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SKLEP
o prodaji (p.d. 1776)

Okrožno sodišče v Celju je v zadevi:

stečajni postopek nad pravno osebo

nad dolžnikom:
VEGRAD d.d. Gradbeno industrijsko podjetje, VELENJE STARI TRG 035, 3320 VELENJE

dne 7.8.2014
s k l e n i l o

O prodaji opažne opreme po seznamu iz priloge predloga za prodajo, ki je sestavni del tega sklepa in je  
objavljen hkrati z objavo tega sklepa, se odloči tako, da se prodaja opravi s sklenitvijo neposredne pogodbe  
po cenah, ki niso nižje od 50 odstotkov ocenjene likvidacijske vrednosti.

Obrazložitev

Sodišče je že z več sklepi odločalo o prodaji v izreku navedenega premoženja. Nobena izmed prodaj do 
sedaj ni bila uspešna.

Če je bila javna prodaja ali postopek zbiranja ponudb na podlagi prvega sklepa neuspešen, lahko sodišče 
po tretjem odstavku 331.  člena ZFPPIPP bodisi  ponovno odloči,  da  se  prodaja opravi  na podlagi  javne 
dražbe ali  zavezujočega zbiranja ponudb in določi  nižjo izklicno oziroma izhodiščno ceno kot  v  prvem 
sklepu bodisi  odloči,  da  se opravi  nezavezujoče zbiranje ponudb zaradi  prodaje  na podlagi  neposrednih  
pogajanj.

Glede na dosedanji potek prodaje in pojasnila upraviteljice, je sodišče odločilo, da se prodaja opravi s  
sklenitvijo neposredne pogodbe po cenah, ki niso nižje od 50 odstotkov ocenjene likvidacijske vrednosti, ker 
je tudi po oceni sodišča glede na prej navedeno ta način prodaje najprimernejši za prodajo tega premoženja.

K predlagani prodaji je upniški odbor dal pozitivno mnenje na svoji 21. seji, kot to izhaja iz zapisnika z  
dne 20.6.2014 (331. člen ZFPPIPP).

628-65 stran 1/2



Pravni pouk: 
1. Proti temu sklepu je dovoljeno vložiti ugovor v 15 dneh. Rok za vložitev ugovora teče za osebe, ki se jim 

ta sklep vroči, od dneva vročitve, za druge osebe pa od dneva objave tega sklepa.
2. Ugovor je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo ta sklep. Vložiti ga je treba v enem izvodu.
3. Ugovor mora obsegati:

– opravilno številko in datum tega sklepa,
– izjavo osebe, ki vlaga ugovor, ali sklep izpodbija v celoti ali samo v določenem delu,
– ugovorne razloge in
– podpis vlagatelja ugovora.

4.  Če  ugovor  vlaga  odvetnik,  ga  mora  vložiti  v  elektronski  obliki,  podpisanega  z  varnim elektronskim 
podpisom,  overjenim s kvalificiranim potrdilom.  Če ugovor ni vložen v elektronski obliki,  se zanj ne 
uporabljajo pravila o nepopolni vlogi in ga sodišče zavrže (123. a člen ZFPPIPP).

5. V postopku z ugovorom se ne uporabljajo pravila 108. člena ZPP o dopolnitvi nepopolne vloge.

Ta pisni odpravek se ujema z elektronskim izvirnikom sklepa.
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