
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03, 57/08, 87/11), Pravilnika o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09 in 81/11; v 
nadaljevanju Pravilnik), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 
65/08, 8/10), Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/1992 s spremembami) Nepremičnine 
Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje 
objavlja 

 
JAVNI RAZPIS  ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 

 
1. PREDMET RAZPISA 
 
1. 1.  Predmet razpisa 
 
Nepremičnine Celje d.o.o. (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem najmanj 55 neprofitnih 
stanovanj na območju Mestne občine Celje, ki bodo uspelim upravičencem oddana v najem 
predvidoma v letih 2012 - 2013.  
 
Oblikovane bodo tri ločene prednostne liste, in sicer: 
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. 
členu pravilnika niso   
  zavezanci za plačilo lastne udeležbe; 
- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na dohodek zavezani  
plačati lastno udeležbo; 
- lista C za stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki prvič rešujejo svoj 
stanovanjski problem. 
 
Od razpisanega števila 55 stanovanj bo predvidoma: 
- najmanj 30 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. 
členu pravilnika niso  
  zavezanci za plačilo lastne udeležbe in se bodo uvrstili na listo A. Stanovanja so predvidena na 
različnih lokacijah Mestne  
  občine Celje;   
- najmanj 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno 
v 9. členu  
  pravilnika, in so zavezani plačati lastno udeležbo ter se bodo uvrstili na listo B. Pet stanovanj je 
predvidenih na različnih  
  lokacijah Mestne občine Celje in pet stanovanj na lokaciji Teharje;   
- 15 stanovanj namenjenih za oddajo mladim in mladim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno 
listo C. Stanovanja so  
   predvidena na lokaciji Teharje.  
 
Upravičencem bodo oddana v najem za nedoločen čas vsa neprofitna stanovanja, ki bodo v času 
veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na novo pridobljena in katerih števila se v času razpisa ne 
da natančno opredeliti. Prosta stanovanja bodo upravičencem dodeljena po prednostnih listah, ki bodo 
izdelane na podlagi tega razpisa. 
 
V kolikor bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam, manjše od 
razpisanega števila stanovanja, se preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem po listi B. 
 
V kolikor bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in mladim družinam, večje od 
razpisanega števila stanovanj, se ti prosilci avtomatično uvrstijo na listo A ali B s pogoji za to listo. 
 
V kolikor bo število upravičencev za stanovanja namenjena prosilcem z liste B, manjše od razpisanega 
števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo ostalim upravičencem z liste A. 
 
1. 2.  Neprofitna najemnina 
 
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih  ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 



najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04, v nadaljevanju: Uredba) oziroma na podlagi predpisa, ki bo 
veljal v času oddaje stanovanja v najem. 
 
Najemniki bodo lahko uveljavljali pravico do subvencionirane neprofitne  najemnine v skladu z Uredbo, 
oziroma drugim predpisom, veljavnim v času najema stanovanja. 
 
Informativno navajamo, da za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 320 
točkami, znaša najemnina  izračunana  na podlagi navedenih veljavnih predpisov približno 180,00 €. 
 
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen 
do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržna 
stanovanja, po merilih in postopku, določenim s pravilnikom. 
1.3.   Površinski normativi 
 
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani površinski normativi, kot jih določa Pravilnik v najem 
v 14.,15. in 16. členu, in sicer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za vsakega 
nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2. 
 
Razpisnik lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi. 
Razpisnik lahko odda v najem tudi večje stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi, pri 
čemer se razlika v m2 obračuna kot prosto oblikovana najemnina. 
      
2.  RAZPISNI POGOJI 
 
2.1.  Splošni pogoji 
 
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni državljani 
Republike Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic Evropske unije. Za oboje 
velja, da morajo imeti na dan objave razpisa stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje, in 
imajo  od dneva objavljenega razpisa neprekinjeno prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne 
občine Celje.  
 
