Grega Lippai
Upravitelj v insolvenčnih postopkih
Št. dovoljenja: L 5/2014
Trdinova ulica 7, 1000 Ljubljana
T: 031 360 039
E-mail: odvetnik.lippai@gmail.com

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Prešernova 22
3000 Celje

Ljubljana, 23.3.2018

Opr. št. St 3499/2015
Stečajni dolžnik: PARON d.o.o. – v stečaju, Spodnja Rečica 100, 3270 Laško, MŠ: 5851858000, DŠ:
62002040; številka poslovnega računa: SI56 6100 0001 2335 643
KONČNI NAČRT RAZDELITVE POSEBNE RAZDELITVENE MASE ŠT. 7
1x
Priloga: 1
Vročeno: sodišču elektronsko
_________________________________________________________________________________
Upravitelj naslovnemu sodišču skladno z ZFPPIPP predlagam končni načrt razdelitve posebne
razdelitvene mase št. 7:
Podatki o premoženju, ki je bilo predmet posebne stečajne mase in z unovčenjem katerega
je nastala posebna stečajna masa

I.

II.

UV lakirna linija – POG CE 73904, inv. št. 2000924,
Nanašalec lepila Burkle, inv. št. 2000989
Znesek kupnine, dosežen z unovčenjem posebne stečajne mase

Dosežena kupnina za premičnini iz točke I. brez DDV znaša 2.793,00 EUR.
III.

Skupni znesek stroškov v zvezi z unovčenjem posebne stečajne mase in zneski posameznih
vrst teh stroškov, razčlenjeni po vrstah stroškov iz 226/4 ZFPPIPP

Skupni znesek stroškov znaša 970.19 EUR, podrobnejša razčlenitev stroškov je v prilogi.
IV.

Znesek posebne razdelitvene mase, ki je predmet razdelitve

Predmet delitve je znesek 1.822,81 EUR.
V.

Skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri razdelitvi posebne razdelitvene mase

Pri razdelitvi posebne razdelitvene mase se upošteva skupni znesek terjatev ločitvenega upnika z
najboljšim vrstnim redom. Ločitvena pravica je bila priznana upniku PBS d.d. (sedaj NKBM d.d.). Iz

končnega seznama preizkušenih terjatev in končnega seznama ločitvenih pravic z dne 30.9.2017 pod
zaporedno številko 184 je razvidno, da je terjatev in ločitvena pravica na predmetnih premičninah
priznana v celoti.
Znesek posebne razdelitvene mase, ki je predmet delitve ne zadošča za celotno poplačilo ločitvenega
upnika z najboljšim vrstnim redom.

Terjatve, ki se upoštevajo pri prvi razdelitvi posebne razdelitvene mase upniku:

VI.
-

Zaporedna št. terjatve v končnem seznamu preizkušenih terjatev: 184
Identifikacijski podatki o upniku terjatve: NKBM d.d., Ulica Vita Kreigherja 4, 2000 Maribor
Znesek terjatve na dan začetka postopka, ki se upošteva pri razdelitvi: 283.806,11 EUR,
Obresti od dneva začetka postopka do 1.3. 2018 (51.778,09 EUR)
Skupni znesek terjatve, ki se upošteva pri razdelitvi: 335.584,20 EUR
Vrstni red plačila terjatve: 1.,
Terjatev se ob razdelitvi plača po 371/2 ZFPPIPP,
Znesek, ki se plača ob razdelitvi: 1.822,81 EUR (v osmih dneh po pravnomočnosti sklepa o
razdelitvi posebne razdelitvene mase),
Navedena terjatev je zavarovana z ločitvenimi pravicami na drugem premoženju, zato se
preostanek terjatve še ne prenaša med navadne terjatve.
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Priloga:

-

Izračun poplačila ločitvenega upnika

Paron d.o.o. – v stečaju
Spodnja Rečica 100
3270 Laško

Opr. št. St 3499/2015

IZRAČUN POPLAČILA LOČITVENEGA UPNIKA od prodaje premoženja pod točko I.
Realizirana vrednost posebne stečajne mase

2.793,00€

Delež posebne stečajne mase v skupni vrednosti stečajne mase po 226/5 ZFPPIPP1

0,061%

Višina stroškov v zvezi z unovčevanjem posebne stečajne mase, upoštevajoč potrjen predračun stroškov:
Stroški ocene vrednosti premoženja, ki spada v stečajno maso (226/4/1
ZFPPIPP)

2.287,50€

90,58

Sorazmerni del nagrade upravitelja – nadomestilo za pripravo otvoritvenega 9.532,24€
5,81€
poročila (226/4/5 ZFPPIPP)
Sorazmerni del drugih stroškov (226/4/5 ZFPPIPP):
- Sorazmerni del nadomestila upravitelju za preizkus terjatev
10.139,00€
6,18€
- Stroški računovodskih storitev
35.100,00€ 21,41€
- Stroški administrativnih storitev
9.450,00€
5,76€
- Bančni stroški
2.700,00€
1,64€
- Stroški upravitelja (potni stroški, stroški telefona, pisarne)
2.184,00€
1,33€
- Objave AJPES (122/5 ZFPPIPP)
122,00€
0,07€
Stroški varovanja
42.000,00 25,62€
Stroški izvedbe prodaje premoženja s stroški upravljanja premoženja od 95.544,98€ 658,28€
začetka stečaja do njegove prodaje (226/6 ZFPPIPP) Op.*
Sodna taksa za stečajni postopek (tar. št. 5114 ZST-1, kol 1,2)
60,00€
SKUPAJ
876,68€
Osnova za izračun nadomestila upravitelja za unovčenje stečajne mase in razdelitev
1.916,32€
Sorazmerni del nadomestila upravitelju iz 103/4/3 ZFPPIPP, ki se določi v sorazmerju z višino
zneska, ki je predmet razdelitve posebne stečajne mase (po sklepu Višjega sodišča v Ljubljani 76,65€
opr. št. Cst 48/2015 z dne 29. 1. 2015 se kot osnova za izračun upošteva znesek kupnine,
zmanjšan za vse stroške, razen nagrade)
+ ddv
16,86€

Znesek kupnine, dosežene z unovčenjem posebne stečajne mase:
Skupni znesek stroškov v zvezi z unovčevanjem posebne stečajne mase:
Znesek posebne razdelitvene mase za delitev upniku NKBM d.d.

2.793,00€
970,19€
1.822,81€
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Op. *. Med splošne stroške izvedbe prodaje in stroške upravljanja premoženja so zajeti tudi fiksni stroški prodaje v zvezi s
prodajo, vzdrževanjem in prisotnostjo predstavnika stečajnega dolžnika pri odvozu predmetnih premičnin v višini 600,00€
1

Stečajno maso v skupni višini 4.611,917,17€ predstavlja: 1. nepremičnine v višini 3.414.512,00€ (74,04%), 2.
Oprema v višini 303.187,00€ (6,57%), 3. Zaloge v višini 242.994,03€ (5,27%), 4. Terjatve, naložbe in denarna
sredstva v višini 651.224,14€ ( 14,12%).

