
 

 
 
 

Na podlagi določil Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 57/2008, 87/2011, 
27/17), Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o., Pravilnika o oddaji tržnih 
stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim prednostnim kategorijam upravičencev z dne 9. 
12. 2014 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in 
stanovanj namenjenih posebnim kategorijam upravičencev z dne 27.10.2015, družba 
Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje,   

 
 

objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV STANOVANJ MLADIM IN 
MLADIM    DRUŽINAM 

 
 

1 Predmet razpisa 
 
Nepremičnine Celje d.o.o. (v nadaljevanju: razpisovalec) razpisujejo oddajo v najem  
stanovanja za mlade in mlade družine, ki jih razpisovalec dodeljuje skladno z določbami 
Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim prednostnim 
kategorijam upravičencev z dne 9. 12. 2014 in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o oddaji tržnih stanovanj in stanovanj namenjenih posebnim kategorijam 
upravičencev z dne 27. 10. 2015 (v nadaljnjem besedilu: pravilnik). 
 
Oblikovani bosta ločeni prednostni skupini in sicer: 
 
− skupina A, za stanovanja, namenjena oddaji v najem prosilcem, ki skladno s 3.1.1. 

točko tega razpisa izpolnjujejo pogoj za mlade družine in 
− skupina B, za stanovanja, namenjena oddaji v najem prosilcem, ki skladno s 3.1.2. 

točko tega razpisa izpolnjujejo pogoj za mlade. 
 

Oddaji v najem je namenjeno 14 stanovanj: 
 
− 9 stanovanj, namenjenih za oddajo mladim družinam in 
− 5 stanovanj, namenjenih za oddajo mladim. 

 
Stanovanja, predvidena za oddajo v najem, so opredeljena v točki 1.2 in 1.3 tega razpisa. 
Vsa stanovanja po javnem razpisu se oddajajo neopremljena. 
 
Stanovanja bodo upravičencem dodeljena po prednostnih listah, ki bodo izdelane na podlagi 
tega razpisa. 
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1.1 Najemnina 
 
Najemnina za dodeljena stanovanja je določena skladno s pravilnikom oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem. 
 
V ceni najemnine, skladno z veljavnim stanovanjskim zakonom, niso vključeni obratovalni 
stroški (energija, voda, telefon, skupni obratovalni in ostali redni obratovalni stroški v skladu z 
veljavnim Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (7. člen)). 
 
V ceni najemnine so vključeni stroški upravljanja, rezervnega sklada, zavarovanja, 
investicijskega vzdrževanja stanovanja in skupnih delov večstanovanjske stavbe. 
 
Najemnina se enkrat letno, praviloma 1. julija, uskladi z inflacijo, doseženo v preteklem letu. 
 
1.2 Stanovanja za prednostno skupino A - Mlade družine 
 
Zap. 
št.: 

Naslov stanovanja: Sobnost:  Kvadratura 
v m²: 

Najemnina 
v €: 

Datum  
dokončanja 
prenove: 

1 Glavni trg 2, 3000 Celje  
(2  nadstropje) 
 

1,5 - sobno 73,69 319,34 julij 2018 

2 Cankarjeva ulica 13, 3000 
Celje (mansarda) 
 

1,5 - sobno  62,17 278,11 končano 

3 Glavni trg 8, 3000 Celje  
(1 – nadstropje) 
 

2 - sobno 90,92 382,55 april 2018 

4 Gosposka ulica 1, 3000 Celje 
(mansarda) 
 

2 - sobno 60,56 283,44 avgust 2018 

5 Ljubljanska cesta 31, 3000 
Celje (podpritličje) 
 

2 - sobno 59,92 274,78 maj 2018 

6 Na okopih 2 d, 3000 Celje  
(podstrešje) 
 

1,5 - sobno 52,73 243,25 
 

končano 

7 Razlagova ulica 6, 3000 
Celje (pritličje) 
 

2 - sobno 73,10 321,40 končano 

8 Teharje 14, 3000 Celje 
(mansarda) 
 

1,5 - sobno 67,76 299,96 končano 

9 Ulica bratov Vošnjakov 12, 
3000 Celje (pritličje) 
 

1 - sobno 57,40 259,57 april 2018 
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1.3 Stanovanja za prednostno skupino B – Mladi 
 
Zap. 
št.: 

Naslov stanovanja: Sobnost: Kvadratura 
v m²: 

Najemnina 
v €: 

