovenjgra-
ške Lesne. Ko je šla ta v stečaj, je bila
dolgo v Slovenski razvojni družbi, ki
jo je leta 2001 za majhen denar pro-
dala Preventu. V Otiškem Vrhu na
leto izdelajo do 200.000 kubičnih

metrov iverk, tovarna pa je imela
lani 3,6 milijona evrov izgube. Pred
petimi leti se je za nakup koroške
Iverke zanimala tudi švedska Ikea,
ponujala je deset milijonov evrov,
preventovci pa so hoteli dvanajst
in več milijonov evrov. Tovarna je
zaradi gospodarske. krize in tudi ne
najboljšega vodenja zašla v krizo.
Lanska izguba 3,6 milijona evrov je
bila menda približno enaka kupni-
ni, ki so jo za Iverko dali Turki.

Dva predstavnika novih turških
lastnikov sta, skupaj s posredni-
kom pri prodaji, slovenskim me-
nedžerjem Dušanom Mežnarjem,

že v Otiškem Vrhu. Ogledala sta si
tovarno, pogledala v poslovne knji-
ge in sestankovala z dosedanjim
direktorjem Antonom Danilom
Rančem. Predstavnik Iverkinega
sindikata Boštjan Detečnik je dejal,
da je od Turkov dobil le kratko in ja-
sno zagotovilo, da bo tovarna na tej
lokaciji delovala naprej. Kako in ali
z istim ali novim vodstvom, pa zdaj
še ni znano. Sindikat in tovarniško
vodstvo sta pred časom nasproto-
vala tudi prodaji tovarne Švedom,
kar bi bila zanje vsekakor boljša
možnost kot zdaj nujna prodaja
Turkom. Ivan Praprotnik

3 milijone
evrov

je plačala turška
družba Miador za večino

delnic Tovarne ivernih plošč

Turki so kupili 1.415.830 od skupaj
1.505.431 delnic Iverke. Okrog pet
odstotkov tovarne ostaja v lasti
malih delničarjev.

Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh v turških rokah - Švedom je Pre-
vent ni hotel prodati za deset milijonov evrov, pet let kasneje pa sojo za
tri milijone evrov kupili Turki, fotoivan praprotnik


