Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško
St 4637/2015
LJUDMILA GOLOBIČ TRNJE 13 8250 Brežice
POZIV LOČITVENEMU UPNIKU
da da soglasje za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti
v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo
nad dolžnikom:
AAA-ING proizvodnja, montaža, projektiranje in inženiring d.o.o., Brežice Cesta bratov Cerjakov 033 ,
8250 Brežice
1. Obveščamo zgoraj navedenega ločitvenega upnika, da v stečajno maso spada tudi naslednje premoženje,
ki ga ni mogoče unovčiti oziroma bi z njegovim unovčenjem nastali nesorazmerni stroški:
•

nadstrešek nad gostinskim lokalom na naslovu Trnje 13, 8250 Brežice.

Prevzemnik navedenega premoženja je dolžan kriti stroške, ki so nastali z unovčenjem posebne
stečajne mase, po pravnomočnosti sklepa o razdelitvi posebne stečajne mase, in sicer:

Predlog upravitelja za poziv upnikom z dne 7. 12. 2018 (PD 562) je priloga tega poziva in je objavljen
hkrati s pozivom.
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2. Pozivamo ločitvenega upnika, da da soglasje za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti tako, da
odda izjavo z vsebino, določeno na naslednji strani tega poziva.
3. Upnik naj izjavo o soglasju odda v 15 dneh po objavi tega poziva v enem izvodu tako, da jo osebno vloži
na vložišču tega sodišča ali pošlje po pošti na naslov tega sodišča, naveden v zgornjem levem kotu tega
poziva. Izjava bo pravočasna, če jo bo upnik vložil na vložišču ali oddal s priporočeno poštno pošiljko do
poteka roka iz prejšnjega stavka.
4. Sodišče bo s sklepom o končni razdelitvi v skladu z 2. točko prvega odstavka 374. člena ZFPPIPP
odločilo, da se premoženje iz 1. točke tega poziva prenese na ločitvenega upnika, ki bo v 15 dneh po
objavi tega poziva dal soglasje za njegov prevzem.
5. Če upnik ne bo pristal na prevzem premoženja iz 1. točke tega poziva, ga bo sodišče s sklepom o končni
razdelitvi v skladu z drugim odstavkom 374. člena ZFPPIPP odločilo, da se premoženje prenese na
Republiko Slovenijo.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 11. 12. 2018
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St 4637/2015
SOGLASJE
za prevzem premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti
Upnik:(*1)
_______________________________________________________________________________________
__
_______________________________________________________________________________________
__

v zadevi: stečajni postopek nad pravno osebo
nad dolžnikom:
AAA-ING proizvodnja, montaža, projektiranje in inženiring d.o.o., Brežice Cesta bratov Cerjakov 033 ,
8250 Brežice
izjavljam, da soglašam s prevzemom premoženja stečajnega dolžnika, ki ga ni mogoče unovčiti.

Dne, ________________
podpis upnika / zakonitega zastopnika(*2)
_______________________________
_______________________________

Navodila za izpolnjevanje izjave:
*1: Vpisati je treba podatke o upniku, ki daje soglasje, in sicer:
– če je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: matično številko, firmo in sedež
– če je potrošnik: osebno ime in naslov
*2: Če je upnik fizična oseba, lastnoročno podpiše soglasje. Če je upnik pravna oseba čitljivo napiše tudi osebno ime
zakonitega zastopnika, ki v imenu upnika podpisuje soglasje.
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Upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti, Branko Mavrič s.p.
p.p. 75, Cankarjeva ulica 6F, 2116 Maribor
Tel: ++386 (0)40 651 345
E-mail: upravitelj.mavric@gmail.com

Za dolžnika: AAA-ING d.o.o. - v stečaju, Brežice Cesta bratov Cerjakov 033 ,8250 Brežice
Stečaj družbe: St 4637/2015

Okrožno sodišče v Krškem
Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško
ga . Čepin Pavlina, okrožna sodnica
Zadeva:

Maribor, dne 7.12.2018

PREDLOG SODIŠČU K SOGLASJU ZA OBJAVO POZIVA UPNIKOM, DA DAJO
SOGLASJE ZA PREVZEM PREMOŽENJA, KI GA NI MOGOČE UNOVČITI (374.
Člen ZFPPIPP)

Zveza:
I.

SPLOŠNO

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom opr. št. St 4637/2015 dne 11.02.2016 začelo postopek stečaja
nad družbo AAA-ING proizvodnja, montaža, projektiranje in inženiring d.o.o.- v stečaju, Cesta
bratov Cerjakov 033 , 8250 Brežice, matična številka: 3321452000, davčna številka: 25353985. Za
upravitelja sem bil imenovan Branko Mavrič.
Upravitelj zaradi neuspeha pri unovčevanju premoženja kot opisano spodaj predlagam sodišču, da
pozove ločitvenega upnika k prevzemu premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti v skladu z 374.čl.
ZFPPIPP, po likvidacijski vrednosti v višini 2.000,00 EUR, kolikor je znašala zadnja oblikovana
izhodiščna cena v okviru zavezujočega zbiranja ponudb.
II.