Datum 
dokončanja 
prenove: 

1 Brodarjeva ulica 4, 3000 Celje  
(3 – nadstropje) 
 

1 - sobno 35,65 202,34 končano 

2 Cankarjeva ulica 4, 3000 Celje  
(1 – nadstropje) 
 

1 - sobno 60,80 272,14 julij 2018 

3 Goriška ulica 2, 3000 Celje  
(1 – nadstropje) 
 

garsonjera 26,92 163,19 končano 

4 Pod gabri 23, 3000 Celje  
(3 nadstropje)  
 

1 sobno 45,16 225,06 april 2018 

5 Slomškov trg 7, 3000 Celje  
(visoko pritličje) 
 

1 - sobno 42,80 223,17 maj 2018 

 

2 Razpisni pogoji  
 
Upravičenci do najema stanovanj po tem razpisu so državljani republike Slovenije in 
državljani držav članic Evropske unije, ki so plačilno sposobni za poravnavo prosto 
oblikovane najemnine in ostalih obveznosti, vezanih na uporabo stanovanja ter izpolnjujejo 
vse pogoje za dodelitev  stanovanja  iz tega pravilnika v najem. 
 
Upravičenec do najema stanovanja po tem pravilniku mora imeti ob podpisu  najemne 
pogodbe poravnane vse morebitne obveznosti do družbe – razpisovalca. 
 
Vlogo na razpis odda le eden od staršev oziroma partnerjev. Oseba, ki je navedena v podani 
vlogi (tudi kot družinski član), ne more podati na isti razpis samostojne vloge ali sodelovati v 
vlogi druge osebe. V kolikor bo ugotovljena kršitev določil tega odstavka, bodo vse na zgoraj 
naveden način podane vloge takoj izločene. Vloge upravičencev, ki ne bodo izpolnjevali 
pogoja 3.1.1. (mlade družine) oz. pogoja 3.1. 2. (mladi) bodo zavržene.  
 
2.1 Prednost pri dodelitvi 
 
V primeru večjega števila prosilcev za razpisano stanovanje, bo imel prednost prosilec, ki bo 
dosegel večje število točk po kriteriju pod zaporedno številko 7. priloge številka 1. V primeru, 
da tudi glede na kriterij po zaporedno številko 7.priloge številka 1, več prosilcev doseže 
enako število točk, ima prednost pri dodelitvi prosilec, ki ima višji dohodek iz rednih virov. 
Ocenjevalni kriteriji so sestavni del tega razpisa. 
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3 Oblikovanje prednostnih skupin 
 
3.1   Prednostne skupine 
 
3.1.1.   Mlade družine 
 
Mlado družino predstavlja življenjska skupnost enega ali obeh staršev z enim ali več otroki, 
posvojenci ali pastorki, pri čemer je vsaj en otrok v koledarskem letu javnega razpisa dopolnil 
največ 10 let. Starost obeh  staršev mora biti med 18 in 35 let na dan oddaje vloge na razpis. 
 
3.1.2.   Mladi 
 
Za mlade po tem razpisu se šteje mladi posameznik ali partnerja, ki je/sta na dan oddaje 
vloge na  razpis stara med 18 in 32 let.  Za starost 32 oz. 18  let se šteje 32 oz. 18 let, 
dopolnjenih v letu razpisa 2018. 
 
 

4 Posebni pogoji razpisa 
 
Prosilci so dolžni pod izrecnim opozorilom na kazensko in odškodninsko odgovornost v 
prijavi na razpis navesti resnične in ažurne podatke. 
 
Izbrani prosilec je dolžan pred prevzemom stanovanja plačati varščino v višini treh mesečnih 
najemnin, ki se mu ob prenehanju najemnega razmerja vrne v skladu s pravilnikom. 
Izbrani prosilec z  razpisovalcem po zaključenem postopku izbora sklene najemno pogodbo  
v obliki notarskega zapisa, stroške notarskega zapisa plača razpisovalec. Najemna pogodba 
se sklepa za določen čas za obdobje enega do največ osem  let  z možnostjo podaljšanja. 
 
Po preteku najemnega razmerja se lahko najemna pogodba, sklenjena po pogojih iz tega 
razpisa podaljša le v primeru, da najemnik še vedno izpolnjuje pogoje po tem razpisu. 
 

