Prešernova 22, 3000 Celje
St 1392/2010
prej St 1102/2010
SKLEP
o ustavitvi postopka prisilne poravnave
in
o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo
Okrožno sodišče v Celju je v stečajnem postopku nad dolžnikom:
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, VELENJE STARI TRG 035, 3320 VELENJE
dne 6.10.2010
sklenilo
1. Postopek prisilne poravnave, ki se je začel s sklepom z dne 1.9.2010 se zaradi umika predloga ustavi.
2. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom:
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, VELENJE
STARI TRG 035, 3320 VELENJE
matična številka: 5075530000
davčna številka: 59866870
3. Za upravitelja se imenuje Alenka Gril
4. Ugotovi se, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske
oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki:
Insolvenčne storitve, Alenka Gril s.p.
matična številka: 3386945000
Obrazložitev
Okrožno sodišče v Celju je dne 1.9.2010 sprejelo sklep o začetku postopka prisilne poravnave nad
dolžnikom VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, Velenje. S tem sklepom je imenovalo
tudi upraviteljico in upniški odbor.
Predlagatelj postopka pa je dne 30.9.2010 na sodišču neposredno vložil umik predloga za začetek
postopka prisilne poravnave. V takšnem primeru ima sodišče, v skladu s členom 149/II Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) rok 8 dni, da po prejemu
izjave o umiku predloga za začetek postopka prisilne poravnave, izda sklep o začetku stečajnega postopka.
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Upoštevajoč člen 149/I in II ZFPPIPP je sodišče sprejelo sklep o začetku stečajnega postopka nad
dolžnikom VEGRAD d.d., Gradbeno industrijsko podjetje, Stari trg 35, Velenje, kot je to razvidno iz izreka
te odločbe.
Sodišče je s sklepom o začetku postopka tudi imenovalo upraviteljico, v skladu s prvim odstavkom 115.
člena in s 116. členom ZFPPIPP in sicer upraviteljico Alenko Gril, ki je bila v tej funkciji že v dosedanjem
postopku prisilne poravnave.
Pouk družbenikom dolžnika:
Družbenik dolžnika lahko izpodbija domnevo insolventnosti iz prvega odstavka 234. člena ZFPPIPP s
pritožbo proti temu sklepu, ki ji mora priložiti dokaze o tem, da dolžnik ni insolventen (četrti odstavek 234.
člena ZFPPIPP).
Pravni pouk:
1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti pritožbo v 15 dneh. Rok za vložitev pritožbe teče za osebe, ki se jim
ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.
2. Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo ta sklep. Vložiti jo je treba v enem izvodu.
3. Pritožba mora obsegati:
– opravilno številko in datum tega sklepa,
– izjavo pritožnika, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
– pritožbene razloge in
– podpis pritožnika.
4. Če pritožbo vlaga odvetnik, mora pritožbi priložiti pooblastilo za zastopanje stranke, v imenu katere vlaga
pritožbo, razen če je pooblastilo v tej zadevi že predložil sodišču. Če odvetnik pooblastila pritožbi ne
priloži, sodišče pritožbo zavrže (peti odstavek 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena
ZFPPIPP).
5. V postopku s pritožbo se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.
6. Ob vložitvi pritožbe je treba plačati sodno takso. Če sodna taksa ob vložitvi pritožbe ni plačana in je
pritožnik tudi ne plača v roku, ki mu ga z nalogom za plačilo takse določi sodišče, ter ni pogojev za
oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.

ODREDBA:
Vročiti:
1 x objava na portalu AJPES
1 x dolžnik
1 x sodni register
1x spis
Celje, dne 6.10.2010
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