
Pregled dogajanja v gospodarstvu na Celjskem
Čeprav smo s pomočjo še-

stih imen, ki so se lani naj-
pogosteje pojavljala tudi na
slovenski sceni, »obdelali«
kar nekaj dogajanja v go-
spodarstvu na Celjskem, pa
velja, da gospodarskih strani
Novega tednika niso pisale le
zgodbe iz Vegrada, Gradisa,
Termoelektrarne Šoštanj ...
Itidi lani je bilo izjemno
pestro dogajanje, je pa res,
da so se kot zvezde stalnice
pojavljale težave samo v ne-
katerih podjetjih, druga so
izšla iz najhujšega, spet tre-
tja so nadaljevalasvojo rast.

Seveda ne moremo mimo
Vegrada in zgodb nesrečnih
delavcev. Ti so sicer večino-
ma pristali na zavodu za za-
poslovanje, vendar si nihče
ne upa napovedati, kdaj in
kako bo končan stečajni po-
stopek. Kar nekaj stresnega
dogajanja je povzročil tudi
stečaj v celjskem Gradisu, ki
se zdaj nadaljuje z razprodajo
premoženja. Velikokrat smo
pisali tudi o dogajanju v pod-
jetjih Biva hiše in Biva pro, še
večkrat Bohor Les in Rogaška
Les. V vseh štirih so uvedeni
stečaji, podane tudi nekatere
ovadbe, stečajni upravitelji pa
opozarjajo na kar nekaj ne-
pravilnosti oziroma na »šo-
kantne podrobnosti« , ki jih
odkrivajo. Precejšnjo vlogo je
odigral tudi prisilni upravitelj
šentjurskega Alposa Andrej
Marine, ki je že predlagal ste-
čaj podjetja, vendar se v Al-
posu z načrtom finančne re-
organizacije še držijo zadnje
bilke. Razplet naj bi bil znan
konec tedna. Kdaj bo znan
razplet z neplačevanjem pri-
spevkov za Steklarsko novo,
ne vemo.

Vmes je odmeval spor med
regijsko razvojno agencijo
oziroma Borisom Klančni-

kom in župani v občinah Sa-
vinjske statistične regije. Kot
kaže se je končal z ustanovi-
tvijo nove Razvojne agencije
Savinjske regije, hkrati pa
smo bili konec leta priča po-
skusom združevanja oziroma
zbliževanja gospodarstva in
politike v celotni regiji.

Drobci
gospodarskega
mozaika
Sicer smo v začetku leta

pisali o poskusu privatizacije
Elektra Celje, Mikovem pre-
boju na tuje ter združevanju
Cometa in Swatyja. Začele so
se težave v žalskem Jutekstu,
kar nekaj dogajanja pa se na-
daljuje iz preteklih let. Tako
so na primer uspeli prodati
prvi Hudournikov helikopter,
medtem ko Almin dom še ve-
dno čaka na kupca. Zaživela
je Turška mačka, del Bohor
Lesa je odkupil Jagros, Kili pa
Keramika Bojnec ... Slovenski
žičničarji, tudi »naši« , so opo-
zarjali, da jim bodo skupne
počitnice odnesle kar nekaj
denarja, podobno kot globa,
ki je je bil zaradi dogovarjanja
deležen Unitur. Vmes smo
se ustavili v številnih drugih
podjetjih, tudi v nazarskem
BSH Hišnih aparatih, pa celj-
ski Kovi, kar nekaj nostalgije
je vzbudilo vračanje znamke
Toper ...

