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OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
STEČAJNA PISARNA
Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana

St 1331/2012

Vloga za soglasje k plačilu stroškov stečajnega postopka
(357.člen ZFPPIPP)
Upraviteljica na podlagi 357.člena ZFPPIPP naslovnemu sodišču predlagam, da
izda naslednji
SKLEP:
Upraviteljici se da soglasje za plačilo stroškov:
prevajanja v znesku 101,18 EUR bruto po priloženem računu AAS
notarske stroške v znesku skupaj 49,78 EUR po priloženih računih notark
odvetniške stroške za čas od 2.3. do 12.4.2018 v znesku skupaj 1.324,80
EUR po priloženem računu odvetnika
Obrazložitev:
V postopku statusnih sprememb pri hčerinskih družbah: Wai Tai d.o.o. in Apim
Invest d.o.o., obe Beograd, (razrešitev direktorja Kosa in imenovanje novega)
ter v zvezi s tem nujnih sprememb podpisnika pri štirih računih, odprtih pri treh
bankah navedenih družb), sem upraviteljica morala med drugim opraviti overitev
podpisa na obrazcih OV ter izdelati več prepisov le teh ter uradni prevod vseh
listin iz slovenskega v srbski jezik, zato so nastali nujni stroški prevajanja in
notarja, razvidni iz priloženih računov.
Odvetniške storitve zajemajo opravila odvetnika pri reševanju zadeve I451/2017 ter v postopku zadeve P-1334/2017, pripravo in izvedbo spremembe
direktorja - izdelava sklepov pri obeh družbah ter vpis teh sklepov oz. sprememb
v register, nadalje priprava in izvedba vseh sprememb zakonitega zastopnika in
podpisnika pri treh bankah za obe družbi. V ta namen je bilo potrebno izpolniti in
uskladiti z bankami veliko število obrazcev in podatkov, kar je vodil in kontaktiral
z bankami odvetnik neposredno. Na mojo zahtevo je odvetnik izdelal račun v
skladu z veljavno odvetniško tarifo Republike Srbije - tarifa je bila vložena v
el.spis pod redno številko 369 z dne 11.1.2018, zato je ponovno ne vlagam.
Navedeni strošek bo bremenil posebno maso iz naslova unovčenja premoženja v
R Srbiji.
Upoštevaje določbe l. in 2.odstavka 357.člena ZFPPIPP je upravitelj dolžan
pridobiti soglasje sodišča k plačilu stroškov, zato predlagam, da mi sodišče da
soglasje k plačilu nastalih stroškov, kot je navedeno zgoraj.

Stečajna

upraviteljica:
Vida Gaberc

Priloga:
-Račun AAS
-2 x račun notarke
-račun odvetnika
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