Prešernova 22, 3000 Celje
St 1131/2013
SKLEP
o soglasju k plačilom stroškov stečajnega postopka (p.d. 1700)
Okrožno sodišče v Celju je v zadevi:
stečajni postopek nad pravno osebo
nad dolžnikom:
KLASJE Mlinsko predelovalno podjetje Celje, d.d., Celje Resljeva ulica 018, 3000 Celje
dne 13. 4. 2018
sklenilo
Upravitelju se da soglasje za plačilo stroškov stečajnega postopka, navedenih v predlogu upravitelja z dne
14. 3. 2017, ki je sestavni del izreka tega sklepa in je objavljen hkrati z objavo tega sklepa

Obrazložitev
Upravitelj je vložil predlog za izdajo soglasja k plačilu stroškov polnjenja zabojnika s kosovnimi odpadki v
znesku 1.014,80 eurou z DDV.
Po presoji sodišča ima plačilo, navedeno v upraviteljem predlogu, značilnost stroškov stečajnega postopka iz
tretjega odstavka 355. člena ZFPPIPP. Glede na razloge, ki jih je navedel upravitelj v predlogu, sodišče
ocenjuje, da so navedeni stroški nujni in potrebni. Zato je sodišče dalo soglasje za plačilo teh stroškov (prvi
odstavek 357. člena ZFPPIPP).
Pravni pouk:
1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti ugovor v 15 dneh. Rok za vložitev ugovora teče za osebe, ki se jim
ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.
2. Ugovor je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo ta sklep. Vložiti ga je treba v enem izvodu.
3. Ugovor mora obsegati:
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– opravilno številko in datum tega sklepa,
– izjavo osebe, ki vlaga ugovor, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
– ugovorne razloge in
– podpis vlagatelja ugovora.
4. Če ugovor vlaga odvetnik, ga mora vložiti v elektronski obliki, podpisanega z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če ugovor ni vložen v elektronski obliki, se zanj ne
uporabljajo pravila o nepopolni vlogi in ga sodišče zavrže (123. a člen ZFPPIPP).
5. V postopku z ugovorom se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.
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