Ferrarska 9, 6000 Koper
St 1860/2008

SKLEP
o končanju stečajnega postopka

Okrožno sodišče v Kopru je v stečajnem postopku nad dolžnikom SLAVNIK - MESTNI PROMET
OBALE, d.d. Koper - v stečaju Koper, Kidričeva 44, KOPER KIDRIČEVA ULICA 044, 6000 KOPER CAPODISTRIA, dne 13.12.2010

sklenilo

1. Stečajni postopek se konča.
2. Upravitelj Tomaž Čad se razreši.
3. V sodni depozit se sprejme:
–
znesek 42,22 eurov v korist upnika Dejana Dragutinoviča
–
znesek 40,96 eurov v korist upnika Borisa Počkaja.

Obrazložitev

Upravitelj je opravil vsa dejanja v postopku in predložil svoje končno poročilo. Ker je to končno poročilo
vsebovalo vse podatke iz drugega odstavka 375. člena ZFPPIPP, vključno tudi izjavo upravitelja, da je
izvedel vsa dejanja v stečajnem postopku, je sodišče s tem sklepom odločilo, da se stečajni postopek konča
in je razrešilo upravitelja (1. in 2. točka prvega odstavka 376. člena ZFPPIPP).
Upravitelj dvema upnikoma iz 3. točke izreka tega sklepa zaradi upniške zamude iz petega odstavka 297.
člena ZFPPIPP ni mogel plačati njihovih terjatev v skladu z razdelitvenim načrtom. Zato je sodišče na
predlog upravitelja s tem sklepom odločilo tudi o sodnem depozitu po osmem odstavku 373. člena ZFPPIPP.
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Poziv in pouk upravičencem do depozita:
1. Pozivamo upravičence do depozita iz 3. točke izreka tega sklepa, da v treh letih po pravnomočnosti tega
sklepa vložijo zahtevo, da jim sodišče plača zneske, deponirane v njihovo korist.
2. Zahteva iz 1. točke tega poziva mora biti vložena v enem izvodu tako, da jo upravičenec osebno vloži na
vložišču tega sodišča ali pošlje po pošti na naslov tega sodišča, naveden v zgornjem levem kotu tega
sklepa. Zahteva bo pravočasna, če jo bo upravičenec vložil na vložišču ali oddal s priporočeno poštno
pošiljko do poteka roka iz 1. točke tega poziva. Vsebovati mora:
a) opravilno številko: St 1860/2008
b) identifikacijske podatke o upravičencu:
– če je upnik pravna oseba, podjetnik ali zasebnik: firmo oziroma ime, sedež in poslovni naslov ter
matično številko,
– če je upnik fizična oseba: osebno ime in naslov stalnega prebivališča.
c) podatke o denarnem računu, v dobro katerega naj se opravi plačilo,
d) če je vlagatelj pravni naslednik upravičenca do depozita tudi dokaze o pravnem nasledstvu.
3. Če upravičenec do depozita oziroma njegov pravni naslednik do poteka roka iz 1. točke tega poziva ne
vloži zahteve za plačilo deponiranega zneska, sodišče po desetem odstavku 373. člena ZFPPIPP izda
sklep, da je pravica do prevzema deponiranega zneska zastarala in da se deponirani znesek prenese na
Republiko Slovenijo.
Pravni pouk:
1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti pritožbo v 15 dneh. Rok za vložitev pritožbe teče za osebe, ki se jim
ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.
2. Pritožbo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo ta sklep. Vložiti jo je treba v enem izvodu.
3. Pritožba mora obsegati:
– opravilno številko in datum tega sklepa,
– izjavo pritožnika, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
– pritožbene razloge in
– podpis pritožnika.
4. Če pritožbo vlaga odvetnik, mora pritožbi priložiti pooblastilo za zastopanje stranke, v imenu katere vlaga
pritožbo, razen če je pooblastilo v tej zadevi že predložil sodišču. Če odvetnik pooblastila pritožbi ne
priloži, sodišče pritožbo zavrže (peti odstavek 98. člena ZPP v zvezi s prvim odstavkom 121. člena
ZFPPIPP).
5. V postopku s pritožbo se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.
6. Ob vložitvi pritožbe je treba plačati sodno takso. Če sodna taksa ob vložitvi pritožbe ni plačana in je
pritožnik tudi ne plača v roku, ki mu ga z nalogom za plačilo takse določi sodišče, ter ni pogojev za
oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pritožba umaknjena.
Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.
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