Ferrarska 9, 6000 Koper
St 1261/2016
SKLEP
o nagradi upravitelja
Okrožno sodišče v Kopru je v stečajnem postopku nad pravno osebo nad dolžnikom:
TRGOVANJE CENTER, trgovina in storitve, d. o. o. - v stečaju, Partizanska cesta 71 C, 6210 Sežana
21. marca 2018
sklenilo
1. Ugotovi se, da upravitelj Stevo Radovanović opravlja naloge in pristojnosti upravitelja v postopku prek
pravnoorganizacijske oblike, ki je v poslovni register vpisana s temi podatki:
RADOVANOVIĆ STEVO - ODVETNIK
matična številka: 1298224000
2. Nadomestilo upravitelja za preizkus terjatev se odmeri v višini:
– nadomestilo brez DDV
1.420,50 evrov
– 22% DDV
312,51 evrov
– nadomestilo z vključenim DDV 1.733,01 evrov.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa ima upravitelj pravico do plačila 90 odstotkov zneska nadomestila iz točke
2. tega izreka. O plačilu zadnjih 10 odstotkov tega zneska bo sodišče odločalo po prejemu končnega
poročila upravitelja.
Obrazložitev
Upravitelj je 14. 3. 2018 pri tem sodišču vložil predlog za izdajo sklepa o odmeri nadomestila za
preizkus treh terjatev (p. d. 73). Iz spisovnih podatkov izhaja, da je upravitelj v skladu s 70. členom ZFPPIPP
sodišču predložil končni seznam preizkušenih terjatev, katerega predmet je preizkus treh terjatev, ter da mu
nadomestilo za preizkus še ni bilo odmerjeno.
Sodišče je nadomestilo odmerilo po 2. točki četrtega odstavka 103. člena ZFPPIPP in po 6. členu
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 (Uradni list RS, št. 91/08 s
spremembami) v najnižjem znesku v višini 1.420,50 evrov, povečanim za 22% DDV.
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V skladu z drugim odstavkom v zvezi z desetim odstavkom 104. člena ZFPPIPP se plača 90 odstotkov
nadomestila po pravnomočnosti tega sklepa, zadnjih 10 odstotkov pa, ko upravitelj predloži končno poročilo.
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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