Opr. št.: St 5073/2014
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI
Stečajna pisarna
Slomškova ulica 21
9000 Murska Sobota

Stečajni dolžnik:

INŽENIRING GRAJ, podjetje za geodetske storitve,
d.o.o. - v stečaju, Slomškova ulica 041, 9000 Murska Sobota,
za katerega skladno z določilom 97. členom ZFPPIPP vodi posle
in ga zastopa stečajna upraviteljica: Jerneja Pečoler, Pravno
svetovanje in zastopanje, s.p., 2380 Slovenj Gradec

KONČNI NAČRT KONČNE RAZDELITVE – PRENOS PREMOŽENJA, KI GA NI
MOGOČE UNOVČITI v skladu s 374. členom ZFPPIPP

-

U1-1/2015

1- krat eINS portal

1

Skladno z obvestilom naslovnega sodišča z dne 17.10.2018, da proti načrtu končne razdelitve
ni bil vložen noben ugovor ter pozivom k predložitvi končnega načrta končne razdelitve po
členu 367. ZFPPIPP z enako vsebino kot načrt končne razdelitve, upraviteljica sodišču v
objavo podajam končni načrt končne razdelitve z enako vsebino kot načrt končne razdelitve:
I. NAČRT KONČNE RAZDELITVE
Upraviteljica naslovnemu sodišču v objavo posredujem načrt končne razdelitve - prenos
premoženja, ki ga v stečajnem postopku ni mogoče unovčiti oz. bi bili z njegovim
unovčenjem povezani nesorazmerni stroški in naslovnemu sodišču predlagam, da ga na
spletnih straneh AJPES javno objavi.
Naslovno sodišče je na podlagi predloga upraviteljice z dne 19.07.2018 (r. št. 172), dne
24.07.2018 (r. št. 175) objavilo poziv upnikom da dajo soglasje za prevzem premoženja, ki
ga ni bilo mogoče unovčiti. Soglasje za prevzem premoženja – denarnih terjatev je dal upnik
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, matična št.: 2482886000.

1. Podatki o premoženju, ki je predmet splošne stečajne mase, ki ga ni
mogoče unovčiti
Premoženje, ki ga ni mogoče unovčiti oz. bi bili z njegovim vnovčenjem povezani
nesorazmerni stroški, predstavljajo denarne terjatve stečajnega dolžnika, in sicer
- do dolžnika BONITA NALOŽBE, podjetje za geodezijo in nepremičnine d.o.o.,
Slomškova ulica 041, 9000 Murska Sobota, zaradi plačila (i) glavnice v znesku 142.478,07
EUR, (ii), zakonskih zamudnih obresti od glavnice v znesku 142.478,07 EUR od dne
28.05.2016 dalje do plačila, (iii) izvršilnih stroškov v znesku 44,00 EUR in (iv) zakonskih
zamudnih obresti od izvršilnih stroškov v znesku 44,00 EUR od dne 04.11.2016 dalje do
plačila, vse, kot izhaja iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL
100672/2016 z dne 07.10.2016, ki je postal pravnomočen in izvršljiv dne 04.11.2016.
- do dolžnika Zavarovalništvo ROBERT GRAJ S.P., Slomškova ulica 041, 9000 Murska
Sobota, zaradi plačila (i) glavnice v znesku 17.459,86 EUR, (ii) zakonskih zamudnih obresti
od glavnice v znesku 17.459,86 EUR od dne 10.05.2016 dalje do plačila, (iii) izvršilnih
stroškov v znesku 44,00 EUR in (iv) zakonskih zamudnih obresti od izvršilnih stroškov v
znesku 44,00 EUR od dne 06.01.2017 dalje do plačila, vse, kot izhaja iz sklepa o izvršbi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 125495/2016, z dne 09.12.2016, ki je postal
pravnomočen in izvršljiv dne 06.01.2017.
- do dolžnika NIVO, d.d. – v stečaju, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, v višini
prijavljene in priznane navadne terjatve iz naslova glavnice v znesku 662,40 EUR, z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od prijavljene in priznane terjatve v znesku 662,40 EUR
od dne 23.06.2016 dalje do plačila, ki je bila prijavljena in v celoti priznana v stečajnem
postopku nad dolžnikom, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, pod opr.
št. St 354/2016.

