Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
St 1680/2016
SKLEP
o končanju stečajnega postopka
Okrožno sodišče v Ljubljani je v stečajnem postopku nad dolžnikom:
PIPO - PRO, prodaja mesa in mesnih izdelkov, d.o.o. - v stečaju, Ribnica Opekarska cesta 001 , 1310
Ribnica
dne 5.6.2018
sklenilo
1. Stečajni postopek se konča.
2. Upravitelj Ladislav Hafner se razreši.
Obrazložitev
Upravitelj je opravil vsa dejanja v postopku in predložil svoje končno poročilo v skladu z drugim
odstavkom 375. člena ZFPPIPP. Zato je sodišče s tem sklepom odločilo, da se stečajni postopek konča in
razrešilo upravitelja (1. in 2. točka prvega odstavka 376. 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.
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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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