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj so tudi: 
- žrtve nasilja v družini, ki imajo na dan objave razpisa na območju Mestne občine Celje začasno 
bivališče v materinskih   
  domovih  in zatočiščih- varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj,  
- do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po 
predpisih o podržavljenju –  
   prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje  za upravičenost do dodelitve 
neprofitnega  
  stanovanja po pravilniku. 
- prosilci, uporabniki hišniških stanovanj in njihovi zakonski in zunajzakonski partnerji, katerim so bila 
stanovanja  
  dodeljena pred letom 1991 zaradi opravljanja hišniških in podobnih del. 
 
2.1.2.  Družinski član  
 

Število 
članov 
gospodinjstva 

Površina stanovanja brez 
plačila lastne udeležbe – lista A 

Površina stanovanja s plačilom 
lastne udeležbe – lista B 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2 
2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2 
3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2 
4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 80 m2 
5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2 
6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2 



Ožji družinski člani so po določilu 11. člena Stanovanjskega zakona zakonec ali oseba, s katero 
udeleženec razpisa živi v zunajzakonski skupnosti v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih (v nadaljnjem besedilu: zunajzakonska skupnost), njuni otroci oziroma posvojenci, starši in 
posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati. Določba se smiselno uporablja tudi za 
določitev ožjih družinskih članov najemnika. 
 
2.2.   Dohodkovni kriterij 
 
Prosilci  so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če mesečni dohodki njihovih 
gospodinjstev v obdobju od 1.1.2011 do 31.12.2011 ne presegajo zgornje meje, določene v odstotkih 
od povprečne neto plače v državi, ki je v navedenem obdobju znašala 987,34 €. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za 
vsa
keg
a 
nad
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ega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 25 odstotnih točk. 
 
Ker obstoječi predpisi in tehnične možnosti ne omogočajo neposredno pridobivanje podatkov o neto 
dohodkih po uradni dolžnosti pri Davčni upravi RS, morajo prosilci podatke o neto dohodkih 
gospodinjstva predložiti sami za navedeno obdobje. Enako obdobje pred razpisom za ugotovitev 
dohodka gospodinjstva se upošteva tako za ugotovitev upravičenosti kot tudi za obveznost plačila 
lastne udeležbe. 
 
2.3.   Premoženje prosilca 
 
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še 
naslednje splošne pogoje: 
- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v obdobju od 1.1.2011 do 31.12. 2011 ne presegajo 
gornje meje  
  določene v točki 2.2. tega razpisa; 
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za 
nedoločen  čas in z  
  neprofitno najemnino; 
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % 
vrednosti  primernega  
  stanovanja. Vrednost 40 % primernega stanovanja glede na velikost prosilčevega gospodinjstva je 
razvidno  iz   
  preglednice; 
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, razen  
  če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem  za nedoločen čas, z neprofitno 
najemnino. 
 
Ne glede na določilo prejšnje alineje lahko na razpisu sodeluje solastnik stanovanja ali stanovanjske 
hiše ali drugega prostora, v katerem prebiva, če njegov solastniški delež  znaša največ tretjino in ne 
presega 40 % vrednosti zanj oziroma za njegovo gospodinjstvo primernega stanovanja.  

Velikost 
gospodinjstva 

LISTA - A LISTA - B 

 % Meja dohodka v 
€ 

% Meja dohodka v € 

1 - člansko 90 % do  888,61 od 90% do 200 % nad  888,61 do 1.974,68  
2 - člansko 135 % do  1.332,91 od 135% do 250 

% 
nad  1.332,91 do 
2.468,35 

3 - člansko 165 % do  1.629,11 od 165% do 315 
% 

nad  1.629,11 do 
3.110,12 

4 - člansko 195 % do  1.925,31 od 195% do 370 
% 

nad  1.925,31 do 
3.653,16 

5 - člansko 225 % do  2.221,52 od 225% do 425 
% 

nad  2.221,52 do 
4.196,20 

6 - člansko 255 % do  2.517,72 od 255% do 470 
% 

nad  2.517,72 do 
4.640,50 



 
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 
točkami po vrednosti točke 2,63 € in površinski normativi. 
 
