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IZREDNO POROČILO 
 

 

POZIV UPNIKOM ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE V ZEMLJIŠKO 
KNJIGO 

 

POZIV UPNIKOM ZA PRIJAVO IZLOČITVENIH ZAHTEVKOV 



Zaradi nam neznanih razlogov si večje število upnikov še vedno ni uredilo vpisa 

lastninske pravice na nepremičnini, na kateri jim je bila priznana izločitvena 

pravica,  čeprav je bil pravnomočen že dvanajsti sklep o preizkusu izločitvenih 

zahtevkov. Po pregledu zemljiško knjižnega stanja je na večjem številu 

nepremičnin kot lastnik še vedno vpisan Vegrad d.d. – v stečaju, čeprav so bile 

izločitvene pravice priznane. 

 

Pozivamo vse: 

 

- upnike, ki so že prijavili izločitveni zahtevek in jim je le ta bil priznan, da 

nemudoma uredijo prenos lastninske pravice pri notarki Frančiški Persea 

Cetin, Rudarska cesta 6a, Velenje, telefonska številka 03 897 65 90 ali po 

elektronski pošti notarka.cetin@siol.net, ki ima vso potrebno 

dokumentacijo za izvedbo vpisa v ZK, 

 

- upnike, ki še niso prijavili izločitvenega zahtevka v stečajnem postopku   

St 1392/2010 družbe Vegrad d.d. – v stečaju, da to nemudoma storijo. 

 

 

Na spletni strani www.vegrad.si smo upnike dne 5. 11. 2015 obvestili o 

nameravani prodaji nepremičnin, prav tako je na portalu Ajpes dne 9. 11. 2015 

in dne 16. 3. 2016 bilo objavljeno izredno poročilo oziroma poziv upnikom za 

ureditev dejanskega stanja lastništva v zemljiški knjigi. 

 

Stečajni postopek družbe Vegrad d.d. – v stečaju se je pričel 6. 10. 2010, 

stanje v zemljiški knjigi ne ustreza dejanskemu lastništvu, zato zadnjič 

pozivamo vse upnike, da si v roku 1 meseca od objave tega izrednega 

poročila na portalu Ajpes uredijo listine in vložijo predlog za vpis 

lastništva v zemljiško knjigo. 

 

 

Naslovno sodišče in upnike obveščam, da v kolikor si lastniki ne bodo uredili 

potrebnih listin oziroma vložili predloga za vpis spremembe lastništva v zemljiško 

knjigo (ZK), bomo pričeli s prodajo premoženja, kjer je v zemljiški knjigi (ZK) 

vpisan kot lastnik Vegrad d.d. – v stečaju. 

 

 

 

    

   Stečajna upraviteljica 

        Alenka Gril 
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