
 
 

Sklad o z določ o prve ali eje . čle a Akta o usta ovitvi Sta ova jskega sklada Repu like Slove ije 
kot jav ega sklada Urad i list RS, št. / , / , /  i  / , v zvezi z  Odloko  o začas i 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potroš iko  v Repu liki Slove iji Urad i list RS, 
št. / , izdaja  za potre e izved e postopkov prodaje poslov o epotre ega pre ože ja v lasti 
Stanovanjskega sklada RS, naslednji 

 

SKLEP 

o začas i ustavitvi postopkov prodaje po elektro ski jav i draž i, št. 1-2020 

 

 

V skladu z Odloko  o začas i prepovedi po uja ja i  prodaja ja laga i  storitev potroš iko  v 
Republiki Sloveniji Urad i list RS, št. /  je prepoveda o po uja je i  prodaja je laga i  storitev 

eposred o potroš iko , i  v sklopu tega tudi storitev epre ič i ske prodaje potroš iko  i  
izvaja je storitev epre ič i skega posredova ja. 

 

Z a e o , da se o eji gi a je pre ivalstva, zaradi zajezitve i  v sklopu izvaja ju ukrepov države za 
obvladovanje epidemije COVID-19 razglaše e v Slove iji d e . . , se postopki prodaje po 
elektro ski jav i draž i, št. -2020, začas o ustavijo.  
 

Po poteku evar osti oziro a izred ih raz er ter prekli u ukrepov s stra i države bodo objavljeni 

ovi datu i izved e ogledov epre ič i  i  posledič o adaljeva je postopkov za izved o 
elektro ske jav e draž e, št. -2020. 

 

Ta sklep stopi v veljavo na dan sprejema in se objavi na spletni strani Stanovanjskega sklada RS ob 

esedilu elektro ske jav e draž e. 
 

Številka: -4/2020-9 

Datum:  19. 3. 2020 

  
 

Mag. Črto ir Re e , 
           direktor 
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