
Slomškova 21, 9000 Murska Sobota

St 2888/2014-2

SKLEP
o začetku stečajnega postopka nad pravno osebo

Okrožno sodišče v Murski Soboti je v stečajnem postopku nad dolžnikom:

MONTAŽA Proizvodnja in montaža Lendava d.o.o., Lendava - Lendva Industrijska ulica 004 B, 9220
Lendava - Lendva

dne 20.6.2014
s k l e n i l o

1. Začne se stečajni postopek nad dolžnikom:

MONTAŽA Proizvodnja in montaža Lendava d.o.o., Lendava - Lendva
Industrijska ulica 004 B, 9220 Lendava - Lendva
matična številka: 5463289000
davčna številka: 29046718

2. Za upravitelja se imenuje Nataša Gibičar

3. Ugotovi se, da upravitelj opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek pravnoorganizacijske 
oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki:
GIBIČAR NATAŠA - ODVETNICA
matična številka: 2178770000

4. Iz proračuna sodišča se opravi plačilo predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka v višini:
– 122,00 eurov (100,00 eurov + 22,00 eurov DDV)  za objave, 
– 4.043,69 eurov (3.314,50 eurov + 729,19 eurov DDV) za nadomestila upravitelja in kritje drugih 

stroškov stečajnega postopka, ki se nakaže v dobro denarnega računa stečajnega dolžnika.  

Obrazložitev

Dolžnik je vložil predlog za začetek stečajnega postopka, katerega vsebina je v skladu s prvim odstavkom 
232. člena ZFPPIPP.

104-21 stran 1/2



Če začetek stečajnega postopka predlaga dolžnik, se po prvem odstavku 234. člena ZFPPIPP domneva, 
da je dolžnik insolventen. Zato je sodišče odločilo, da se nad dolžnikom začne stečajni postopek (1. točka  
prvega odstavka 239. člena ZFPPIPP).

Sodišče je s sklepom o začetku postopka tudi imenovalo upravitelja v skladu s prvim odstavkom 115.  
člena in s 116. členom ZFPPIPP.

    Na podlagi šestega odstavka 233. člena ZFPPIPP je dolžnik oproščen založitve predujma za kritje začetnih  
stroškov stečajnega postopka iz prvega odstavka 233. člena ZFPPIPP. Plačilo začetnih stroškov stečajnega 
postopka se opravil  iz proračuna sodišča (sedmi odstavek  233. člena ZFPPIPP) in sicer znesek v višini  
pavšalnega nadomestila za objave agenciji v skladu s petim odstavkom 122. člena ZFPPIPP (122,00 eurov,  
upoštevaje DDV), v dobro denarnega računa stečajnega dolžnika pa znesek v višini vsote zneskov iz 2. in 3.  
točke prvega odstavka 233. člena ZFPPIPP (4.043,69 eurov, upoštevaje DDV). 

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,  jo  mora  vložiti  v  elektronski  obliki,  podpisani  z  varnim  elektronskim 
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če pritožba ni vložena v elektronski obliki, se zanjo ne 
uporabljajo pravila o nepopolni vlogi in jo sodišče zavrže (123. a člen 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.
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