OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
Stečajna pisarna
Ferrarska 9
6000 KOPER

Dolžnik:

MILANČE, trgovina d.o.o. Koper – Capodistria, Vojkovo nabrežje 23, 6000
Koper - Capodistria

Upravitelj: Silvo Zorec, ki opravljam svoje naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek
pravnoorganizacijske oblike AHERON d.o.o., insolvenčni postopki in finančne
storitve, Glavni trg 17/b, 2000 Maribor.

Zadeva:

St 1232/2012 – stečajni postopek nad pravno osebo

PREDLOG NAČRTA PRVE PREDNOSTNE RAZDELITVE SPLOŠNE
STEČAJNE MASE
ŠT.: R 1232-2012/1

Okrožno sodišče v Kopru je dne 5.11.2012 sprejelo sklep o začetku stečajnega postopka nad
pravno osebo MILANČE, trgovina d.o.o. Koper – Capodistria, Vojkovo nabrežje 23, 6000
Koper – Capodistria, matična številka: 3456633000, davčna številka: SI78928117. Sklep se
vodi pod opravilno številko 1232/2012.

PREDLOG
Sodišču predlagamo, da se opravi prva prednostna razdelitev splošne stečajne mase, ki je
hkrati končna razdelitev (saj je unovčena vsa stečajna masa in bo vsa razdelitvena masa
uporabljena pri prvi prednostni razdelitvi), v znesku 2.888,46 EUR tako, da se pri končni
razdelitvi upoštevajo prednostne terjatve v skupnem znesku 2.888,46 EUR, ki se plačajo v
deležu 100,00 % priznanih prednostnih terjatev.
Upravitelj, predlagam sodišču, da izda sklep, da upravitelju odmeri sorazmerni del
nadomestila upravitelju za unovčenje stečajne mase in končno razdelitev stečajne mase v
višini 352,40 EUR (288,85 EUR + 22% DDV = 352,40 EUR) ter odobri izplačilo v višini 90% od
odmerjenega nadomestila za razdelitev splošne razdelitvene mase;
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I.

OBRAZLOŽITEV

Upravitelj ugotavlja, da je bila unovčena vsa stečajna masa stečajnega dolžnika. Ugotovljeno
je, da razpoložljiva stečajna masa zadošča za poplačilo ugotovljenih prednostnih terjatev,
zato sodišču predlagam načrt prve prednostne razdelitve stečajne mase, s katerim bodo
prednostne terjatve poplačane v višini 100% priznanih prednostnih terjatev. Razdelitvena
masa (splošna razdelitvena masa, zmanjšana za predvidene stroške stečajnega postopka, ki
bodo nastali do zaključka) znaša 2.888,46 EUR. Razdelitvena masa ne zadošča za plačilo
obresti na priznane prednostne terjatve od začetka stečajnega postopka.
Prednostne terjatve po naših informacijah niso bile niti delno poplačane s strani jamstvenega
sklada Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike
Slovenije, zato se prednostne terjatve iz te razdelitve plačajo upniku.
Vrednosti poplačil posameznih upnikov so v tabeli načrta prve prednostne razdelitve
navedeni v bruto vrednostih. Vsi prispevki in davki, ki se nanašajo na plačilo prednostnih
terjatev bodo nakazani neposredno na FURS, ZZZS in SPIZ, upniki pa bodo prejeli poplačilo v
neto znesku terjatve.

II. SKUPNI ZNESEK TERJATEV, KI SE UPOŠTEVAJO PRI RAZDELITVI
V stečajni postopek je terjatve prijavilo 19 upnikov, katerim je bilo priznano skupaj
11.506.326,12 EUR terjatev, od tega za 5.359.349,47 EUR navadnih, 0,00 EUR zavarovanih,
2.888,46 EUR prednostnih in za 6.144.088,19 EUR pogojnih. Izločitvenih terjatev ni bilo
prijavljenih. Upniki tudi niso prijavili podrejenih terjatev.
Pri prvi prednostni razdelitvi se upoštevajo vse priznane prednostne terjatve v znesku
2.888,46 EUR, kar je tudi skupna vrednost terjatev, ki se upošteva pri razdelitvi.
Povzetek podatkov po 1., 2. In 3. točki 2. odstavka 363. člena ZFPPIPP:
1.

znesek splošne razdelitvene mase, ki je predmet končne
razdelitve

2.

skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri prvi razdelitvi

3.

delež iz tretjega odstavka 359. člena ZFPPIPP (1 : 2)

ZNESEK
2.888,46 EUR

2.888,46 EUR
100,00 %

Vsi podatki o terjatvah, ki se upoštevajo pri končni razdelitvi, skladno s 4. točko 2. odstavka
363. člena ZFPPIPP, so razvidni iz priloženega načrta končne razdelitve.

III. NADOMESTILO UPRAVITELJU
Sodišču predlagamo tudi, da v sklepu o razdelitvi odmeri sorazmerni del nadomestila
upravitelju za unovčenje stečajne mase in končno razdelitev stečajne mase, ki se določi v
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sorazmerju z višino zneska, ki je predmet razdelitve, v skladu s 3. točko četrtega odstavka
103. člena ZFPPIPP in 7. čl. Pravilnika o spremembah Pravilnika o tarifi za odmero nagrade
upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve
katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen (Ur. List RS, št. 53/2009), v višini 691,49 EUR
EUR + DDV, pri čemer se upošteva:
-

da znaša nadomestilo za unovčenje stečajne mase in razdelitev za to razdelitev v
skladu s 5. točko 7. čl. Pravilnika, 352,40 EUR (10% od 2.888,46 EUR + DDV = 352,40
EUR).

Koper, 08.04.2019
Silvo Zorec
Upravitelj

Priloga:
 Končni načrt končne razdelitve v skladu s 373. členom ZFPPIPP

Posebej objavljena priloga:
 Prvi posodobljeni končni seznam preizkušenih terjatev
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OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU
Ferrarska 9
6000 KOPER
PREDLOG NAČRTA PRVE PREDNOSTNE RAZDELITVE SPLOŠNE STEČAJNE MASE
MILANČE, trgovina d.o.o., Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper - Capodistria
St 1232/2012
PRIZNANO

Zap. Št.

Št. Prijave
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St 1232/2012-19
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St 1232/2012-25

Upnik
SEBASTJAN VEŽNAVER, Frenkova cesta 1 c, 6276
Pobegi
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE,
DAVČNA UPRAVA RS, DAVČNI URAD KOPER, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo, oddelek Koper,
Ferrarska 5b, 6000 Koper - Capodostria

SKUPAJ

Koper, 08.04.2019

Matična
številka

Vrsta terjatve
Prednostna

5854814000

Glavnica

Obresti

2.532,00

162,50

182,05
2.714,05

11,91
174,41

Stroški

Priznano skupaj

Terjatve, ki se
Vrednost
upoštevajo pri poplačila terjatev
razdelitvi
(100%)

2.694,50

2.694,50

2.694,50

193,96
2.888,46

193,96
2.888,46

193,96
2.888,46

Prednostna

0,00

Upravitelj:
Silvo Zorec

