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Ljubljana - Že po dveh mesecih od ime-
novanja je nadzorni svet minuli teden
razrešil Janka Šteharnika z mesta pred-
sednika uprave Kovinoplastike Lož. Kaj
j e bil dejanski razlog za nj egov odpoklic,
ni znano, uradno naj Steharnik, ki je
širši javnosti znan kot nekdanji predse-
dnik kranjskega Iskraemeca, ne bi iz-
polnil zastavljenih ciljev podjetja. Na-
mesto njega je bil na čelo družbe ime-
novan Peter Nelec, ki je bil pred tem
direktor invalidskega podjetja TCR In-
pro v lasti družbe pooblaščenke Kovi-
noplastika Lož.

Po nastopu funkcije je Steharnik pri-
pravil načrt finančne reorganizacije
družbe, kipa ga nadzorniki niso potrdi-
li, smo izvedeli neuradno. Predsednik
nadzornega sveta Branko Troha je po-
jasnil, da so Šteharnika razrešili pred-
vsem zaradi nedoseganja prodajnih ci-
ljev. Apritemjepriznal, da so odŠtehar-
nika morda pričakovali preveč. Stehar-
nik za komentarje ni bil dosegljiv.

Kovinoplastika Lož je v minulem letu
dosegla 66,8 milijona evrov prihodkov

odprodaje, kar je dva odstotka manj kot
v letu 2010. Denarni tok iz poslovanja
(EBITDA) se je lani zvišal za 28 odstot-
kov, na 3,4 milijona evrov. Izguba iz
poslovanja (EBIT) je lani znašala 1,95
milijona evrov, kar je bilo za štirideset
odstotkov manj kot leta 2010. Medtem
ko j e družba predlani pridelala 3,96 mi-
lijona evrov izgube, se je ta lani znižala
na 2,3 milijona evrov. Kovinoplastika
Ložjevzadnjihtrehletih, odkar posluje
v rdečih številkah, skupaj pridelala že
več kot deset milijonov evrov izgube. Od
bilančne vsote v višini skoraj 72 milijo-
nov evrov je imela konec lanskega leta
družba 44 odstotkov dolžniškega kapi-
tala.

Iz delniške knjige je razvidno, da Ko-
vinoplastika Lož še vedno krši zakon o
gospodarskih družbah, ki omejuje de-
lež lastnih delnic na največ deset od-
stotkov. Družba namreč obvladuje več
kot 30 odstotkov lastnih delnic, odkate-
rih jih je 24 odstotkov dokupila v letu
2010. Ce bi Kovinoplastika Lož delnice
umaknila, bi se družbi pooblaščenki, ki
je v lasti zaposlenih, lastniški delež v
Kovinoplastiki Lož zvišal iz 62 odstotkov
na več kot 90 odstotkov. Umik lastnih
delnic bi tudi pomenil, da bi se družbi
pooblaščenki lastniški delež v Kovino-
plastiki Lož bistveno zvišal, ne da bi j o to
kar koli stalo.
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Poslovanje Kovinoplastike Lož
2008 2009 2010 2011

Prihodki od prodaje v EUR 84,773.907 59,662.763 68,210.079 66,853.879

Čisti poslovni izid v EUR 80.194 4,371.310 -3,960.209 -2,234.535

Sredstva v EUR 97,428.587 83,107.218 74,032.966 71,944.071

Kapital v EUR 66,034.065 58,988.119 42,867861 40,454.539

Povprečno število zaposlenih 1003 879 888 856
Vir: GVIN