U1-1/2015

2

2. Vrednost premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti
Ocenjena vrednost denarnih terjatev po 1. odstavku 328. člena ZFPPIPP v zvezi z 2. točko 6.
odstavka 374. člena ZFPPIPP znaša 100,00 EUR.
Vrednost premoženja, ki je predmet prenosa, je bila določena za potrebe unovčevanja
premoženja (denarnih terjatev) v stečajnem postopku in ni ovira, da upnik – prevzemnik,
premoženja v svojih poslovnih knjigah ne bi mogel vrednotiti po drugačni vrednosti.
3. Skupni znesek stroškov v zvezi z unovčevanjem stečajne mase
Skupni znesek stroškov v zvezi z unovčevanjem stečajne mase: 0,00 EUR.
4. Terjatve, ki se upoštevajo pri razdelitvi splošne razdelitvene mase
-

Zap. št. prijave terjatve v končnem seznamu preiz. ter.

19 (37)

- Identifikacijski podatki o upniku terjatve
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
matična št.: 2482886000.
- Znesek terjatve, ki se upošteva pri razdelitvi

2.174,15 EUR

- Vrstni red plačila terjatve
- Plačilo terjatve po členu ZFPPIPP

1.
čl. 374 ZFPPIPP

- Znesek terjatve, ki se plača ob razdelitvi

100,00 EUR

5. Skupni znesek terjatev, ki se upoštevajo pri razdelitvi splošne razdelitvene
mase
Skupni znesek vseh priznanih terjatev vseh upnikov, ki so dali soglasje za prevzem
premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti znaša 2.174,15 EUR.
6. Delež (izražen v odstotku), ki ga predstavlja znesek prijavljene in priznane
terjatve upnika v skupnem znesku vseh prijavljenih in priznanih terjatev
upnikov, ki so dali soglasje za prevzem premoženja
Delež (izražen v odstotku): 100,00 %.
7. Delež poplačila terjatev upnika iz 3. odstavka 359. člena ZFPPIPP:
Delež poplačila terjatev upnika iz 3. odstavka 359. člena ZFPPIPP: 4,60 %.
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II. PREDLOG RAZDELITVE PREMOŽENJA
V skladu s 374. členom ZFPPIPP sodišču podajam predlog za končno razdelitev stečajne
mase, in sicer denarne terjatve z vsemi morebiti pripadajočimi pravicami stečajnega dolžnika
INŽENIRING GRAJ, podjetje za geodetske storitve, d.o.o. - v stečaju, Slomškova ulica 041,
9000 Murska Sobota, matična št.: 2212617000, in sicer:
- do dolžnika BONITA NALOŽBE, podjetje za geodezijo in nepremičnine d.o.o.,
Slomškova ulica 041, 9000 Murska Sobota, zaradi plačila (i) glavnice v znesku 142.478,07
EUR, (ii), zakonskih zamudnih obresti od glavnice v znesku 142.478,07 EUR od dne
28.05.2016 dalje do plačila, (iii) izvršilnih stroškov v znesku 44,00 EUR in (iv) zakonskih
zamudnih obresti od izvršilnih stroškov v znesku 44,00 EUR od dne 04.11.2016 dalje do
plačila, vse, kot izhaja iz sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL
100672/2016 z dne 07.10.2016, ki je postal pravnomočen in izvršljiv dne 04.11.2016;
- do dolžnika Zavarovalništvo ROBERT GRAJ S.P., Slomškova ulica 041, 9000 Murska
Sobota, zaradi plačila (i) glavnice v znesku 17.459,86 EUR, (ii) zakonskih zamudnih obresti
od glavnice v znesku 17.459,86 EUR od dne 10.05.2016 dalje do plačila, (iii) izvršilnih
stroškov v znesku 44,00 EUR in (iv) zakonskih zamudnih obresti od izvršilnih stroškov v
znesku 44,00 EUR od dne 06.01.2017 dalje do plačila, vse, kot izhaja iz sklepa o izvršbi
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. VL 125495/2016, z dne 09.12.2016, ki je postal
pravnomočen in izvršljiv dne 06.01.2017;
- do dolžnika NIVO, d.d. – v stečaju, Ronkova ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, v višini
prijavljene in priznane navadne terjatve iz naslova glavnice v znesku 662,40 EUR, z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od prijavljene in priznane terjatve v znesku 662,40 EUR
od dne 23.06.2016 dalje do plačila, ki je bila prijavljena in v celoti priznana v stečajnem
postopku nad dolžnikom, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Slovenj Gradcu, pod opr.
št. St 354/2016;
se na podlagi 2. alineje 1. točke 1. odstavka 374. člena ZFPPIPP prenesejo (dodelijo) na
upnika:
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE
SLOVENIJE, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, matična št.: 2482886000,
v deležu 100,00 %.

Slovenj Gradec, 17.09.2018.

U1-1/2015

Jerneja Pečoler, upraviteljica
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