
                                                                    

 

 
 
OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU      Ljubljana, 29. junij 2010 
Gospodarski oddelek 
Sodna ulica 14 
 
2503 MARIBOR 
 

URGENTNO! 
 
ZADEVA: poizvedba v zadevi Center Naložbe d.d., v zvezi z imenovanjem posebnega revizorja 
 
Predlagatelji Žiga in Petra Zalokar, oba stan. Novi Log 19E, Hrastnik, Matej Bizjak, stan. Ulica Zofke Kvedrove 20, 
Ljubljana, Franc Žitnik, stan. Javorška ul. 2.A, Ljubljana, Uroš Zajc, stan. Polje, Cesta XX/9, Ljubljana-Polje, Breda 
Kavka, stan. Pot za Bistrico 2, Zaboršt-Domžale, Bojana Brnot, stan. Količevo 16B, Domžale, Milan Majkič, stan. 
Kregarjeva ul. 11, Brezice, Marije Cevec, stan. Bistriška ul. 7, Prelog-Domžale, Saša Isaković, stan. Trg prekomorskih 
brigad 6, Ljubljana, ki jih zastopa pooblaščenec Rajko Stanković, predsednik društva Društvo-Mali delničarji-Skupaj 
smo močnejši ( v nadaljevanju Društvo MDS), je dne 19.01.2010 na nepravdni oddelek Okrajnega sodišča v Mariboru 
naslovilo zahtevo za imenovanje posebnega revizorja zoper nasprotnega udeleženca Center Naložbe, finančna družba, 
d.d. 
 
Čeprav je na podlagi šeste alineje 50.člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1, Ur.l. RS št. 
65/2009, UPB1) za odločanje o imenovanju ustanovitvenega revizorja, posebnega revizorja, izrednega revizorja, 
revizorja, pripojitvenega in delitvenega revizorja ( v zvezi s 194. členom, drugi odstavek 318.člena, pri odstavek 
322.člena, drugi odsavek 318.člena, prvi odstavek 322.člena, drugi odstavek 360.člena, 386.člen, 583. In 627.člen 
ZGD-1)pristojno sodišče v nepravdnem postopku pred okrajnimi sodišči, se je le-to s sklepom Opr.št. Rnp 21/2010 z 
dne 1.2.2010 izreklo za stvarno nepristojno (izključna pristojnost okrožnih sodišč v gospodarskih sporih) ter v skladu s 
prvim odstavkom 23.člena ZPP po pravnomočnosti sklepa, zadevo odstopilo pristojnemu Okrožnemu Sodišču v 
Mariboru. Prav tako je registrski organ Okrožnega sodišča v Mariboru s sklepom opr. Št. 2010/6643 z dne 22.02.2010 
ustavilo postopek za izbris subjekta vpisa CENTER NALOŽBE, finančna družba d.d., matična številka 1934520000 iz 
sodnega registra brez likvidacije, začet s sklepom tega sodišča opr.št. Srg 2010/4841 z dne 09.02.2010.  
 
Glede na to, da je subjekt vpisa v sodni register še vedno aktiven in razpolaga s popolno poslovno sposobnostjo ter je 
po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ( v nadaljevanju ZFPPIPP) 
v postopku prisilne poravnave, bi bilo potrebno določiti posebnega revizorja, ki bi preveril utemeljenost oziroma 
neutemeljenost določenih poslov iz preteklih let, zaradi katerih je družba prišla v insolventen položaj. Postopek 
odločanja o imenovanju posebnega revizorja naj bi bil zaradi varovanja interesov predlagateljev hiter, o njem naj bi 
sodišče odločilo v najkrajšem možnem času, zato se na naslovno sodišče obračamo z urgenco, da o tem nemudoma 
odloči, saj je od vložitve predloga minilo že več kot pet mesecev, v tem obdobju pa se je položaj družbe Center Naložbe 
d.d. že spremenil v določenih stadijih. 
 
Predlagatelji s tem upravičeno izkazujejo pravni interes do imenovanja posebnega revizorja ter naslovnemu sodišču 
predlagajo, da o tem odloči v najkrajšem možnem času ter pooblaščenca predlagateljev o tem tudi obvesti. 
 

Rajko Stanković 
predsednik  

  
Priloga: - sklep Okrajnega sodišča Maribor o odreku pristojnosti z dne 01.02.2010, 
             - pooblastila 10 delničarjev.    