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja (vse drugo premično ali 
nepremično premoženje v državi in tujini razen  premoženja po 3. alinei 3. člena pravilnika) v lasti  
prosilca  ali drugega družinskega člana ne sme presegati naslednjih zneskov:  
 

Število članov gospodinjstva Vrednost drugega premoženja – 40 
% 

 
1 - člansko 10.099,20 € 
2 - člansko 15.148,80 € 
3 - člansko 18.515,20 €  
4 - člansko 21.881,60 € 
5 - člansko 25.248,00 € 
6 - člansko 28.614,40 € 

 
2.4.   Najemniki bivalnih enot 
 
Prosilci,  ki so najemniki najnujnejših bivalnih prostorov oz. bivalnih enot v lasti razpisnika, pod 
pogojem, da redno in brez prekinitve uporabljajo bivalno enoto, da imajo poravnane vse obveznosti za 
uporabo bivalne enote in da so bili redni plačniki, za kar se štejejo tisti najemniki, ki v letu dni pred 
razpisom niso bili več kot trikrat v zamudi s plačilom mesečnih obveznosti in imajo  na dan zaključka 
razpisa poravnane vse zapadle obveznosti. Najemnik bivalne enote, ki se na razpisu uvrsti med 
dobitnike stanovanja, pa pred dodelitvijo neprofitnega stanovanja ne izpolnjujejo pogojev glede redne 
uporabe in rednega plačevanja obveznosti za bivalno enoto, ni upravičen do dodelitve neprofitnega 
stanovanja v najem in se mu le-to ne dodeli. 
 
2.5.  Najemniki tržnih stanovanj v lasti razpisnika 
 
Prosilci, ki so najemniki tržnih stanovanj v lasti razpisnika, pod pogojem, da redno in brez prekinitve 
uporabljajo tržno stanovanje, da imajo poravnane vse obveznosti za uporabo tržnega stanovanja in da 
so bili redni plačniki, za kar se štejejo tisti najemniki, ki v letu dni pred razpisom niso bili več kot trikrat v 
zamudi s plačilom mesečnih obveznosti in imajo  na dan zaključka razpisa poravnane vse zapadle 
obveznosti. Najemnik tržnega stanovanja, ki se na razpisu uvrsti med dobitnike stanovanja, pa pred 
dodelitvijo neprofitnega stanovanja ne izpolnjujejo pogojev glede redne uporabe in rednega plačevanja 
obveznosti za tržno stanovanje, ni upravičen do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem in se mu le-
to ne dodeli. 
 
2.6.  Osebe, ki ne morejo sodelovati na razpisu 
 
Na razpisu ne morejo sodelovati :  
- tisti, ki jim je bilo  najemno razmerje z razpisnikom prekinjeno iz krivdnih razlogov, razen če so do 
izdaje odločbe o  
dodelitvi neprofitnega stanovanja poravnali vse obveznosti  iz prejšnjega najemnega razmerja, 
vključno s stroški morebitnega sodnega  postopka; 

- pogoj iz prejšnje alineje se nanaša tudi na uporabnike stanovanja, razen če dokažejo, da v času 
trajanja prejšnjega 
  najemnega razmerja niso bili zmožni plačevanja najemnine; 
- tisti, ki nezakonito uporabljajo stanovanje v lasti razpisnika ali MO Celje in ne plačujejo obveznosti za  
stanovanje. 
 
3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH  RAZMER 
PROSILCEV 
 
Stanovanjske in socialno-zdravstvene razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim 
vrednotenjem, ki ga določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem, ter na podlagi 



točkovnega vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom in ki je 
priloga obrazca prijave na razpis za oddajo neprofitnih stanovanj. 
 
