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ZADEVA:   Sklep Vlade Republike Slovenije o dodelitvi državne  pomoči  za  prestrukturiranje   
                    družbe  Odeja  d.o.o. – predlog za obravnavo 
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi 13. in 22. člena Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v 
težavah (Uradni list RS, št. 44/07 - uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) je Vlada 
Republike Slovenije na ……………..redni seji, dne...........................pod točko ……… sprejela 
naslednji 

SKLEP:

1. Gospodarski družbi Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka, matična številka 2274914   
se  dodeli državna pomoč za prestrukturiranje v obliki 

-   subvencije v višini 216.290,16 EUR za ohranitev 94 delovnih mest za obdobje 1 leta,

-   dolgoročnega posojila v višini  1.200.000,00 EUR za obdobje 7 let z    vključenim 2 letnim 

    odlogom plačila glavnice in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,25 %.

2. V zavarovanje vračila dodeljenega posojila in subvencije za ohranitev delovnih mest se na 
podlagi  neposredno izvršljivega  notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju  denarne 
terjatve zagotovi ustanovitev zastavne pravice  v korist Republike Slovenije, Ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo na nepremičnem  premoženju družbe   Odeja d.o.o.      

Priloge:
-sklep
-obrazložitev
-sklep strokovne medresorske komisije
-mnenje Ministrstva za finance, Sektorja za nadzor državnih pomoči
-mnenje Službe Vlade RS za zakonodajo

Prejmejo:
-     Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
  -   Ministrstvo za finance
  -   Služba Vlade RS za zakonodajo
  -   Urad Vlade RS za komuniciranje
  -   Odeja d.o.o., Kidričeva 80, 4220 Škofja Loka

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:



/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

- mag. Sabina Koleša, generalna direktorica,
- Igor Naglič, sekretar

3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:
/
5. Kratek povzetek gradiva:
Gospodarska družba Odeja d.o.o.  v vlogi z dne 17.10.2013 prosi za državno pomoč za 
prestrukturiranje v obliki dolgoročnega kredita v višini 1.200.000,00  EUR  za obdobje 7 let z    
vključenim 2 letnim odlogom plačila glavnice in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,25 % in 
subvencije v višini 216.290,16 EUR za ohranitev 94 delovnih mest za obdobje 1 leta.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo meni, da gre za družbo v težavah  v skladu z  3. 
odstavkom 2. člena ZPRPGDT, ker se poslovni rezultati tendenčno poslabšujejo.

Družba je visoko stečajno ogrožena, sama sprožitev stečajnega postopka in eventualno prenehanje 
družbe pa bi imele za regijo, v kateri družba posluje,  negativne gospodarsko-socialne posledice.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo nadalje ugotavlja, da v družbi obstajajo zdrava 
proizvodna jedra, ki jih je smiselno prestrukturirati in ohraniti.

Strokovna medresorska komisija za dodeljevanje državnih pomoči družbam v težavah je na svoji 12. 
seji dne 19.2.2014 na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb 
v težavah – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 44/07, 51/11, 39/13 in 56/13) obravnavala 
vlogo družbe Odeja d.o.o. in jo potrdila.

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 3. člena ZPRPGDT je v sklepu predlagala, da Vlada RS 
sprejme sklep, da se gospodarski družbi Odeja d.o.o. dodeli  državno pomoč za prestrukturiranje v 
obliki dolgoročnega kredita v višini 1.200.000,00  EUR  za obdobje 7 let z    vključenim 2 letnim 
odlogom plačila glavnice in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,25 % in subvencije v višini 
216.290,16 EUR za ohranitev 94 delovnih mest za obdobje 1 leta.

Državna pomoč je skladna s Politiko dodeljevanja državnih pomoči družbam v težavah, ki jo 
vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in je javno objavljena na spletni strani 
ministrstva.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih DA

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti ma la  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja

 razvojne politike na ravni programov po strukturi 
razvojne klasifikacije programskega proračuna

 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  
mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:



Sprejeto gradivo bo imelo finančne posledice   na obseg državnih pomoči, ki jih je Vlada RS odobrila 
za namene reševanja ali prestrukturiranja gospodarskih družb v težavah na podlagi ZPRPGDT v 
višini 1.200.000,00 EUR  dolgoročnega kredita in subvencije v višini 216.290,16 EUR. Dolgoročni 
kredit bo družbi nakazan iz proračunskih  postavk 722010, 724710 in 977110 subvencija pa iz 
proračunske postavke 233810.



