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Vabilo  
za oddajo ponudbe za vodenje postopka in prodajo hišniškega stanovanja  

na Polanškovi ulici 44 , 1231 Črnuče 

 

 

Podatki o stanovanju : 

 

katastrska občina : 1756 Črnuče  

stavba :  490 

del stavbe : 215,   površina  63,5 m2 

parcelna številka atrija : 244/65, površina atrija 25 m2 

 

Stanovanje se nahaja v pritličju, pripadata mu dve shrambi (v medetaži in na podstrehi) in atrij. 

 

Lastniki stanovanja so vsakokratni etažni lastniki stavb : 490, 464, 466 in 491.  V vseh štirih blokih je 

182 stanovanj, etažnih lastnikov pa okrog 230. 

 

Etažni lastniki vseh štirih stavb so z veljavno večino sprejeli sklep : 

“ Začnejo se postopki za prodajo hišniškega stanovanja na Polanškovi 42, ki je v lasti etažnih 

lastnikov Polanškova 18-22, 24-30, 32-38 in 40-46. 

Za vodenje postopkov prodaje se pooblasti podjetje (nepremičninsko ali odvetniško), ki mora 

prodajo speljati v celoti.  Podjetje skupaj izberejo upravniki zgoraj naštetih večstanovanjskih 

stavb in po en predstavnik nadzornih odborov oz. etažni lastnik, ki ga  določijo etažni lastniki 

posamezne stavbe. ” 

 

Predmet ponudbe : 

V ponudbi naj bodo našteti vsi postopki in aktivnosti, ki bodo potrebni za uspešno izvedbo prodaje 

stanovanja.  Prikazani naj bodo v tabeli s krajšimi opisi in oceno stroškov.   

 

Navedite tudi reference in izkušnje s takšnimi postopki. 

 

Za dodatne informacije se obrnite na upravnika stavbe Gospodar d.o.o : 

g. Andrej Oražem na email andrej.orazem@gospodar.si oz.  telefon:  031 735 983 

 

Vabimo vas, da oddate ponudbo do 1.11.2019 
 
Ponudbo  oddajte v zapečateni  kuverti po pošti ali osebno na sedežu upravnika na naslov : Gospodar 

d.o.o., Tržaška 42, 1000 Ljubljana.    

Na sprednjem delu kuverte  mora biti označba »NE ODPIRAJ – Ponudba za vodenje postopka in  

prodajo hišniškega stanovanja   Polanškova 44 1231 LJ-Črnuče«. Na hrbtni strani pa mora  biti 

navedena firma , točen naslov, telefonska številka in elektronski naslov ponudnika. 

 

Ljubljana, 1.10.2019                                                            Gospodar d.o.o 

       Karlo Česen 
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