OPIS PREMOŽENJA, KI SE PRENAŠA

Premoženje, ki se prenaša je je nadstrešek nad gostinskim lokalom vgrajen na naslovu Trnje 13, 8250
Brežice. Vrednost nadstrešnice glede na stanje in primerljive prodaje na spletu na podlagi 2. odstavka
346. člena ZFPPIPP je ocenil upravitelj na ocenjeno tržno vrednost v višini 4.000,00 EUR. Ocenjena
likvidacijska vrednost po oceni upravitelja je 2.000,00 EUR.
III.

DOSEDANJI POSKUSI UNOVČEVANJA

Upravitelj sem v dosedanjem poteku stečajnega postopka poizkušal unovčiti zgoraj opisano premoženje
kot sledi:
• Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Krškem, opr. št. St 4637/2015, z dne
03.07.2017, pravnomočnega dne 20.07.2017 sem upravitelj izvedel prvo zavezujoče zbiranje
ponudb zaradi prodaje premoženja dolžnika. Izhodiščna cena je bila določena po ocenjeni tržni
vrednosti v višini 4.000 EUR. Varščina je znašala 10 % izklicne cene, to 400,00 EUR. Zbiranje
ponudb je bilo zaključeno kot neuspešno, ker ni nihče vplačal varščine in dal svoje ponudbe za
nakup tega premoženja.
• Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Krškem, opr. št. St 4637/2015 z dne
05.12.2017, pravnomočnega dne 22.12.2017 sem upravitelj izvedel drugo zavezujoče zbiranje
ponudb zaradi prodaje premoženja dolžnika. Izhodiščna cena je bila določena po ocenjeni
likvidacijski vrednosti v višini 2.000,00 EUR brez DDV. Varščina je znašala 10 % izklicne cene,.
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Zbiranje ponudb je bilo zaključeno kot neuspešno, ker ni nihče vplačal varščine in dal svoje
ponudbe za nakup tega premoženja.
Na podlagi sklepa o prodaji Okrožnega sodišča v Krškem, opr. št. St 4637/2015, z dne
24.04.2018, pravnomočnega dne 11.05.2018 sem upravitelj izvedel nezavezujoče zbiranje
ponudb zaradi prodaje premoženja dolžnika. Izhodiščna cena ni bila določena. Zbiranje ponudb
je bilo zaključeno kot neuspešno, ker ni na naslov upravitelja ni prispela nobena ponudba.

•

IV.

STROŠKI PRENOSA

Stroški v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase so v skladu s 4 odstavkom 226. člena ZFPPIPP
naslednji :

Z.š. Vrsta stroška
nagrada upravitelju - otvoritveno
poročilo
Stroški v zvezi z izdelavo
2. računovodskih izkazov iz 291.
člena tega zakona
1.

3. Stroški cenitve
Strošek sodne takse za
razdelitev
Nadomestilo upravitelju za
5.
razdelitev
4.

6. DDV

Znesek
celotnega
strpška

Sorazmerni
delež v %

sorazmerni

8.099,09

0,13

sorazmerni

1.732,99

V celoti

DDV v EUR

Skupaj z
DDV v EUR

10,28

2,26

12,54

0,13

2,20

0,48

2,68

0,00

100

0,00

0,00

0,00

V celoti

60,00

100

60,00

0,00

60,00

V celoti

20,00

100

20,00

4,40

24,40

V celoti

440,00

100

440,00

0,00

440,00

532,48

2,74

539,62

Obseg

Skupaj

Znesek v
EUR

Sorazmerni delež je izračunan na podlagi deleža ocenjene vrednosti premoženja, ki je predmet zadevne
posebne stečajne mase (4.000,00 EUR) v ocenjeni vrednosti splošne stečajne mase in vseh posebnih
stečajnih mas po otvoritveni bilanci stanja (3.152.093,84 EUR) in znaša 0,13 %
Upnik je dolžan stroške v zvezi z unovčenjem posebne stečaje mase plačati na stečajni račun dolžnika
po pravnomočnosti sklepa o razdelitvi posebne stečajne mase.
V.

LOČITVENI UPNIKI

Na navedenem premoženju dolžnika potrošnika je ločitveno pravico prijavil upnik pod zap. št 25.1;
LJUDMILA GOLOBIČ, Trnje 13, 8250 Brežice v končnem seznamu preizkušenih terjatev, ki je bil
objavljen na spletnih straneh AJPES dne 15.03.2017.
VI.

PREDLOG SODIŠČU

Zaradi navedenega predlagam sodišču, da v skladu z. 374.čl. ZFPPIPP, pozove ločitvenega upnika
LJUDMILA GOLOBIČ, Trnje 13, 8250 Brežice, da v roku 15 dni od objave poziva sporoči oziroma izjavi
svojo privolitev za prevzem premoženja, ki ga kljub več poskusom ni bilo mogoče unovčiti.
V kolikor ločitveni upnik v navedenem roku ne bo sporočil oziroma izjavili privolitve za prevzem, bom
upravitelj v naslednjem koraku premoženje, ki ga ni mogoče unovčiti ponudil navadnim upnikom .
S spoštovanjem,
Podpis:
mag. Branko Mavrič
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