
Nepremičnine Celje, upravljanje, gospodarjenje in trgovanje z nepremičninami d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. Predsednik nadzornega sveta je mag. 
Franjo Dolenc. Št. registracijskega vpisa:1/07139/00 Okrožno sodišče v Celju. Osnovni kapital 41.717.079,00 EUR. MŠ:1468952. ID za DDV:SI36092215. 
Transakcijski računi: Nova KBM d.d. – SI56 0400 1004 9239 614, Deželna banka Slovenije d.d. – SI56 1910 0001 1319 663.  

Na podlagi Stanovanjskega zakona SZ - 1 (Ur. list RS, št. 69/03 z vsemi spremembami, 
dopolnitvami in podzakonskimi akti),  Akta o ustanovitvi družbe Nepremičnine Celje d.o.o. z 
dne 20. 12. 2016, Pravil za oddajanje oskrbovanih stanovanj v najem z dne 1. 7. 2015, družba 
Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, objavlja 

RAZPIS ZA DODELITEV OSKRBOVANIH STANOVANJ V NAJEM 
STANOVANJSKA SOSESKA DEČKOVO NASELJE – DN 10 

1 PREDMET RAZPISA 

Predmet razpisa je oddaja v najem 14 oskrbovanih stanovanj (Tabela 1) v lasti družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. (v nadaljevanju: najemodajalec) na lokaciji Stanovanjska soseska 
Dečkovo naselje - DN 10, v Celju. 

Tabela 1: Seznam oskrbovanih stanovanj 

Neto tlorisna površina 
stanovanja (v m²) 

Oznaka 
stanovanja 

Lega 
Višina 

najemnine 
Parkirno mesto v 

garažni hiši 
1 48,93 B.0.2 0. PRITLIČJE 260 EUR NE 
2 58,77 B.0.1 0. PRITLIČJE 310 EUR NE 
3 58,47 B.1.1 1. NADSTROPJE 320 EUR DA 
4 47,35 B.1.2 1. NADSTROPJE 270 EUR DA 
5 47,35 B.1.3 1. NADSTROPJE 270 EUR DA 
6 57,44 B.1.4 1. NADSTROPJE 320 EUR DA 
7 57,19 B.2.1 2. NADSTROPJE 320 EUR DA 
8 47,35 B.2.2 2. NADSTROPJE 270 EUR DA 
9 47,35 B.2.3 2. NADSTROPJE 270 EUR DA 
10 57,44 B.2.4 2. NADSTROPJE 320 EUR DA 
11 45,15 B.3.1 3. NADSTROPJE 275 EUR DA 
12 47,12 B.3.2 3. NADSTROPJE 270 EUR DA 
13 46,76 B.3.3 3. NADSTROPJE 270 EUR DA 
14 46,52 B.3.4 3. NADSTROPJE 275 EUR DA 

* V najemnino niso vključeni obratovalni stroški (energija, voda, telefon, skupni obratovalni in
ostali redni obratovalni stroški v skladu s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih
stavb in stanovanj (7. člen), stroški klica v sili, stroški storitev osnovne ter socialne oskrbe in
morebitni drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja.
* V najemnino so vključeni stroški upravljanja, rezervnega sklada, osnovno zavarovanje,
investicijsko vzdrževanje stanovanja in skupnih delov stavbe.
* Najemnina se vsako leto enkrat uskladi z inflacijo, doseženo v preteklem letu.
* Ker je večstanovanjski objekt in stanovanja v zaključni gradbeni fazi, so navedene cene in
podatki o stanovanjih informativni in lahko pride do manjših odstopanj.
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Bivalne prostore in kuhinjo si najemniki opremijo sami. V pritličju je opremljen skupni prostor 
za druženje najemnikov. Kopalnica je arhitekturno prilagojeno z držali. Vsako stanovanje ima 
lastno shrambo izven stanovanja (v isti etaži). Objekt z oskrbovanimi stanovanji spada v 
energetski razred B1. Oskrbovana stanovanja se oddajajo v najem za nedoločen čas in bodo 
predvidoma vseljiva junija 2021.  

Tlorise in lego posameznih stanovanj si lahko zainteresirani pogledajo na spletni povezavi 
http://www.nepremicnine-celje.si/oskrbovana-stanovanja/.  

