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UVOD 
 

Dolžnik Vegrad d.d. je dne 13. 8. 2010 pri naslovnem sodišču vložil predlog za 
prisilno poravnavo, v zvezi s čimer je sodišče dne 1. 9. 2010 sprejelo sklep o 

začetku postopka prisilne poravnave opr. št. 1102/2010 in za upraviteljico 
imenovalo Alenko Gril.  
 

Dolžnik je dne 30. 9. 2010 umaknil predlog za prisilno poravnavo, zaradi česar je 
sodišče dne 6. 10. 2010 postopek prisilne poravnave ustavilo in začelo stečajni 

postopek, ki se vodi pod opr. št. 1392/2010.  
 
 

PREDVIDEN NAČRT POTEKA STEČAJNEGA POSTOPKA 
 
Glede na velikost podjetja ocenjujem, da bi stečaj bilo mogoče zaključiti do 
konca leta 2014. Predvideno obdobje poteka stečaja utemeljujem z naslednjim : 

 
- Stečajni dolžnik je lastnik številnih nepremičnin,  prodajo katerih ni 

mogoče realizirati v kratkem obdobju, 
- Stečajni dolžnik je vpisan kot lastnik nepremičnin v številnih primerih, kjer 

so bile nepremičnine ( predvsem stanovanja – gradnja za trg ) že prodane, 

lastništvo kupcev pa še ne vpisano, 
- Upniki so v stečaju prijavili 2379 terjatev. Številne med njimi se nanašajo 

na zahtevke iz naslova napak pri gradnji, odškodnin iz naslova 
neopravljenih ali prepozno opravljenih del, napak, ki so se pojavile v 
garancijski dobi in podobno. Utemeljeno je pričakovati, da bo potrebno 

nekatere prijavljene terjatve prerekati in se bo njihova višina ugotavljala v 
pravdnih postopkih, kjer bo potrebno angažirati tudi izvedence, 

- Pred začetkom stečaja je bil stečajni dolžnik tožeča ali tožena stranka v 
številnih pravdnih postopkih, ki jih bo potrebno v stečaju nadaljevati, 

-  Pred začetkom stečaja je bil stečajni dolžnik tožeča ali tožena stranka v  

pravdnih postopkih v tujini, ki jih bo potrebno v stečaju nadaljevati, 
- Stečajni dolžnik je v zadnjem letu izvedel številna dejanja, s katerimi je 

priviligiral posamezne upnike, zato bo potrebno vložiti tožbe za 
izpodbijanje pravnih dejanj, 

- Stečajni dolžnik je lastnik ali solastnik številnih podjetij, katere bo 

potrebno prodati ali predlagati začetek stečaja, 
- Stečajni dolžnik je lastnik podjetij v tujini, katere bo potrebno prodati ali 

predlagati začetek stečaja, 
 

 

 
OKTOBER 2010 – DECEMBER 2010 

 
- opravila v zvezi z začetkom postopka ( primopredaja ključev, poslov in 

dokumentacije z direktorjem ), 
- uvajanje v delo in izdelava plana začetnih aktivnosti in organizacije v 

stečajnem postopku, 

- priprava odpovedi pogodb o zaposlitvi,  
- vročanje delovnih knjig in ostale dokumentacije zaposlenim, 
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- razgovori z vsemi direktorji podjetij in vodji gradbišč, 

- analiza stanja v vseh hčerinskih podjetjih in priprava ukrepov v zvezi z 
njimi ( prodaja ali vložitev predloga za začetek stečajnega postopka ), 

- izdelava zaključne bilance in davčne bilance  na dan 05.10.2010, 
- pričetek popisa premoženja stečajnega dolžnika, 

- pričetek izvedbe končnih obračunov na vseh nedokončanih projektih, 
- prevzem pravd, začetih pred začetkom stečajnega postopka,  

 

Vsa zgoraj navedena opravila so bila v času izdelave tega načrta že realizirana. 
 

 
JANUAR 2011 – JUNIJ 2011 
 

- izdelava otvoritvenega poročila, 
- izdelava načrta poteka stečajnega postopka 

- izdelava predračuna stroškov stečaja, 
- zaključek popisa premoženja, 
- ocenitev premoženja stečajnega dolžnika, 

- izdelava otvoritvene bilance, 
- pregled poslovanja v zadnjem letu pred začetkom stečaja, 

- vložitev tožb za izpodbijanje pravnih dejanj stečajnega dolžnika, 
- izdelava osnovnega seznama preizkušenih terjatev, 
- izdelava končnega seznama preizkušenih terjatev, 

- nadaljevanje pravd, začetih pred začetkom postopka, 
- reševanje morebitnih tožb v zvezi s prerekanimi terjatvami, 

- pričetek prodaje premoženja ( opreme )  stečajnega dolžnika, 
- urejanje vpisa lastništva nepremičnin, 
- izterjava terjatev stečajnega dolžnika, 

- urejevanje razmerij z leasingodajalci in izročanje predmetov leasinga 
lastnikom, 

- izdelava zaključnih računov za vsa hčerinska podjetja stečajnega dolžnika 
 
 

 
JULIJ 2011 – DECEMBER 2011 

 
- pričetek prodaje nepremičnin stečajnega dolžnika, 

- zaključek končnih obračunov za vsa gradbišča, 
- izterjava terjatev stečajnega dolžnika, 
- vodenje pravd, 

- vzdrževanje nepremičnin 
 

 
JANUAR 2012 – DECEMBER  2012 
 

- prodaja premoženja stečajnega dolžnika, 
- izterjava terjatev stečajnega dolžnika, 

- vodenje pravd, 
- vzdrževanje nepremičnin, 
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JANUAR 2013 – DECEMBER 2013 
 

- prodaja premoženja stečajnega dolžnika, 
- izterjava terjatev stečajnega dolžnika, 

- vodenje pravd, 
- vzdrževanje nepremičnin. 

 

 
JANUAR 2014 – DECEMBER 2014 

 
- končna prodaja premoženja stečajnega dolžnika, 
- dokončna izterjava terjatev stečajnega dolžnika, 

- ponudba upnikom za prevzem neizterjanih terjatev, 
- ponudba upnikom za prevzem morebitnega neprodanega premoženja 

stečajnega dolžnika, 
- izdelava posodobljenega končnega seznama terjatev, 
- priprava načrta glavne delitve, 

- delitev stečajne mase in poplačilo upnikov, 
- končno poročilo upraviteljice, 

- zaključek stečajnega postopka. 
 
 

 
         Alenka Gril 

Stečajna upraviteljica 
 
 

 
 

 


