INFORMACIJA O STANJU SODNIH POSTOPKOV, KJER JE TOŽNIK OZIROMA TOŽENEC OBČINA ŽALEC
Leto
vložitve TOŽNIK
tožbe

SPORNI PREDMET - ZADEVA

2010
2013
2014
2013
2012
2012
2011

Veko z.o.o. – v stečaju
CPM – v stečaju
Vegrad –v stečaju
Prolink – v stečaju
Banka Celje d.d.
Plima d.o.o.
Minerva Žalec d.d. v stečaju

Neposredno plačilo terjatev
Plačilo pogodbenih del
Plačilo pogodbenih del
Neposredno plačilo terjatev
Plačilo cedirane terjatve
Neposredno plačilo terjatev
Gospodarski spor – neposredno
plačilo terjatev

2012

Tožba za plačilo koristi po Zakonu o
denacionalizaciji

2008

Denacionalizacijski
upravičenci (nepremičnine v
Arji vasi)
Občina proti
denacionalizacijskem
upravičencu
TAM-TAM d. o. o.

2014

Tožba Občina Žalec proti RS

2013

2014

Tožba Občine zoper
denacionalizacijske
upravičence
Tožba Občine zoper Zvonček
Plus d. o. o.
Tožba občanov proti Občini

2013

Kazenska zadeva zoper ml.

2013

2014

VIŠINA ZAHTEVKA

704.885,72
169.430,40
1.164.754,83
247.964,18
352.827,56
678.416,75
276.000,00

STANJE – FAZA POSTOPKA

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

2. 699.520,00 s pp

Obnova denacionalizacijskega
postopka
Tožba zaradi kršenja avtorskih
pravic
Zaradi vračila izplačane koristi po
Zakonu o denacionalizaciji
Zaradi vračila plačanega DDV
Zaradi izpraznitve poslovnega
prostora
Zaradi vznemirjanja lastninske
pravice (cesta)
Zaradi kaznivega dejanja požiga

Na prvi stopnji, obravnava še ni bila razpisana
Zavrnjeno na prvi stopnji, vložena pritožba
Vložen odgovor na tožbo, obravnava še ni razpisana
Na prvi stopnji, izdelano izvedensko mnenje
Na prvi stopnji, naslednji narok 2.12.2014
Na prvi stopnji, 30.10.2014 bo zadnji narok za glavno obravnavo
Na prvi stopnji zahtevek s sodbo v celoti zavrnjen. Tožeča stranka
vložila pritožbo na višje sodišče, odgovor na tožbo podan. Čakamo na
razsodbo Višjega sodišča v Celju
16.12.2014 bo glavna obravnava na Okrožnem sodišču v Celju
Upravno sodišče še ni odločilo o tožbi Občine zoper II. stopenjsko
odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje

257.316,00 s pp
141.772,94 s pp
22.423,92 s pp

Okrožno sodišče v Ljubljani je tožbo zavrnilo, vendar je vložena pritožba
s strani Tam-Tam
Okrožno sodišče v Celju je opravilo dve glavni obravnavi, zadeva še ni
zaključena
Okrajno sodišče v Žalcu še ni odločilo o zadevi
Okrožno sodišče v Celju še ni odločilo
9.12.2014 je razpisana mediacija pri Okrožnem sodišču v Celju.

Premoženjsko pravni
zahtevek v znesku
2.500,00 EUR

Na kazenskem oddelku za mladoletnike Okrožnega sodišča v Celju –
postopek v teku

