Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
St 1373/2010
SKLEP
o razdelitvi posebne razdelitvene mase
Okrožno sodišče v Ljubljani je v zadevi:
stečajni postopek nad pravno osebo
nad dolžnikom:
GRADIŠČE gradbeno podjetje d.o.o. Cerknica, PODSKRAJNIK PODSKRAJNIK 016, 1380
CERKNICA
dne 11.4.2019
sklenilo

Razdelitev posebne razdelitvene mase se opravi na podlagi končnega načrta razdelitve posebne razdelitvene
mase z dne 9.4.2019, ki je sestavni del tega izreka in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa.

Obrazložitev
Upravitelj je v skladu s tretjim odstavkom 363. člena v zvezi z desetim odstavkom 371. člena ZFPPIPP
predložil posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev in načrt razdelitve posebne razdelitvene mase, ki
ju je sodišče objavilo dne 13.3.2019.
Noben upnik ni vložil ugovora proti načrtu. Zato je upravitelj izdelal končni načrt poznejše splošne
razdelitve, ki je sestavni del izreka tega sklepa (drugi odstavek v zvezi s 3. točko prvega odstavka 365. člena
v zvezi z desetim odstavkom 371. člena ZFPPIPP).
Stečajni upravitelj predloga za odmero sorazmernega dela nadomestila upravitelja za razdelitev posebne
razdelitvene mase (2. točka prvega odstavka 365. člena v zvezi z desetim odstavkom 371. člena ZFPPIPP) ni
podal, zato sodišče o tem ni odločalo.
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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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