Če lani nismo doživeli obi-
ska vlade, pa se je v podjetjih
na Celjskem pogosto ustavil
predsednik vlade Borut Pa-
hor. Med drugim je tipal
pričakovanja v velenjskem'
Gorenju, kjer so ob dobrem
poslovanju, tudi odmevnem
prevzemu švedskega Aska,
doživeli tudi nekaj udarcev,
od neuspele dokapitalizacije
do odstopa prve finančnice
Mirjane Dime Perko. Sicer

v Gorenju za letos napovedu-
jejo še večjo rast. Ustavil se
je tudi v Tešu. Po začetnem
navdušenju lahko mirno za-
pišemo, da kakšnega poseb-
nega učinka za gradnjo bloka
6 njegov obisk ni prinesel.
Upamo le, da je dal vetra v
jadra Papirnici Radeče, kjer
je predal namenu nov stroj- podobno kot v Steklarni
Rogaška, ki očitno doživlja
nov razcvet. A ne zaradi Pa-
horja, si drznemo pripomniti.
Čez mejo, točneje v Srbijo, je
pogledal celjski Maksim,
odprtja pocinkovalnice pa
se je udeležil tudi slovenski
premier.

Obiska predsednika vlade
ni doživela Pivovarna Laško,
ki se skuša izkopati iz težav.
Aprila je odmeval odstop
prvega nadzornika Toneta .
Turnška, vmes so se večkrat
oglasili mali delničarji, leto
pa so laški pivovarji sklenili
z napovedjo o prodaji deležev
v najbolj zvenečih podjetjih.

Nezanemarljivo vlogo je
igralo tudi ministrstvo za
okolje, začenši z izjavo mi-
nistra Roka Žarnica, da
Cinkarna Celje ne bo dobila
okoljevarstvenega dovoljenja.
Seveda ga je dobila, ob tem
pa izjemno povečala promet.
Ministrstvo še vedno, vsaj
tako bi lahko razložili, naga-
ja z dovoljenji za valjamo v
Štore Steelu, na srečo pa se
je končala zgodba o zahtevah
po rušenju sončnih elektrarn.
Pri tem ima nemalo zaslug dr.
Uroš Mere, direktor Bisola in
zagotovo eden od menedžer-
jev, kije celjskemu ter sloven-
skemu gospodarstvu dal kar
precejšen plus. Ko smo že pri
sončnih elektrarnah, so ime-
li zahtevo po rušenju tudi na
Celjskem sejmu, od koder
poročajo o dobrih sejemskih

prireditvah, še vedno pa ni či-
sto končana zgodba o grožnji
obrtnikov, da ne bodo sodelo-
vali na letošnjem Mosu.

V ospredju tudi
imena
O nekaznovanem ikršenju

delovne zakonodaje bi lahko
pisali nadaljevanko, tudi po-
trpežljivosti delavcev smo ve-
liko srečali. Na primer v celj-
skem delu Merkurja, kjer so
se že sredi leta pojavile prve
razpoke. Te so se skladno z
dogajanjem v Naklem tudi v
Celju vse bolj večale. Na dru-
gi strani pa stavke in grožnje
z njimi, tudi v Tešu, kjer bi
lahko za sabo potegnili celo-
tno elektrogospodarstvo. Ali
pa vseslovenske stavke, med
katero je vlada v mesnice
»nagnala« veterinarje. Tudi v
Celjske mesnine, ki so kupile
Pršutarno Lokev.

Doživeli smo tudi nekaj
menjav, in sicer je vodenje
celjskega Cetisa prevzel Ro-
man Žnidarič, mestinjskega
Vitala Mira Močnik, polzel-
ske tovarne nogavic Franci
Ogris ... Zagotovo smo koga
spregledali, podobno kot se to
dogaja med uradnimi »naj« ,
s katerimi se ponašamo tudi
na Celjskem. Menedžer leta je
Zdravko Počivalšek iz Term
Olimia, v vrhu slovenskih ga-
zel se je znašlo podjetje KLS z
Lj ubnega z Mirkom Straškom
na čelu, med najbolje plačani-
mi je med prvimi s Celjskega
direktor Nivoja Danilo Senič.
Seveda nismo pozabili na naj-
bogatejšega Slovenca Mirka
Tuša. Govorice o majanju, da
ne rečemo celo padcu njego-
vega imperija ne potihnejo, do
podrobnih številk praktično
nemogoče priti.
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Predsednik vlade Borut Pahor medobiskom v Steklarni Rogaška


