
 

 
 
 
 

 
 
SPOROČILO ZA MEDIJE 
 
Celje, 28.3.2019 – Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje  
 
Družba Nepremičnine Celje d.o.o. je danes, 28. marca 2019, objavila Javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem za obdobje 2019-2021 na območju Mestne občine Celje.  
 
Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje d.o.o., ob tem dodaja: »S tem razpisom 
bomo upravičencem v letih od 2019 do 2021 oddali v najem najmanj 110 stanovanj z neprofitno 
najemnino.  Poleg upravičencev iz naslova socialnih in stanovanjskih razmer, bo del stanovanj 
namenjen tudi invalidnim osebam, med njimi tudi osebam z okvarami sluha in vida. Poleg 
navedenih ciljnih skupin, bo družba v prihodnjih letih zagotavljala tudi stanovanja za mlade in 
mlade družine, oskrbovana in službena stanovanja ter s tem zasledovala svoj primarni cilj po 
zagotavljanju stanovanj različnim ciljnim skupinam v Mestni občini Celje.«  
 
Od razpisanega števila stanovanj bo 80 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, 
ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe, 20 stanovanj namenjenih za oddajo v najem 
prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem in so zavezani plačati lastno udeležbo, 7 arhitekturno 
prilagojenih stanovanj za potrebe invalidov, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega 
vozička in 3  stanovanja s prilagojenimi inštalacijami za osebe z okvaro sluha in vida. V ta 
namen bodo oblikovane tudi ločene prednostne liste upravičencev.  
 
Razpis določa pogoje za sodelovanje in kriterije ter merila za ocenjevanje stanovanjskih in 
socialnih razmer,  Darja Pavlina, vodja službe za stanovanjske zadeve in premoženje, navaja: 
»Za uvrstitev na prednostno listo pri dodelitvi stanovanj morajo prosilci izpolnjevati splošne 
pogoje, kot jih določa razpis. Uvrstitev na prednostno listo pa določajo tudi stanovanjske in 
socialne razmere prosilca ter prednostne kategorije: izobrazba, dolžina delovne dobe, stalnost 
bivanja v Mestni občini Celje in uvrstitve na prejšnjih prednostnih listah.« 
 
Javni razpis je odprt do 26.4.2019. Razpisno dokumentacijo, vlogo in vse dodatne informacije 
lahko prosilci dobijo na spletni strani www.nepremicnine-celje.si in na sedežu družbe v času 
uradnih ur. 
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