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj 

in tehnologijo�

2111-11-0031 / 
Reševanje in 

prestrukturiranje 
podjetij v težavah

722010/ 
Sredstva za 

sanacijo 
podjetij in 

gospodarstva

724710 in 
977110

1.200.000,00
EUR 

Ministrstvo za 
gospodarski razvoj 

in tehnologijo

2111-11-0031 / 
Reševanje in 

prestrukturiranje 
podjetij v težavah

233810/ 
Pomoč 

podjetjem v 
�težavah

216.290,16
EUR

SKUPAJ 1.416.290,16
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in naziv 
proračunske 

postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t)

Znesek za t + 1

SKUPAJ



OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, 
zmanjšanje):
 prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
 odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih 

proračunov,
 obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma 

projektih sprejetih proračunov.

II. Finančne posledice za državni proračun
Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah 
načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s 
katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir 
financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna 
povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se 
navedejo:
 proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
 projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
 proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt 
oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče
zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že 
sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski 
uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh 
projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za 
dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, 
navedenih v točki II.a.

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in 
II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje 
državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in 
prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja 
izvrševanje državnega proračuna.

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
/
8. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Ne gre za pravni predpis, zato sodelovanje javnosti ni potrebno
(Če je odgovor DA, navedite:
Datum objave: ………
V razpravo so bili vključeni: 
 nevladne organizacije, 
 predstavniki zainteresirane javnosti,
 predstavniki strokovne javnosti, 
 občine in združenja občin ali pa navedite, da se gradivo ne nanaša nanje.
Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso 



poslovni subjekti, ne navajajte):

Upoštevani so bili:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:

Poročilo je bilo dano ……………..

Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu 
predpisa.)

9. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

10. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                       Metod Dragonja
                                          MINISTER



PRILOGA 3 (JEDRO GRADIVA)

OBRAZLOŽITEV:

Strokovna medresorska komisija za dodeljevanje državnih pomoči družbam v težavah je na 
svoji 12. seji dne 19.2.2014 na podlagi Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah – uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št. 44/07, 51/11, 39/13
in 56/13) obravnavala vlogo družbe  Odeja d.o.o. in jo potrdila.

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 3. člena ZPRPGDT je v sklepu predlagala, da Vlada 
RS sprejme sklep, da se gospodarski družbi Odeja d.o.o. dodeli  državno pomoč za 
prestrukturiranje v obliki dolgoročnega kredita v višini 1.200.000,00  EUR  za obdobje 7 let z    
vključenim 2 letnim odlogom plačila glavnice in obrestno mero 6-mesečni EURIBOR + 0,25 % in 
subvencije v višini 216.290,16 EUR za ohranitev 94 delovnih mest za obdobje 1 leta.

Družba je v težavah  v skladu z  3.  odstavkom 2. člena ZPRPGDT, ker se poslovni rezultati
tendenčno poslabšujejo.

Družba nikoli ni prejela pomoči za reševanje in prestrukturiranje

NAZIV GOSPODARSKE DRUŽBE ODEJA Tovarna prešitih odej d.o.o.
SEDEŽ - NASLOV Kidričeva 80, Škofja Loka
OSNOVNA DEJAVNOST Proizodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
MATIČNA ŠTEVILKA 2274914
DAVČNA ŠTEVILKA SI69841187
VELIKOST Srednja družba
ŠTEVILO ZAPOSLENIH 94
PREDSEDNICA UPRAVE Mag. Melita Rebič
TRANSAKCIJSKI  RAČUNI 25100-9720670179 pri Probanki

33000-0003409153 pri Hypo Alpe Adria Bank
OSNOVNI KAPITAL 534.800 EUR
E – POŠTA melita.rebic@odeja.si

Lastniki in lastniški deleži

Lastništvo družbe je razdeljeno med 31 fizičnih oseb, največji so:

1. Melita Rebič 112.002,15 EUR 20,94%
2. Otmar Luznar   56.620,88 EUR 10,59%
3. Simon Žontar   49.595,21 EUR   9,27%
4. Tatjana Mencigar   32.546,86 EUR   6,09%
5. Tomažič Maja   29.654,12 EUR   5,54%

Sestava skupine ODEJA d.o.o. - organizacijska shema 

Maksimalno število zaposlenih v Odeji d.o.o. je bilo 169. Skozi reorganizacijo so zmanjšali 
število zaposlenih na 94. Družba ima sledečo organizacijsko strukturo:

