
 
 

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. / , 60/2017, 17/2018 in 4/2019), izdajam za potrebe izvedbe 

postopkov prodaje poslovno nepotrebnega pre ože ja v lasti Sta ova jskega sklada RS, asled ji 
 

 

SKLEP 

o nadaljevanju postopkov prodaje po elektronski javni dražbi, 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. /  – v nadaljevanju: Odlok) so bili postopki izvedbe e-javne 

draž e, št. -2020, začas o ustavlje i s sklepom, št. -4/2020-9  z dne 19. 3. 2020.  

 

Skladno z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) Urad i list RS, št. 
68/2020) in prenehanju veljavnosti prej navedenega Odloka (z vsemi nadaljnjimi spremembami Uradni 

list RS, št. /2020, 32/2020, 37/2020, 42/2020, 44/2020, 47/2020, 53/2020, 58/2020, 59/2020 in 

67/2020) so podani pogoji, da se postopki izvajanja elektronske javne dražbe, št. 1-2020, nadaljujejo. 

 

V prvot o o javlje e  esedilu elektro ske jav e draž e, št. -2020 se spremenijo datumi izvedbe 

ogledov, i  si er tako, da se prvi stavek točke a.  II. poglavja esedila po ove  glasi: 
 

'Ogled epre ič i  o ože  a sa ih loka ijah od d e 25. 5. 2020 do dne 5. 6. 2020, in sicer od 

po edeljka do petka od .  do vključ o .  ure.' 
 

V nadaljevanju se v besedilu zamenjajo datumi izvedbe opravil i  jav ih draž , in sicer tako, da se: 

- datum 15. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 10. 6. 2020, 

- datum 17. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 12. 6. 2020, 

- datum 20. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 15. 6. 2020, 

- datum 21. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 16. 6. 2020, 

- datum 22. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 17. 6. 2020, 

- datum 23. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 18. 6. 2020, 

- datum 24. 4. 2020 nadomesti z novim datumom 19. 6. 2020. 

 

V vse  ostale  osta e esedilo elektro ske jav e draž e, št. -2020, nespremenjeno. 

 

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: -4/2020-10 

Datum:  20. 5. 2020  

Mag. Črto ir Re e , 
           Direktor 
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