5 Razpisni postopek 
 
Prosilci, ki se želijo podati vlogo na razpis, lahko dvignejo obrazec vloge, s katerim se 
prijavijo na razpis  od 19.1.2018, do zaključka razpisa v tajništvu družbe Nepremičnine Celje 
d. o. o., Miklošičeva ulica  1, 3000 Celje,  v času uradnih ur, v ponedeljek, sredo in petek od 
8. ure do 11. ure, ob sredah od 15. do 17. ure. Obrazec vloge si lahko prosilci natisnejo tudi s 
spletne strani družbe www.nepremicnine-celje.si. Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem 
obrazcu ali ne bodo oddane pravočasno, ne bodo upoštevane. 
 
 
 

http://www.nepremicnine-celje.si/
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Popolna vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali dostavljena v tajništvo družbe 
na naslovu Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Na zaprti ovojnici mora obvezno biti navedeno 
VLOGA – JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV STANOVANJ MLADIM IN MLADIM 
DRUŽINAM. Vse vloge morajo prispeti, neglede na pošiljanje, do 19.2.2018 do 10:00 ure. 
 
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da jo v roku 8 dni dopolni z manjkajočimi 
listinami. Vloge prosilcev, oddane po zaključku razpisnega roka in vloge, ki v postavljenem 
roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene. Izbor prosilcev bo končan predvidoma 
do konca aprila 2018. V primeru velikega števila vlog se ta rok lahko podaljša. Pravnomočni 
prednostni listi za skupino A in skupino B prosilcev po tem razpisu bosta objavljeni na spletni 
strani razpisovalca.  
 
Po pravnomočnosti list bodo prosilci skladno z njihovo uvrstitvijo na pravnomočno 
prednostno listo prejeli poziv v katerem se bodo izjavili ali sprejmejo v najem stanovanje 
skladno z pogoji tega razpisa. V primeru, da se posamezni prosilec na poziv ne bo odzval v 
roku 5 dni od prejema poziva, bo razpisovalec smatral, da prosilec od najema odstopa.  
 
Izbrani prosilec bo  sklenil najemno pogodbo v roku 15 dni po pravnomočnosti sklepa o 
oddaji stanovanja. Pred sklenitvijo pogodbe mora prosilec poravnati varščino v višini dveh 
najemnin. Če izbrani prosilec ne bo sklenil najemne pogodbe v roku, ki ga pisno določi 
razpisovalec, se šteje, da je nepreklicno izjavil, da od sklenitve najemne pogodbe odstopa. 
Razpisovalec bo stanovanja dodeljeval glede na število doseženih točk posameznega 
prosilca, upoštevajoč njegove prioritete, ki jih bo opredelil v vlogi. Razpisovalec bo na svoji 
spletni strani objavil obvestilo o zaključku razpisa.  
 

6 Splošna opozorila  
 
Šteje se, da so prosilci, ki so oddali vlogo, z oddajo vloge dajejo nepreklicno pisno izjavo, da 
so seznanjeni z vsebino razpisa in vsebino vseh listin, ki so priloge tega razpisa, da se z njo 
strinjajo in da pogoje tega razpisa in njegovih prilog v celoti sprejemajo. Prav tako se šteje, 
da se prosilci strinjajo z zbiranjem in obdelavo podatkov, povezanih z izvajanjem tega 
razpisa v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, da se prosilci zavedajo in 
izjavljajo, da so seznanjeni, da je vsako krivo navajanje neresničnih podatkov v predloženi 
prijavi po pravu Republike Slovenije kaznivo dejanje in da bodo prosilci razpisovalca sprotno 
– pisno s priporočeno pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih 
navedli v prijavi in priloženi dokumentaciji. 
 

7 Ostalo 
 
Razpisovalec lahko po objavi tega razpisa sprejme obvezno razlago posameznih določb tega 
razpisa ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila ter jih objavi na enak 
način kot ta razpis ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema. 
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Ocenjevalni kriteriji, tlorisi stanovanja in vloge (A – Mlade družine in B – mladi), so priloga 
javnemu razpisu. 
 
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite osebno na sedežu družbe Nepremičnine Celje 
d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, v času uradnih ur -  ponedeljek, sreda, petek od 8 - 
11 ure, sreda tudi od 15 - 17 ure in po telefonu na številki 03 42 65 120 ( Andrej Urankar) ali 
tajništvo družbe tel. 03 42 65 100.   
                                                                    
Datum:  19. 1. 2018                                                     Nepremičnine Celje d. o. o.          
  


