Mag. Jasna Dedić
Upraviteljica v postopkih insolventnosti in prisilnega prenehanja

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva 9
1000 Ljubljana
Ljubljana, 24.9.2018

Opr. št.: St 45/2018

KONČNO POROČILO UPRAVITELJICE
(375. člen ZFPPIPP)

Stečajni dolžnik: EIS PLUS, d.o.o. - v stečaju
Opekarska cesta 32, 1000 Ljubljana

Vsebina:
Uvod ................................................................................................................................................................ 2
Unovčena stečajna masa ................................................................................................................................. 2
Delež poplačila upnikov................................................................................................................................... 2
Predlogi sodišču............................................................................................................................................... 2
Izjava upraviteljice ........................................................................................................................................... 3

Uvod
V skladu s 375. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list št. 13/14 s spremembami; v nadaljevanju ZFPPIPP)
podajam naslovnemu sodišču končno poročilo za dolžnika EIS PLUS, d.o.o. - v stečaju,
Opekarska cesta 32, 1000 Ljubljana.
Stečajni postopek se je začel dne 16.2.2018 na predlog upnika Republika Slovenija
(Ministrstvo za Finance), katerega vsebina je v skladu s prvim odstavkom 232. člena ZFPPIPP.
Dolžnik v 15 dneh po prejemu predloga za začetek stečajnega postopka ni niti ugovarjal, da
ni insolventen ali da upnikova terjatev ne obstaja, niti vložil zahteve za odložitev odločanja o
upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka po 236. členu ZFPPIPP.
Na podlagi opravjenih poizvedb in prejete dokumentacije ugotavljam, da dolžnik ne
razpolaga s stečajno maso.

Unovčena stečajna masa
Stečajni dolžnik nima nobenega premoženja, ki bi se ga dalo unovčiti.
V skladu z navedenim ni možno unovčiti stečajne mase za namene poplačila upnikov.

Delež poplačila upnikov
Končni delež poplačila upnikov je 0 %, ker je stečajna masa neznatne vrednosti.

Predlogi sodišču
Naslovnemu sodišču predlagam, da sprejme naslednje sklepe:
Stečajni postopek nad družbo dolžnika EIS PLUS, d.o.o. - v stečaju, Opekarska cesta 32, 1000
Ljubljana, opr. št. St 45/2018 se konča brez razdelitve upnikom.
1. Upraviteljici se odmeri preostali del nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila v
višini 99,44 + 21,88 (DDV) EUR=121,32 EUR.
2. Upraviteljica Jasna Dedid se razreši.
Stečajni dolžnik EIS PLUS, d.o.o. - v stečaju, MŠ: 6236669000, DŠ: 39357368 se izbriše iz
registra po uradni dolžnosti na podlagi pravnomočnega sklepa o končanju stečajnega
postopka.
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Izjava upraviteljice
Upraviteljica izjavljam, da sem opravila vsa dejanja, ki jih je treba opraviti v skladu z določili
ZFPPIPP.

S spoštovanjem,

Upraviteljica
Jasna Dedič
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