2 POGOJI IN KRITERIJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU 

2.1  Pogoji za sodelovanje na razpisu 

Do dodelitve oskrbovanega stanovanja je upravičen prosilec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Je starejši od 65 let ali bo v letu 2021 dopolnili starost 65 let (v primeru, da ni dovolj 
prosilcev, je lahko starejši od 60 let ali bo v letu 2021 dopolnili starost 60 let). Oseba, 
ki se skupaj s prosilcem prijavlja na razpis mora biti starejša od 60 let in je lahko njegov 
zakonski ali zunajzakonski partner ali druga oseba s statusom upokojenca (v 
nadaljevanju uporabnik). 

 Mu preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z redno, organizirano pomočjo 
drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranja zadovoljivo duševno in 
telesno počutje in samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne potrebuje popolnega 
institucionalnega  varstva v  zavodu oz. domu starejših. 

 Je glede na svoje ekonomsko stanje sposoben plačevati najemnino in druge stroške, 
ki so vezani na najem in bivanje v oskrbovanem stanovanju  (dohodkovni cenzus) in ni 
v osebnem stečaju. 

 Je državljan Republike Slovenije ali držav EU, če je državljan drugih držav pa je 
upravičen do najema samo ob izpolnitvi pogoja recipročnosti. 

 Ni bila njemu ali uporabniku, ki bo z njim bival v stanovanju, odpovedana najemna 
pogodba za neprofitno stanovanje oz. za namensko najemno stanovanje za 
upokojence in druge starejše ali za oskrbovano stanovanje iz razlogov, navedenih v 
stanovanjskem zakonu ter v teku ni postopek za odpoved takšne pogodbe in 
izpraznitev stanovanja. 

 ima prosilec in/ali uporabnik v primeru, da je oz. je bil najemnik stanovanja v lasti 
najemodajalca, poravnane vse obveznosti iz naslova najemnine in drugih stroškov, ki 
se plačujejo poleg najemnine. 

Dohodkovni cenzus za dodelitev oskrbovanega stanovanja, ki po določbah tega razpisa 
pomeni, da so prosilci (gospodinjstvo) sposobni plačevati najemnino in ostale stroške, ki so 
vezani na najem stanovanja, so opredeljeni v Tabeli 2.  

http://www.nepremicnine-celje.si/oskrbovana-stanovanja/
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Tabela 2: Najmanjši skupni mesečni dohodek (dohodkovni cenzus) prosilcev 

Stanovanja z najemnino Enočlansko gospodinjstvo Dvočlansko gospodinjstvo 
med 260 in 275 EUR najmanj 782 EUR najmanj 1.041 EUR 
med 310 in 320 EUR najmanj 832 EUR najmanj 1.121 EUR 

Prosilci, ki ne bodo dosegali dohodkovnega cenzusa, se bodo uvrstili na listo v kolikor bodo 
imeli poroka – (do)plačnika, od katerega bo družba lahko zahtevala plačilo najemnikovih 
zapadlih pogodbenih obveznosti (solidarno poroštvo).  

Porok mora biti v rednem delovnem razmerju in ne sme biti v osebnem stečaju. Porok mora 
prejemati dohodek iz delovnega razmerja (neto plačo) najmanj v višini 810 EUR (brez 
bremenitev - kredit, preživnine, globe…) ter povišan za razliko med dohodkovnim cenzusom, 
ki ga mora izpolnjevati prosilec in prosilčevimi dohodki. 

2.2 Kriteriji za izbor najemnikov 

Prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja imajo prosilci, ki izpolnjujejo kriterije po 
naslednjem vrstnem redu:  

1. Osebe, ki imajo na dan razpisa prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Celje.
2. Osebe, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo  starost, potrebujejo občasno pomoč

druge osebe v obsegu, kot je to določeno v Pravilniku o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev. Pri tem imajo prednost osebe, ki nimajo zavezancev, ki bi
jim bili dolžni nuditi potrebno oskrbo in pomoč ali pa ti zavezanci tega ne zmorejo
oziroma za to nimajo možnosti.

3. Osebe, katerih sedanje bivališče zaradi arhitekturnih ovir, neustreznosti stanovanjskih
prostorov in bivalnega okolja ali oddaljenosti od urbanih središč ni primerno ali pa je
manj primerno za bivanje starejših.

4. Starejše osebe.
5. Osebe, ki imajo na dan objave razpisa dalj časa prijavljeno stalno prebivališče na

območju Mestne občine Celje.
6. Najemniki stanovanj, ki so last najemodajalca.