3.1.  Stanovanjske razmere 
 
Stanovanjske razmere prosilca, to je stanovanjski status, kvaliteta bivanja, primernost površine in 
funkcionalnost stanovanja se točkujejo tako, kot je določeno v Pravilniku.  
 
3.2.  Socialne razmere 
 
Socialne razmere, to je število članov gospodinjstva, ločeno življenje in zdravstvene razmere, se 
točkujejo tako, kot je določeno v Pravilniku.  
 
3.3.  Prednostne kategorije prosilcev 
 
Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg splošnih kriterijev še dodatne kriterije, ki jih 
mora izpolnjevati prosilec, da je upravičen do dodatnih točk. Do dodatnih točk bodo upravičeni samo 
tisti prosilci, ki bodo dokazila pod točkami 3.3.1., 3.3.2. in 3.3.3. priložili skupaj s prijavo na razpis 
najkasneje do zaključka razpisa. Razpisnik za navedena dokazila ne bo pošiljal pozivov za dopolnitev 
vloge, ampak bo štel, da prosilci dodatnih točk po teh kriterijih ne uveljavljajo. 
 
3.3.1.  Stalnost bivanja na območju Mestne občine Celje 
 
Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Celje od vključno leta 1971 dalje, 
ker za obdobje pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila o stalnem prebivališču na območju Mestne 
občine Celje. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta 
seštevajo. Upošteva se bivanje na območju, ki ga v času razpisa obsega Mestna občina Celje, ne pa 
tudi teritorij nekdanje občine Celje. Točkuje se le doba bivanja prosilca, ne ostalih družinskih članov 
 
3.3.2.  Prosilec z daljšo delovno dobo 
 
Prosilec  dokazuje delovno dobo s potrdilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije-izpis podatkov o pokojninski dobi zavarovanca. Prosilce se opozori, da se upošteva zgolj 
delovna doba.     
Dodatne točke po tem kriteriju se priznajo vsem prosilcem, ne samo tistim brez stanovanja ali 
podnajemnikom, s čimer se glede upoštevanja delovne dobe prosilci izenačijo. 
Upošteva se le delovna doba prosilca, ki jo ta izpolni na dan objave razpisa. Ne točkuje se delovna 
doba ostalih družinskih članov.  
 
3.3.3.   Izobrazba 
 
Prosilec predloži potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala). Spričevalom, 
izdanim v tujini, mora biti priloženo mnenje o priznavanju in vrednotenju izobraževanja. Upošteva se 
izobrazba, ki jo ima prosilec (izobrazba družinskih članov se ne upošteva) na dan objave razpisa – 
upoštevajo  se samo dokazila o pridobitvi višje, visoke, magistrske in doktorske izobrazbe. 
  
3.3.4.  Udeležbe na prejšnjih razpisih 
 
Dodatno se točkujejo prosilci, ki so že bili uvrščeni na prednostno listo za dodelitev neprofitnih 
stanovanj in jim v času veljavnosti prednostne liste stanovanje še ni bilo dodeljeno. 
Upošteva se zgolj udeležba prosilca, ne pa tudi drugih članov gospodinjstva. 
 
Po tem dodatnem kriteriju se ne točkuje upravičencev: 
-  ki so sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in niso bili  uvrščeni na prednostno 
listo upravičencev  
   (negativen sklep); 
-  ki jim je bilo po katerem od prejšnjih razpisov dodeljeno, glede na normative in standarde primerno 
stanovanje, pa so ga 



   odklonili iz neupravičenih razlogov; 
- ki jim je bilo že dodeljeno neprofitno stanovanje v najem in so se izselili. Tem prosilcem se upošteva 
udeležba na prejšnjih    
  razpisih le od  izselitve  iz najemnega stanovanja dalje.  
 
