SPOROČILO ZA JAVNOST
Glavni direktor SiDG z ministrom Židanom in turškimi vlagatelji na
ogledu Lesne TIP v Otiškem vrhu
Dravograd, 20. november 2017 – Glavni direktor družbe Slovenski državni gozdovi,
d.o.o. (SiDG), Zlatko Ficko, si je skupaj z ministrom mag. Dejanom Židanom in turškimi
vlagatelji v Otiškem Vrhu ogledal prostore Lesne TIP. Turški koncern Yildizlar Yatirim
Holding zagon proizvodnje ivernih plošč v Otiškem Vrhu načrtuje prihodnje leto. (Vir
STA)
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je ob ogledu prostorov
Lesne TIP v stečaju, kjer proizvodnja stoji že skoraj dve leti, dejal, da je za državo
pomembno, da se na lokaciji v Otiškem Vrhu proizvodnja ponovno vzpostavi. "To je
bila tudi obljuba slovenske vlade Koroški," je dejal minister Židan, ki z vstopom za zdaj
še potencialnega kupca tovarne vidi možnost razvoja lokacije v pomembno evropsko
lesno-proizvodno lokacijo.
Ob tem je spomnil na napore tako "države v ozadju" kot tudi državnega podjetja
Slovenski državni gozdovi (SiDG) za ponovno vzpostavitev proizvodnje. Slednji je
namreč pomemben člen v zagotavljanju surovine lesno-predelovalni industriji in kot je
danes povedal direktor družbe Zlatko Ficko, so pogajanja z investitorji iz Turčije
potekala dobra dva meseca.
Rezultat pogajanj je pismo o nameri, v katerem sta se strani dogovorili o pogojih, na
kakšen način bo SiDG v okviru zakonskih možnosti pomagal pri obnovi proizvodnje
ivernih plošč. "Potrebno je bilo veliko dogovarjanj, truda, sodelovanja vseh akterjev.
Uspeh je tukaj. Turki so na nek način tisti, ki zagotavljajo obnovo Otiškega Vrha," je dejal
Ficko.
Vsi vpleteni se strinjajo, da bodo pred zagonom tovarne potrebne še številne
aktivnosti, je pa zdaj po ministrovih besedah v Otiškem Vrhu "dober nastavek, da se
gozdno-lesna veriga razvije". V strategiji SiDG je namreč v Otiškem Vrhu, kjer delujejo
še nekatera druga z lesom povezana podjetja, predviden eden od štirih slovenskih
lesnih centrov.

Podjetje Yildiz Entegre Adria, ki je del turškega koncerna Yildizlar Yatirim Holding, sicer
načrtuje zagon proizvodnje ivernih plošč takoj, ko bo to mogoče. Predvidevajo
vlaganja in nadgradnjo proizvodnje, tako da bi to v nadaljnjih postopkih pomenilo tudi
osnovo za razvoj s tem povezane logistične in pohištvene industrije. Predvidenega
števila zaposlenih še ne razkrivajo, po neuradnih informacijah pa bi lahko z zagonom

proizvodnje ivernih plošč v prvih treh letih zaposlitev dobilo 170 ljudi, v nadaljnjih sedmih
letih pa naj bi število zaposlenih zraslo na 400.

Podjetje Yildiz Entegre Adria s sedežem v Ljubljani, je septembra letos od finančne
družbe Heta za dva milijona evrov kupilo osrednji stroj Lesne Tovarne ivernih plošč Otiški
Vrh (Lesna TIP), 200 metrov dolgo kontinuirano stiskalnico. Nato pa je v okviru
stečajnega postopka oddalo tudi zavezujočo ponudbo za nakup poslovne celote
Lesne TIP, in sicer za 7,5 milijona evrov.
Turški investitorji so tako za zdaj še potencialni investitorji, dokler se postopek prodaje,
ki ga mora na koncu potrditi še Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, ki vodi stečaj Lesne
TIP, ne bo pravno-formalno zaključil.
Postopek podpisa kupoprodajne pogodbe s stečajnim upraviteljem je v teku, je danes
ob prvi predstavitvi javnosti v Otiškem Vrhu medijem povedal direktor družbe Yildiz
Entegre Adria in glavni finančnik celotne skupine Ediz Hasmet Kokyazici. Skupina Yildiz
se po njegovih besedah z lesno panogo ukvarja že več kot stoletje in v svojih tovarnah
v Turčiji in Romuniji zaposluje okoli 2000 ljudi, skupno pa ima skupina, ki se ukvarja še z
jeklarstvom in proizvodnjo gnojil, okoli 3000 zaposlenih.
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