1. Komerciala 30 zaposlenih
2. Logistika in proizvodnja 52,6 zaposlenih
3. Marketing  1 zaposlenih
4. Informatika in kakovost  2,5 zaposlenih
5. Vzdrževanje in investicije  1,5 zaposlenih
6. Splošna režija  6,4 zaposlenih



Med režijo se šteje tudi 22 zaposlenih, ki so zaposleni v devetih lastnih maloprodajah. V 
preostalih procesih je zaposleno nekaj fleksibilnih delavcev, ki prehajajo med procesi, kadar je 
povečan obseg dela. Pri delovnem času imajo dogovorjeno prerazporejanje delovnega časa, ki 
ga prilagajajo glede na obseg dela po posamičnih delovnih procesih. Po potrebi pa delo v 
proizvodnji opravljajo tudi režijski delavci.

Proizvodni program  družbe Odeja d.d.

Osnovna dejavnost družbe je razvoj, oblikovanje, proizvodnja in prodaja posteljnega perila. 
Prodajni program obsega vse vrste izdelkov za opremo ležišč, prešite odeje, vzglavnike, 
nadvložke, izdelke za znanega kupca, posteljna pregrinjala, posteljnina…. 
Imajo lastne blagovne znamke za zdravo spanje in dekoracijo doma. Odejini izdelki se tržijo pod 
lastno blagovno znamko in sicer:
-ODEJA design, ODEJA home, ODEJA kids, v zadnjem letu so uvedli še program Medical in
Comfort by ODEJA.

DOKAZILA, DA JE DRUŽBA V TEŽAVAH PO ZPRPGDT

Družba Odeja d.d. je na podlagi zaključnih podatkov iz bilance stanja na dan 31.12.2012 in 
izkaza poslovnega izida v težavah po:

 3. odstavku 2. člena ZPRPGDT (vsi ključni kazalci poslovanja se več let tendenčno 
poslabšujejo, posledično pa je družba visoko stečajno ogrožena)

Družba nikoli ni prejela pomoči za reševanje in prestrukturiranje

Družba v obdobju svojega delovanja nikoli ni prejela državne pomoči kot družba v težavah na 
podlagi ZPRPGDT.

Neznožnost lastnikov, da sami odpravijo težave

Lastniki družbe Odeja d.o.o. so fizične osebe, ki so zaposleni ali bivši zaposleni Odeje d.o.o.. 
Finančno niso sposobni dokapitalizirati družbe. Družbeniki v vseh letih lastništva še niso prejeli 
izplačila dobička iz poslovanja. Sredstva so se namenjala za razvoj podjetja.

VZROKI ZA NASTALE TEŽAVE

V Odeji d.o.o. beležijo padanje prodaje vse od leta 2008, ko se je pojavila splošna gospodarska 
kriza. Negativni trendi se pojavljajo tako na domačem kot tudi na tujem trgu. Bistveni dejavniki v 
Sloveniji, ki vplivajo na zmanjšanje prodaje so sledeči: zmanjšanje investicij v stanovanjsko 
gradnjo, hotele in domove. Velik vpliv na zmanjšanje prodaje je prineslo tudi varčevanje na 
nivoju države, ki vpliva na zmanjšanje nabav posteljnega programa za bolnice.

Finančni podatki iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja

2010 2011 2012 31.8.2013

Čisti prihodki od prodaje 4.970.552 4.129.672 3.847.683 2.141.124

Kosmati donos iz poslovanja 5.480.890 4.121.734 3.768.927 2.184.756



EBIT (dobiček/izguba iz 
poslovanja) 88.687 -462.863 -420.998

-363.391

Čist dobiček/ izguba obračunskega 
obdobja 25.149 -599.476 -580.422

-466.411

 EBITDA 362.390 -230.966 -196.109 -227.121
 (izid pred davki, obrestmi, 
amortizacijo in odpisi)

 povprečno število zaposlenih 130 107 90 94

Sredstva skupaj 6.946.047 6.656.451 6.151.255 5.594.220
* kratkoročna 3.373.841 3.135.950 2.877.160 2.484.027
* dolgoročna 3.572.206 3.503.288 3.264.854 3.110.193