3.4.  Mlade družine, mladi 
 
Mlade družine 
Dodatni kriterij se upošteva v primerih družin z najmanj enim rojenim otrokom, v kateri nobeden od 
staršev ni star več kot 35 let, pri čemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti 
obeh staršev in otrok, ampak vse druge družinske oblike. Za starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v 
letu razpisa. 
Mladi 
Dodatni kriterij se upošteva v primerih, če udeleženec razpisa ni star več kot 30 let. Za starost 30 let 
šteje 30 let, dopolnjenih v letu razpisa. 
 
Dodatne točke je mogoče pridobiti le po enem od obeh naštetih kriterijev 
 
4.  PREDNOST PRI DODELITVI 
 
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih 
razmer in po točkovanju prednostnih kategorij ter dodatnega kriterija, imajo prednost prosilci z daljšo 
delovno dobo, z izobrazbo, z udeležbo na prejšnjih razpisih, z daljšo dobo bivanja v MOC.  
 
5.  LASTNA UDELEŽBA 
 
Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec pred 
oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo 
dohodka, določeno v 9. členu pravilnika (upravičenci po listi B). Višina lastne udeležbe znaša 10 % 
vrednosti neprofitnega stanovanja izračunane po pravilniku iz 116. člena Stanovanjskega zakona (Ur. 
list RS, št. 69/03) brez vpliva lokacije. 
(primer:  za stanovanje v površini  50 m2, točkovano s 354 točkami, v mesecu marcu 2012, znaša 
lastna udeležba  
4.699,89 €). 
 
Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja vrne v največ petih letih z zmanjšano 
najemnino. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom lastne udeležbe se določijo med 
najemodajalcem  in upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem z medsebojno 
pogodbo. 
 
Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa pred oddajo stanovanja v najem ne sklene 
pogodbe o lastni udeležbi ali v postavljenem roku ne plača lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za 
dodelitev stanovanja. 
 
 
6.  RAZPISNI POSTOPEK 
 
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, prevzamejo obrazec 
vloge, s katerim se prijavijo na razpis, od ponedeljka,  16.4.2012  do zaključka razpisa, to je do 
ponedeljka,  14.5.2012,  v tajništvu Nepremičnin Celje d.o.o., Miklošičeva 1  v Celju, pisarna št. 2,  v 
času uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek  od 8. ure do 11. ure, ob sredah tudi od 14. ure do 16. 
ure.  Cena obrazca je 5 €  in se plača ob prevzemu. 
 
Popolna vloga se na originalnem obrazcu s prilogami odda v tajništvu, pisarna št. 2, Nepremičnin Celje 
d.o.o. od srede, 18.4.2011  do vključno ponedeljka,  14.5.2012, in sicer v času uradnih ur, v 
ponedeljek, sredo in petek od 8. ure do 11. ure, ob sredah tudi od 14. ure do 16. ure. 
 
Prosilec lahko vlogo s prilogami odda  tudi priporočeno po pošti. 
 



Če bo prosilec oddal nepopolno  vlogo, brez prilog za točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11., bo 
pozvan, da vlogo v določenem roku 15 dni dopolni z manjkajočimi listinami.  
 
Če prosilec ne bo oddal prilog k vlogi na razpis  od točke 12 do točke 23, ga razpisnik za dopolnitev 
vloge ne bo pozival in bo štel, da dodatne točke iz naslova prednostnih kategorij ne uveljavlja. 
 
Vloge prosilcev, oddane po zaključku razpisnega roka  in vloge, ki v postavljenem roku ne bodo 
dopolnjene,  bodo s sklepom zavržene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRILOGE K VLOGI  
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo prosilci obvezno priložiti naslednje listine 
navedene pod tč. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11.  
Če prosilec ne bo oddal prilog k vlogi na razpis  od točke 12 do točke 23, ga razpisnik za dopolnitev 
vloge ne bo pozival in bo štel, da dodatne točke iz naslova prednostnih kategorij ne uveljavlja. 
 
