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JOVIĆ BOBAN d.o.o. – v stečaju, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva 9

Opr. št.: St 3331/2017
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Ljubljana, dne 17.05.2018

LJUBLJANA

ZADEVA: Končno poročilo
Skladno s 375. členom ZFPPIPP upravitelj podajam končno poročilo v postopku stečaja nad
družbo Jović Boban d.o.o.
1. Opis poslov
Upravitelj sem skladno z določili ZFPPIPP izdelal otvoritveno poročilo in preizkusil prijavljene
terjatve upnikov.
Glede na prejete odgovore na poslane poizvedbe in ostale zbrane podatke, stečajni dolžnik nima
nobenega unovčljivega premoženja, zato naslovnemu sodišču predlagam zaključek postopka,
kakor je navedeno v 5. točki poročila.
2. Skupni znesek unovčene stečajne mase, stroški in prihodki postopka
Skupni znesek prihodkov v predmetnem postopku znaša 2.159,11€, kar predstavlja predujem za
kritje začetnih stroškov stečajnega postopka.
Preostala sredstva na transakcijskem računu so potrebna za delno vračilo predujma, plačilo
stroška zapiranja bančnega računa, bančno provizijo, izdelavo zaključnih računovodskih izkazov in
izplačilo zadnjega dela nagrade upravitelju.
Skupni znesek stroškov postopka znaša 1.970,68€, od tega je bilo izplačane 90% nagrade
upravitelja za izdelavo otvoritvenega poročila v višini 1.091,80€.
Podrobna specifikacija vseh stroškov postopka in trenutno stanje na transakcijskem računu sta
razvidna iz tabele.
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3. Končni delež plačila terjatev upnikov iz tretjega odstavka 359. člena ZFPPIPP
V predmetnem postopku so bile priznane sledeče terjatve:
-

navadne terjatve:

Skupaj priznane terjatve:

13.409,63€,
13.409,63€.

V predmetnem postopku stečaja ni prišlo do oblikovanja stečajne mase v višini, ki bi zadoščala za
poplačilo upnikov. Končni delež plačila terjatev tako znaša 0,00%.
4. Izjava upravitelja skladno s 4. točko drugega odstavka 375. člena ZFPPIPP
Upravitelj v skladu s 4. točko drugega odstavka 375. člena ZFPPIPP izjavljam, da sem izvedel vsa
dejanja, ki jih je bilo potrebno opraviti v predmetnem stečajnem postopku v skladu z določili
ZFPPIPP.
5. Predlogi sklepov
Upravitelj skladno z določili ZFPPIPP naslovnemu sodišču predlagam izdajo naslednjih sklepov,
potrebnih za zaključek predmetnega stečajnega postopka:

3

Sklep 1
Skladno s 3. točko izreka sklepa o nagradi naslovnega sodišča z dne 23.02.2018 naslovnemu
sodišču predlagam, naj odloči o plačilu zadnjega dela nagrade upravitelja in dovoli izplačilo zadnjih
10% nadomestila za izdelavo otvoritvenega poročila v višini 121,31€.
Sklep 2
Skladno z določili ZFPPIPP naslovnemu sodišču predlagam izdajo sklepa o končanju stečajnega
postopka, s katerim naj odloči o zaključku predmetnega stečajnega postopka in o razrešitvi
upravitelja.

S spoštovanjem,
Upravitelj
Jan Sibinčič

