Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
St 717/2011
OKLIC
o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. St 717/2011z dne 5.7.2011 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad dolžnikom – pravno osebo:
IMP KLIMA MONTAŽA, inženiring, projektiranje, montaža, proizvodnja, trgovina, d.d., LJUBLJANA
KOPRSKA ULICA 104, 1000 LJUBLJANA
matična številka: 5078008000
davčna številka: 14045044
2. Za upravitelja je bil imenovan: Tanja Praprotnik
3. Upniki, ki so svoje terjatve že pravočasno prijavili v postopku prisilne poravnave, prijavljenih terjatev ni
treba prijaviti v stečajnem postopku, saj te terjatve veljajo za prijavljene v stečajnem postopku
4. Upniki naj v treh mesecih po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice
v stečajnem postopku. Zadnji dan roka za prijavo terjatev ter ločitvenih in izločitvenih pravic je
5.10.2011.
5. Če upnik do poteka roka iz 3. točke tega oklica ne prijavi terjatve v stečajnem postopku, njegova terjatev v
razmerju do stečajnega dolžnika po petem odstavku 296. člena ZFPPIPP preneha in sodišče prijavo
zavrže.
6. Če upnik do poteka roka iz 3. točke tega oklica ne prijavi ločitvene pravice, ločitvena pravica po petem
odstavku 298. člena ZFPPIPP preneha.
7. Če upnik zamudi rok za prijavo izločitvene pravice, izločitvena pravica ne preneha, vendar prepozno
prijavljena oziroma neprijavljena izločitvena pravica ni ovira za prodajo premoženja, ki je predmet te
izločitvene pravice v stečajnem postopku. V takem primeru izločitveni upnik po petem odstavku 299.
člena ZFPPIPP s prodajo premoženja izgubi izločitveno pravico.
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8. Prijava terjatve mora biti vložena v enem izvodu tako, da jo upnik osebno vloži na vložišču tega sodišča
ali pošlje po pošti na naslov tega sodišča, naveden v zgornjem levem kotu tega oklica. Prijava terjatve bo
pravočasna, če jo bo upnik vložil na vložišču ali oddal s priporočeno poštno pošiljko do poteka roka iz 3.
točke tega oklica, če jo vloži odvetnik, mora biti vložena skladno s členom 123a ZFPPIPP.
9. Prijava terjatve mora vsebovati:
a) Opravilno številko: St 717/2011
b) Identifikacijske podatke o upniku:
– če je upnik pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: firmo oziroma ime, sedež in poslovni naslov ter
matično številko,
– če je upnik fizična oseba: osebno ime in naslov stalnega prebivališča.
c) Določen zahtevek za priznanje terjatve, ki mora vsebovati znesek glavnice terjatve.
d) Če upnik poleg glavnice terjatve uveljavlja obresti do začetka stečajnega postopka, mora zahtevek za
priznanje terjatve vsebovati kapitalizirani znesek obresti, obračunanih za obdobje od dospelosti terjatve
do začetka stečajnega postopka. Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje kapitaliziranega zneska
obresti, se za prijavo terjatve ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasprotni
dokaz ni dovoljen, da upnik v stečajnem postopku ne uveljavlja obresti za obdobje od dospelosti
terjatve do začetka stečajnega postopka (2. točka petega odstavka 60. člena ZFPPIPP).
e) Če upnik poleg glavnice terjatve uveljavlja stroške, ki so mu nastali z uveljavljanjem terjatve v sodnem
ali drugem postopku pred začetkom stečajnega postopka, mora zahtevek za priznanje terjatve vsebovati
tudi zneske teh stroškov. Če zahtevek za priznanje terjatve ne vsebuje zneska teh stroškov, se za prijavo
terjatve ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč velja, in nasprotni dokaz ni dovoljen, da
upnik v stečajnem postopku ne uveljavlja teh stroškov (šesti odstavek 60. člena ZFPPIPP).
f) Opis dejstev, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka, in dokaze o njih. Upnik mora prijavi terjatve
priložiti morebitne listinske dokaze o dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za priznanje
terjatve. Če prijava terjatve ne vsebuje opisa teh dejstev in dokazov ali če ji niso priloženi listinski
dokazi, se zanjo ne uporabljajo pravila o nepopolnih vlogah, temveč upnika bremenijo stroški
morebitnega postopka za ugotovitev obstoja terjatve, če je bila terjatev prerekana (četrti odstavek 60.
člena ZFPPIPP).

Dne 5.7.2011
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