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I.

NAČRT KONČNE RAZDELITVE PREMOŽENJA, KI GA NI MOGOČE
UNOVČITI

Upravitelj naslovnemu sodišču v objavo posredujem načrt končne razdelitve premoženja,
ki ga v stečajnem postopku ni mogoče unovčiti oz. bi bili z njegovim unovčenjem povezani
nesorazmerni stroški in naslovnemu sodišču predlagam, da ga na spletnih straneh AJPES
javno objavi.
Naslovno sodišče je na podlagi predloga stečajnega upravitelja z dne 26.07.2018, dne
07.08.2018, objavilo poziv upnikom, da dajo soglasje za prevzem premoženja, ki ga ni
mogoče unovčiti oz. bi bili z njegovim unovčenjem povezani nesorazmerni stroški.
Na podlagi obvestila sodišča o soglasjih upnikov za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče
unovčiti z dne 28.08.2018, v katerem sem bil seznanjen, da do poteka 15 – dnevnega
roka noben upnik ni dal soglasja za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti, sem
postopek nadaljeval skladno s 3. odstavkom v zvezi s 3. točko 2. odstavka 374. člena
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ZFPPIPP in poziv k privolitvi za prevzem premoženja poslal še Ministrstvu za finance.
Ministrstvo za finance je v svojem pisnem odgovoru z dne 07.09.2018 sporočilo, da neunovčljive terjatve ne bo prevzelo, zato je bil poziv k privolitvi za prevzem ne-unovčljive
denarne terjatve posredovan še dvema humanitarnima organizacijama (Slovenska Karitas
in Rdeči križ Slovenije).
V kolikor niti dobrodelni organizaciji ne bosta prevzeli ne-unovčljivega premoženja, bom
postopal po 1. točki 4. odstavka 374, člena ZFPPIP, ki določa, da terjatve in druge
premoženjske pravice, ki so predmet tega premoženja prenehajo.
1. Podatki o premoženju, ki je predmet splošne stečajne mase, ki ga ni
mogoče unovčiti
Premoženje, ki ga ni mogoče unovčiti oz. bi bili z njegovim vnovčenjem povezani
nesorazmerni stroški, predstavlja denarna terjatev, in sicer:
- do dolžnika Rudolf Fritz GmbH, Hans Sachs Straße 19, 65428 Rüsselsheim,
Republika Nemčija, v višini glavnice 5.138,50 EUR s pripadki.
2. Vrednost premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti
Denarna terjatev je bila sladno s SRS 39 v otvoritveno bilanco vključene s popravkom
vrednosti, kar pomeni, da ocenjena vrednost premoženja skladno z določbo 2. točke 6.
odstavka 374. člena ZFPPIPP znaša 0,00 EUR.
3. Skupni znesek stroškov v zvezi z unovčevanjem stečajne mase
Skupni znesek stroškov v zvezi z unovčevanjem stečajne mase: 0,00 EUR.
4. Terjatve, ki se upoštevajo pri razdelitvi splošne razdelitvene mase
Pri razdelitvi splošne razdelitvene mase se terjatve upnikov ne upoštevajo, saj noben
upnik ni dal soglasja za prevzem premoženja.
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II.

PREDLOG RAZDELITVE PREMOŽENJA

V skladu s 373. členom ZFPPIPP sodišču podajam predlog za končno razdelitev stečajne
mase, in sicer denarna terjatev z vsemi morebiti pripadajočimi pravicami stečajnega
dolžnika MONTA-RAK, proizvodnja in storitev, d.o.o. – v stečaju, Spodnja Hajdina 007,
2288 Hajdina:
- do dolžnika Rudolf Fritz GmbH, Hans Sachs Straße 19, 65428 Rüsselsheim,
Republika Nemčija, v višini glavnice 5.138,50 EUR s pripadki,
bo na podlagi 1. točke 4. ostavka 374. člena ZFPPIPP prenehala, v kolikor do izteka
enomesečnega roka humanitarni organizaciji (Slovenska Karitas in Rdeči križ Slovenije)
ne bosta soglašali s prevzemom.
upravitelj
Blaž Poljanšek
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