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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Sklep Vlade Republike Slovenije o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski 
družbi MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE, družba za zaposlovanje invalidov in opravljanje 
storitev d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, da se lahko začne stečajni 
postopek nad invalidskim podjetjem – predlog za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 223. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 
– popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 
74/20 – odl. US in 85/20 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne … sprejela 
naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije je dala predhodno soglasje, da se začne stečajni postopek nad 
invalidskim podjetjem MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE, družba za zaposlovanje invalidov in 
opravljanje storitev d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, matična številka 
5337402000.

mag. Janja Garvas Hočevar 
VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALNEGA 
SEKRETARJA

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva 44, 1000 

Ljubljana
 MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova 

Gorica
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:
Tanja Dular, vršilka dolžnosti generalne direktorice
Helena Porenta,  podsekretarka, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja
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:
Invalidsko podjetje MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE, družba za zaposlovanje invalidov in 
opravljanje storitev d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova je podalo vlogo za izdajo 
predhodnega soglasja Vlade Republike Slovenije, da se nad navedenim invalidskim podjetjem lahko 
začne stečajni postopek. V vlogi navaja, da je invalidsko podjetje zaradi stečaja edinega lastnika 



družbe Meblo Holding d.o.o. Nova Gorica, septembra 2019 ter dodatno še epidemije covid-19 v letu 
2020 postalo insolventno. Invalidsko podjetje ne bo moglo zagotoviti sredstev za izplačilo plač 
delavcem za obdobje od 1.1.2021 pa do začetka stečajnega postopka, saj družba nima sredstev. 
Poslovodstvo invalidskega podjetja ugotavlja, da je družba glede na določbe Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju dolgoročno plačilno nesposobna 
in insolventna, ter je zato dolžno vložiti predlog za začetek stečajnega postopka.
6. Presoja posledic za:

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

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

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

konkurenčnost podjetij NE

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
 razvojne dokumente Evropske unije in 

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)



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

/ / / / /

SKUPAJ
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) (obrazložitev)

OBRAZLOŽITEV:
I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/
II. Finančne posledice za državni proračun

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

/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

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

/



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)

Gradivo nima finančnih posledic.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
− pristojnosti občin,
− delovanje občin,
− financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: DA/NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: DA/NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: DA/NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE
Gradiva ni potrebno predhodno objavljati na spletni strani predlagatelja.

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

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

Janez CIGLER KRALJ
MINISTER

PRILOGA: 
- Predlog sklepa Vlade RS



PRILOGA 1
PREDLOG

Na podlagi tretjega odstavka 223. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 –
popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US, 74/20 
– odl. US in 85/20 – odl. US) je Vlada Republike Slovenije na svoji … seji dne … sprejela naslednji

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije daje predhodno soglasje, da se začne stečajni postopek nad invalidskim 
podjetjem MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE, družba za zaposlovanje invalidov in opravljanje 
storitev d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, matična številka 5337402000.

OBRAZLOŽITEV

Dne 3. 2. 2021 je gospodarska družba, ki ima status invalidskega podjetja, MEBLO 
KOVINOPLASTIKA STORITVE, družba za zaposlovanje invalidov in opravljanje storitev d.o.o., 
Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu invalidsko podjetje), pri 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podala vlogo za izdajo predhodnega 
soglasja Vlade Republike Slovenije, da se nad navedenim invalidskim podjetjem lahko začne stečajni 
postopek.

V svoji vlogi navaja, da je invalidsko podjetje zaradi stečaja edinega lastnika družbe Meblo Holding 
d.o.o. Nova Gorica, septembra 2019 ter dodatno še epidemije covid-19 v letu 2020 postalo 
insolventno. Občutno se je zmanjšal obseg dela in s tem tudi sredstev za plače delavcem. Za nekaj 
delavcev je koristila subvencijo države za čakanje na delo. Skladno s SRS je morala pri pripravi bilanc 
oslabiti terjatve do družbe Meblo Holding d.o.o. Nova Gorica – v stečaju iz naslova terjatev za 
opravljene storitve, dana posojila in dana poroštva.

Invalidsko podjetje ne bo moglo zagotoviti sredstev za izplačilo plač delavcem za obdobje od 1.1.2021 
pa do začetka stečajnega postopka, saj družba nima sredstev. 

Poslovodstvo invalidskega podjetja ugotavlja, da je družba glede na določbe Zakona o finančnem 
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju dolgoročno plačilno nesposobna in 
insolventna, ter je zato dolžno vložiti predlog za začetek stečajnega postopka.

mag. Janja Garvas Hočevar
VRŠILKA DOLŽNOSTI GENERALNEGA
SEKRETARJA

Prejmejo:
 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 

Ljubljana
 MEBLO KOVINOPLASTIKA STORITVE, družba za zaposlovanje invalidov in opravljanje 

storitev d.o.o., Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica
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