Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana
St 732/2017
SKLEP
o nagradi upravitelja
Okrožno sodišče v Ljubljani je v zadevi:
stečajni postopek nad pravno osebo
nad dolžnikom:
PROLOGIKA, prodaja in logistika d.o.o., Ljubljana Pokopališka ulica 002 , 1000 Ljubljana
dne 30. 10. 2018
sklenilo
1. Ugotovi se, da upravitelj Matjaž Janša opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek
pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki:
MAJAN - poslovno svetovanje, Matjaž Janša, s.p.
matična številka: 6438814000
2. Po pravnomočnosti tega sklepa ima upravitelj pravico do plačila zadnjega dela nagrade v višini:
– nagrada brez DDV
99,44 EUR
– 22% DDV
21,88 EUR
– nagrada z vključenim DDV 121,31 EUR.
Obrazložitev
Upravitelj je opravil vsa dejanja v postopku in predložil svoje končno poročilo v skladu z drugim
odstavkom 375. člena ZFPPIPP. Zato je sodišče s tem sklepom odločilo o plačilu zadnjega dela nagrade
upravitelju.
V skladu z 2. točko drugega odstavka 104. člena ZFPPIPP je zadnji del nagrade enak vsoti zadržanih 10
odstotkov nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila, odmerjenega s sklepom, izdanim v tej zadevi dne
13. 9. 2017.
V skladu z desetim odstavkom 104. člena ZFPPIPP se zadnji del nagrade plača po pravnomočnosti tega
sklepa.
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Pravni pouk:
1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti ugovor v 15 dneh. Rok za vložitev ugovora teče za osebe, ki se jim
ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.
2. Ugovor je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo ta sklep. Vložiti ga je treba v enem izvodu.
3. Ugovor mora obsegati:
– opravilno številko in datum tega sklepa,
– izjavo osebe, ki vlaga ugovor, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
– ugovorne razloge in
– podpis vlagatelja ugovora.
4. Če ugovor vlaga odvetnik, ga mora vložiti v elektronski obliki, podpisanega z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Če ugovor ni vložen v elektronski obliki, se zanj ne
uporabljajo pravila o nepopolni vlogi in ga sodišče zavrže (123. a člen ZFPPIPP).
5. V postopku z ugovorom se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.
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