Kapital 3.664.996 3.037.854 2.453.625
1.987.213

* osnovni kapital 534.800 534.800 534.800 534.800

Obveznosti skupaj 2.983.029 3.344.216 3.512.963 3.468.174
* kratkoročne 1.625.456 1.902.536 1.898.109 1.877.747
* dolgoročne 1.357.573 1.446.107 1.610.427 1.590.427

b) Tabela: Izbrani finančni 
kazalniki

2010 2011 2012 31.8.2013

Čista dobičkonosnost sredstev 0,4% -9,0% -9,4%
-12,5%

Stopnja čiste dobičkonosnosti 
prihodkov 0,5% -14,5% -15,1%

-21,8%

Donosnost  kapitala 0,7% -19,7% -23,7% -35,2%

Dnevi vezave zalog 339 373 367 365

Dnevi vezave terjatev 103 120 121 125

Dnevi vezave obveznosti 53 74 85 96

Hitri kazalniki 2,08 1,66 1,52 1,23

Delež dolga v sredstvih 47,2% 54,4% 60,1% 64,5%

Delež dolga v sredstvih 52,8% 45,6% 39,9% 35,5%

Stopnja dolgoročnosti financiranja 0,77 0,71 0,69 0,66



Koeficient kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev 1,04 0,88 0,76

0,65

Koeficient kapitalske pokritosti 
dolgoročnih sredstev 1,03 0,87 0,75

0,64

Koeficient dolgoročne pokritosti 
dolgoročnih sredstev 1,49 1,36 1,30

1,19

Komentar finančnega stanja po stanju na dan 31.12.2012

V obdobju od 1.1.2012 do 31.12.2013 je družba Odeja d.o.o. imela zelo nizke skupne prihodke 
od prodaje, in sicer 3.847.683 EUR, na kar je vplivala bistveno nižja prodaja v maloprodajnih 
trgovinah in pri njihovih kupcih.

Iz tega razloga so imeli negativni EBIT v višini -420.998 EUR, ravno tako tudi čisto izgubo v 
višini -588.031 EUR. Denarni tok v tem obdobju je bil pozitiven v višini 105.209 EUR.
Dolgoročne obveznosti so se v tem obdobju povečale in sicer 10% na 1.610.427 EUR. Kapital 
družbe se je v primerjavi z letom 2011 znižal na 2.453.625 EUR. Celotno stanje v družbi se je v 
tem obdobju poslabšalo.

OBSEG GOSPODARSKO SOCIALNIH POSLEDIC V PRIMERU STEČAJA

Stečaj družbe bi povzročil obsežne negativne gospodarsko-socialne posledice za občino Škofja 
Loka.

V primeru stečaja družbe bi izgubili delo vsi  zaposleni v ODEJA d.o.o. (94). 

Večina zaposlenih delavcev, ki bi v primeru stečaja izgubili delo verjetno ne bi dobilo nove 
zaposlitve, ob tem pa imajo v družbi tudi neugodno izobrazbeno strukturo - od 94 delavcev jih je 
27 starih več kot 50 let.  

STAROSTNA 
STRUKTURA ZAPOSLENIH ŠTEVILO
DO 26 LET 1
OD 27 DO 40 LET 37
OD 41 DO 49 LET 29
NAD 50 LET 27

IZOBRAZBENA STRUKTURA 
ZAPOSLENIH
I. 3
II. 4
III. 7
IV. 40
V. 21
VI. 7
VII. 11
VIII. 1

S stečajem Odeje d.o.o. bi se izgubilo znanje, ki je nastajalo 80 let. Slovenija bi izgubila edinega 
proizvajalca prešitega programa, saj drugi ponudniki prešitih izdelkov kupujejo izdelke v tujini.



V primeru stečaja bi letno izpadle naslednje dajatve, ki so prikazane v spodnji tabeli:

VRSTA DAJATVE MESEČNO LETNO
DDV 26.227 314.722
DAVKI IN PRISPEVKI IZ 
PLAČ 46.674 560.088
STAVBNO ZEMLJIŠČE 1.898 22.777
SKUPAJ 74.799 897.587

Primerjava vrednosti državne pomoči in obremenitve javno finančnega sistema ob morebitnem 
stečaju družbe Odeje d.o.o.:

1. leto 2. leto Skupaj dve leti (EUR)

fiskalne dajatve na 
letnem nivoju 897.587 897.587 1.795.174

nadomestila za 
brezposelne 533.950 84.649 618.599

izguba zaradi stečaja 1.431.537 982.236 2.413.773

pomoč države -
subvencija 216.290
pomoč države – kredit 
ali poroštvo 1.200.000
RAZLIKA 997.483

***
Ugotavljamo, da bi že neposreden oportunitetni strošek javno-finančnega sistema v primeru 
nedodelitve državne pomoči ter posledičnega stečaja družbe presegel znesek dodeljene 
državne pomoči za 997.483 EUR.