1. Izpolnjen obrazec s podpisanimi izjavami št. 1, 2 in 3; 
2.. Povzetek obračuna dohodkov prejetih v letu 2011 ali odločba o dohodnini za leto 2011 (neto osebni 
dohodek, pokojnina,  
    invalidnina, regres, dohodek iz  dela preko študentskega servisa, poslovni izid za s.p., itd.).      
    Kot dohodek se ne šteje:  dodatek za pomoč in postrežbo  in drugi prejemki za nego  in pomoč, otroški  
dodatek, dodatek za   



    nego otroka, štipendije, stroški prevoza na delo in prehrano med delom, dohodki od občasnega dela 
invalidov, ki so vključeni v  
    institucionalno  varstvo,  sredstva za odpravo posledic elementarnih nesreč, preživnina (ne glede na to, 
da se preživnina ne šteje  
    kot dohodek, je potrebno, zaradi ugotavljanja statusa prosilca, odločbo o določitvi in višini preživnine 
predložiti ), itd.  
3. V primeru nezaposlenosti potrdilo Zavoda za zaposlovanje o nezaposlenosti oz. prejemanju denarnega 
nadomestila  ali   
    odločbo Centra za socialno delo (denarno socialna pomoč) - prosilca, njegovega zakonskega ali izven 
zakonskega partnerja oz.  
    drugega družinskega člana; 
4.. Veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: opis bivalnih razmer, če je prosilec brez stanovanja; 
najemna ali podnajemna  
    pogodba, če ima stanovanje v najemu; pogodba o bivanju v delavskem domu; dokazilo o bivanju pri 
starših ali sorodnikih:  
    izjava prosilca, glede števila oseb, ki biva z njim v stanovanju na naslovu, ki ga  je navedel v vlogi (stalno 
oz. začasno) in  
    najemna ali kupoprodajna pogodba ali zemljiškoknjižni  izpisek;  prosilec, ki je solastnik stanovanja: 
dokazilo o solastništvu in  
    podatek Geodetske uprave RS o vrednosti nepremičnine ali cenitev o vrednosti nepremičnine;  
    v kolikor so prosilec in ostali družinski člani, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, prijavljeni 
na ločenih naslovih, je  
    potrebno za vsak naslov posebej dostaviti dokazilo o statusu stanovanja; 
5. Če je prosilec uporabnik hišniškega stanovanja, odločbo ali pogodbo, na podlagi katere je bilo prosilcu 
hišniško stanovanje  
    dodeljeno, ali dokazilo, da zaradi upokojitve oz. nezmožnosti opravljanja del lastniki stanovanja zahtevajo 
prosilčevo izselitev;  
6. V primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja-stanovanje ovrednoteno z največ 
170  točkami  
    (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane instalacije, ipd.) 
7. Kopijo poročnega lista oziroma overjeno izjavo o obstoju izven zakonske skupnosti  (priloga k razpisu, 
obrazec št. 2);  
8. Kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega otroka; 
9. Potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let (šola ali zavod);  
10. Kopija potrdila o državljanstvu in o stalnem bivališču; 
11. Dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina 
neizterljiva oz. odločba   
      o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se izkazuje z izvršilnim predlogom oz. 
sklepom o  
      izvršbi zoper zavezanca; 
12. Zdravniško potrdilo o nosečnosti; 
13. Odločba ali potrdilo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede na zmerno, težjo 
ali težko duševno ali  
      težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične pediatrične službe ali odločba o podaljšanju 
roditeljske pravice.  
14. Potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno prebival, 
gibalno ovirana oseba, trajno  
      vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe; 
15. Zdravniško potrdilo (osebni zdravnik), iz katerega je razvidno, da sam prosilec ali kateri od ostalih 
družinskih članov boleha za  
      kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, in ne sme biti starejše od 30 dni; 
16. Dokazilo o družinskem nasilju-strokovno mnenje Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij, potrdilo  o dobi  
      bivanja in o plačanih  vseh obveznostih (materinski domovi, zatočišča-varne hiše, zavetišča, centri za 
pomoč žrtvam kaznivih  
      dejanj), ki nudijo ženskam  in ženskam z otroki psihosocialno pomoč  ob nasilju; 
17. Odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih 
stanovanjskih  razmer  
      (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 
18. Odločbo in mnenje Centra za socialno delo o prenehanju bivanja v rejniški družini 



