Sodna ulica 14, 2000 Maribor
St 2643/2014
SKLEP
Okrožno sodišče v Mariboru je v stečajnem postopku nad dolžnikom:
MEGEL inženiring d.o.o., Maribor Tržaška cesta 053 , 2000 Maribor
dne 27. 8. 2018
sklenilo
Stečajni upravitelj Stevo Radovanovič mora iz stečajne mase upniku ADDIKO BANK d.d. v roku 8 dni
vrniti predujem v višini 3.688,01 EUR na račun SI56 0100 0000 330023.
Obrazložitev
Naslovno sodišče je s sklepom opr. št. St 2643/2014 z dne 28. 10. 2014 (p.d. 10) začelo postopek osebnega
stečaja nad dolžnikom MEGEL d.o.o., kateri je bil za kritje začetnih stroškov odobren predujem.
Iz proračuna Okrožnega sodišča v Mariboru je bil na fiduciarni račun nakazan znesek predujma v višini
3.749,01 EUR. Sodišče pa je moralo plačati še stroške objave na spletnem portalu AJPES v znesku 122,00
EUR.
Tekom postopka stečaja je bila unovčena splošna stečajna masa na podlagi prodaje nepremičnine v znesku
36.500,00 EUR .
V kolikor znesek unovčene stečajne mase presega znesek plačil iz 7. odstavka 233. člena ZFPPIPP, se ta
plačila vrnejo v dobro proračuna sodišča po pravilih o plačilu stroškov stečajnega postopka in v skladu z
zakonom, ki ureja javne finance.
Glede na navedeno in ob upoštevanju določbe 8. odstavka 233. člena ZFPPIPP je sodišče odločilo kot izhaja
iz izreka sklepa.
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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.
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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