PROGRAM  PRESTRUKTURIRANJA

Prestrukturiranje družbe bo potekalo v obdobju od leta 2013 do 2017.

Osnovni cilj programa prestrukturiranja je vzpostavitev delovanja družbe tudi v prihodnosti in 
zagotovitev funkcij za delovanje razvoja in prodaje izdelkov.

To bodo dosegli z odplačilom obveznosti do upnikov, odpravo ozkih grl in učinkovitim trženjem 
svojih izdelkov.



Povzetek potrebnih virov za izvedbo prestrukturiranja družbe - po poslovnih funkcijah

 Potrebna 
sredstva 

 (skupaj) 
Lastni viri

Državna 
pomoč -
poroštvo ali 
kredit

Državna 
pomoč -
subvencija

%  l a s t n e  
udeležbe

Finančno 
prestrukturiranje 1.494.084 700.084 794.000 - 46,9

Tržno prestrukturiranje 220.000 145.000 75.000 - 65,9

Kadrovsko 
prestrukturiranje 300.228 83.938 216.290 28

Tehnološko 
prestrukturiranje 323.900 25.900 298.000 7,7

Energetsko 
prestrukturiranje 33.000 33.000

Delež 100% 40,3% 50,6% 9,1%

SKUPAJ 2.371.212 954.922 1.200.000 216.290

Lastna udeležba družbe v programu prestrukturiranja

z.št. Vrsta in ime vira Predvideni znesek v EUR
1. LASTNI VIRI 955.000
1.1. Zmanjšanje zalog gotovih izdelkov 250.000
1.2. Izterjava starih zapadlih terjatev 200.000
1.3. Prodaja počitniškega objekta v Čatežu 45.000
1.4. Pridobitev kredita poslovne banke 450.000
2. SREDSTVA DRŽAVNE POMOČI 1.416.290
2.1. Subvencija 216.290
2.2. Kredit 1.200.000

S k u p a j  s r e d s t v a  z a  i z v e d b o  p r o g r a m a  
prestrukturiranja

2.366.290

3. Prenos nerazporejenega dobička v rezerve 350.000

Družba ne razpolaga z drugimi oblikami lastnih virov. 

ZAVAROVANJA

Za državno pomoč dolgoročni kredit ali poroštvo države je predvideno zavarovanje z vpisom 
zastavne pravice na nepremičnini parcelna št. 500/5, 500/6 k.o. Suha (975844) v ocenjeni 
vrednosti  5.216.000 EUR, ki je bila izdelana dne 21.02.2013. Na predhodno omenjeni 
nepremičnini so vpisane že zastavne pravice bank upnic.

Pregled trenutno vpisanih hipotek na nepremičninah



Lastnik hipoteke Vrsta hipoteke Znesek hipoteke v ZK Dejanska obveznost 
O d e j e  d . o . o .  d o  
hipotekarnih upnikov

Probanka Maribor Maksimalna hipoteka 2.000.000 628.836
H y p o  A l p e-Adria-
Bank

H i p o t e k a  z
neposredno 
izvršljivostjo

1.500.000 1.377.059

SKB Banka d.d. H i p o t e k a  z  
neposredno 
izvršljivostjo

190.000 175.000

SKB Banka d.d. H i p o t e k a  z  
neposredno 
izvršljivostjo

220.700 152.300

Unicredit Banka d.d. H i p o t e k a  z  
neposredno 
izvršljivostjo

75.755 50.755

Ensolar d.o.o. Nepravna stvarna 
služnost

3.986.455 2.383.950

Sicer v skladu z novelo ZPRPGDT iz leta 2013 zavarovanje državne pomoči ni več obvezna 
sestavina, zavarovanje državne pomoči se dogovori v sodelovanju z družbo v okviru obstoječih 
objektivnih okoliščin in zmožnosti.

IZRAVNALNI UKREPI

Iz analize trga je razvidno, da na trgih EU družba ne dosega pomembnih tržnih deležev in 
pridobljena državna pomoč ne bo vplivala na ostale konkurente. Prodaja Odeje d.o.o. na tujih 
trgih je v primerjavi s konkurenti relativno nizka. Družba je edini proizvajalec prešitih odej v 
Sloveniji, s prejemom sredstev državne pomoči tako ne vpliva na konkurenco na domačem trgu 
in se tržni deleži med ponudniki tovrstnih izdelkov ne bo spremenil.
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