19. Potrdilo UE Celje o prejšnjih stalnih prebivališčih v Mestni občini Celje oz. v Celju (UE Celje), za 
prosilca; 
20. Sodelovanje na prejšnjih razpisih pred letom 2003 (kopije sklepov), s sklepi po letu 2003 razpisnik 
razpolaga; 
21. Potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala; listinam izdanim v tujini mora biti 
priloženo mnenje o  
      priznavanju in vrednotenju izobraževanja) - upoštevajo  se samo dokazila o pridobitvi višje, visoke, 
magistrske in doktorske  
      izobrazbe; 
22. Potrdilo za delovno dobo - izpis podatkov ZPIZ-a o pokojninski dobi zavarovanca, za prosilca; 
23. Fotokopija prometnega dovoljenja ali potrdilo Upravne enote o lastništvu osebnega avtomobila. 
 
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa. 
Razpisnik vloge in  priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača. 
 
 
 
 
7. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje 
stanovanjske razmere prosilcev. 
 
Pri obravnavi vloge se upoštevajo razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so navedene v 
vlogi. Kasnejših sprememb se NE upošteva. V dvomu se šteje, da se upoštevajo razmere na zadnji 
dan roka za oddajo vloge, razen če ni izrecno določeno v tem razpisu. 
 
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo preučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi 
prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostnih list za oddajo neprofitnih stanovanj. Komisija si 
lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.  
 
Če se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, da bi pridobil pravico do najema 
neprofitnega stanovanja, se njegova vloga zavrne. 
 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, če prosilec razpisa še izpolnjuje 
pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V kolikor bo razpisnik ugotovil 
bistvene spremembe pogojev pri prosilcu, se lahko postopek obnovi in izda nova odločba.  
 
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo prosilci razpisa uvrščeni na prednostne liste po številu zbranih 
točk. Seznam 
upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostne liste A, B in C za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem, bo javno objavljen v roku 6 mesecev po zaključku razpisa na spletni strani družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. (http: www.nepremicnine-celje.si). Udeleženci, ki so se uvrstili na 
prednostno listo C in jim zaradi prevelikega števila udeležencev stanovanje po prednostni  
listi C ne bo zagotovljeno, bodo razvrščeni na prednostni listi A in B, ki bosta tako spremenjeni 
objavljeni na spletni strani. 
 
Prosilcem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi  na prednostno listo 
upravičencev v roku 6 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se posamezni prosilec ne strinja z 
odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločbe pritoži. Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi 
odloči  Nadzorni svet družbe Nepremičnine Celje d.o.o., najkasneje v 90 dneh. Odločitev Nadzornega 
sveta o pritožbi je dokončna.  
 
Z uspelimi upravičenci po prednostnih listah A, B in C bodo  sklenjene najemne pogodbe za nedoločen 
čas in z neprofitno najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno 
stanovanje, ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se črta iz seznama 
upravičencev,  pridobljena upravičenja pa prenehajo. 
 



Razpisnik bo stanovanja dodeljeval upoštevajoč prednostni vrstni red po posameznih seznamih 
odvisno od velikosti gospodinjstva in velikosti razpoložljivih stanovanj. 
 
Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu razpisnika Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, v 
času uradnih ur: 
 
- ponedeljek, petek   800 - 1100 
- sreda  800 – 1100,  1400 - 1600 

 
ter na telefonski številki Premoženjsko pravne  službe: 
03/42 65 122  – ga. Kač 
03/42 65 126 – g. Horvat 
 
 
                                                                                                              Direktorica 
         Danica Doberšek, univ.dipl.ekon.                                                                                                        
 


