
Prisilka stekla - Predlog: odpis dela terjatev, konverzija v kapital, zamik poplačil, zmanjšanje
kapitala in dvomilijonska dokapitalizacija

STRAŽA, BREŽICE -V
ponedeljek se je začel
postopek prisilne poravnave za
družbo Novoles iz Straže, Isti
dan pa je 69 delavcev
Novolesove družbe Pohištvo
Brežice v likvidaciji prejelo
pogodbe za odpoved delovnega
razmerja zaradi postopka
likvidacije podjetja. .

Novolesova uprava je 4. mar-
ca vložila predlog za uvedbo
postopka prisilne poravnave,
po dopolnitvi predloga pa je v
ponedeljek prejela tudi sklep
sodišča o tem. Uprava je med-
tem navezala dialog z vsemi de-
ležniki v postopku sanacije sku-
pine, saj je zdaj njena usoda
predvsem v rokah upnikov,
predvsem bank in države, ter
strateških partnerjev. Pomemb-
ne odločitve pričakuje že v na-
slednjih dneh.

V postopku prisilne poravna-
ve uprava predlaga navadnim
upnikom, naj odpišejo 60 odst.
terjatev, za poplačilo preostan-
ka pa pristanejo na poplačilo v
petih letih po 31. januarju 2012.
Ločitvenim upnikom predlaga

konverzijo 40 odst. terjatev v
kapital ter izplačilo 40 odst. pre-
ostanka terjatev v štirih in 60
odst. v desetih letih. To pa še ni
vse. Novoles bi moral še zmanj-
šati osnovni kapital za izgube iz
preteklih let in dobiti za 2 milijo-
na evrov svežega kapitala (do-
kapitalizacija). Skupščina druž-
be naj bi bila aprila.

Ta teden v straški tovarni de-
lajo vsi delavci, v Pohištvu Breži-
ce za izpolnitev naročil skrbi 29
zaposlenih in v invalidskem
podjetju Intarzija 17. Uprava je
brežiškim delavcem predlagala
poplačilo odpravnin v osmih
obrokih - zadnjega naj bi dobili
decembra naslednje leto, ven-
dar pa delavci ne pristajajo na
to. »Zahtevamo izplačilo od-
pravnin v šestih obrokih do
konca letošnjega leta, zato po-
godb še nismo podpisali. V četr-
tek gremo na pogovore v Stra-
žo,« nam je v torek dejal sindi-
kalist Bojan Bratanič.

»Manevrskega prostora m do-
datnih virov ni več, zato uprava
čaka na podpise do srede,« odgo-
varja uprava. Na naše vprašanje

o tem, kaj se bo zgodilo, ce delav-
ci predloga ne sprejmejo, pravi,
da to trenutno ne bo vplivalo na
poslovanje družbe, bo pa imelo
dolgoročni vpliv, saj odpravnin
ne bodo mogli poravnavati iz te-
kočega poslovanja družbe v za-
konskih rokih. »To lahko pripelje
do predloga za stečaj. Družba
mora odpuščenim delavcem iz-
plačati skupno 450.000 evrov
odpravnin, kar je, glede na bodo-
če posle, realno edino na obro-
ke,« je sporočil predsednik up-
rave Sergej Murgelj.

Ob tem poudarja, da mora
družba zdaj najprej vzpostaviti
polno proizvodnjo, ohraniti per-
spektivne programein zagotovi-
ti likvidnost družbe. »Uprava je
zagotovila potrebna sredstva za
zagon proizvodnje v Pohištvu
Brežice v likvidaciji, od odločitev
ključnih kupcev pa je odvisno,
koliko ljudi bomo na novo zapos-
lili,« pravijo. Ker je zaradi neiz-
polnjevanja naročil že prišlo do
odpovedi poslov in do škode, je
zdaj ključno dokončati naročila.
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