Prešernova 22, 3000 Celje
St 3826/2017
SKLEP
Okrožno sodišče v Celju je v stečajnem postopku nad dolžnikom:
MEGABUM, oglaševanje in trgovina, d.o.o., Celje Opekarniška cesta 015 A, 3000 Celje
dne 16.03.2018
sklenilo
Terjatev upnika T-2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o.,
Verovškova ulica 64a, Ljubljana, z dne 28.02.2018 (p.d.32), s e z a v r ž e kot prepozna.
Obrazložitev
Sodišče je z oklicem o začetku stečajnega postopka nad dolžnikom z dne 29.11.2017 (p.d. 3) upnike
pozvalo, naj v roku 3 mesecev prijavijo svoje terjatve do dolžnika v stečajni postopek ter jih tudi poučilo, da
v primeru, če upnik ne priglasi terjatve v postavljenem roku, terjatev preneha in sodišče prijavo zavrže.
Trimesečni rok je potekel z iztekom zadnje dne tretjega meseca, to je 28.02.2018. Upnik T2 d.o.o. je terjatev
priglasil z vlogo z dne 28.02.2018, poslano priporočeno po pošti dne 01.03.2018, to je dan po izteku roka,
kot izhaja iz dohodnega zaznamka pripetega prijavi terjatve (p.d.32). Ker je torej terjatev priglašena
prepozno, jo je sodišče zavrglo, skladno z določilom petega odstavka 296.člena Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (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.
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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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