Državljani Republike Slovenije imajo prednost pri dodelitvi oskrbovanega stanovanja v najem. 
Pri večjem številu prijav za isto stanovanje ima prednost pri dodelitvi večjega stanovanja 
prosilec, s katerim bo v stanovanju bival tudi uporabnik stanovanja. 

3 RAZPISNI POSTOPEK 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj v najem, lahko 
obrazec - Vloga: 
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 prejmejo po pošti,   
 natisnejo spletni strani http://www.nepremicnine-celje.si/za-starejse/javni-razpis-za-

dodelitev-stanovanj-starejsim-osebam-21/,  
 prevzamejo na sedežu najemodajalca, na naslovu Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. 

Prijave, ki ne bodo oddane na navedenem obrazcu ali ne bodo oddane pravočasno, ne bodo 
upoštevane. 

Popolna vloga mora biti poslana priporočeno po pošti ali dostavljena v tajništvo družbe 
(v času uradnih ur) na naslovu Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, s pripisom Razpis za 
dodelitev oskrbovana stanovanja v najem  DN -10 Celje. 

Rok za oddajo vlog je najkasneje do 30. 4. 2021. 

Najemodajalec k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem 
razpisa ne vrača. Prosilec lahko listine predloži v kopiji, najemodajalec pa ima pravico 
zahtevati, da predloži na vpogled tudi originale. 

Pri obravnavi vlog bodo upoštevane razmere, ki so obstajale v času oddaje vloge in so 
navedene v vlogi. Kasnejše spremembe ne bodo upoštevane. Ne glede na to, je prosilec 
dolžan nemudoma ali najkasneje v roku 10 dni obvestiti najemodajalca o vsaki spremembi, ki 
bi lahko vplivala na upravičenost do dodelitve oskrbovanega stanovanja. Če se v postopku 
ugotovi, da je prosilec podal neresnične podatke, ni upravičen do dodelitve oskrbovanega 
stanovanja.  

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da jo v roku 8 dni dopolni z manjkajočimi 
listinami. V primeru velikega števila vlog se ta rok lahko podaljša. Vloge prosilcev, oddane po 
zaključku razpisnega roka in vloge, ki v postavljenem roku ne bodo dopolnjene, bodo s 
sklepom zavržene.  

4 VSEBINA PRIJAVE 

K vlogi za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem morajo prosilci obvezno predložiti: 

1. Izpolnjen in podpisan obrazec – Vloga, s prilogami.
2. Potrdila Upravne enote o stalnem prebivališču in dobi stalnega bivanja v Mestni občini

Celje za prosilca, ki ni starejše od dneva objave razpisa.
3. Zdravniško mnenje o zdravstvenem stanju za namen najema oskrbovanega

stanovanja v Celju - Priloga 1.
4. Dokazila o zmožnosti plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki so vezani na najem

- obvestilo ZPIZ-a o nakazilu zadnje pokojnine ter druga dokazila o stalnih prihodkih,
če bo stanovanje skupaj s prosilcem uporabljala druga oseba (uporabnik) tudi dokazilo
o stalnih prihodkih za to osebo.

http://www.nepremicnine-celje.si/za-starejse/javni-razpis-za-dodelitev-stanovanj-starejsim-osebam-21/
http://www.nepremicnine-celje.si/za-starejse/javni-razpis-za-dodelitev-stanovanj-starejsim-osebam-21/
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5. V primeru poroka Poroštveno izjavo - Priloga 2, ki bo (do)plačevala najemnino in 

obratovalne stroške, Potrdilo delodajalca - Priloga 3 o plačilni sposobnosti (do)plačnika, 
zadnje tri plačilne liste (do)plačnika.  

6. Če bo stanovanje uporabljal tudi druga oseba - uporabnik, tudi dokazilo o zakonski oz. 
zunajzakonski zvezi oziroma dokazilo o statusu upokojenca osebe.  

7. Potrdilo o državljanstvu ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta za prosilca. 
 
5 OBVESTILO O IZIDU RAZPISA 
 
Pravočasne in popolne prijave bo ocenila komisija za oddajo oskrbovanih stanovanj. Komisija 
na podlagi prijav prosilcev sestavi prednostno listo prosilcev za dodelitev oskrbovanih 
stanovanj v najem in o tem pisno obvesti prosilce. Prosilec, ki se z odločitvijo ne bo strinjal, se 
lahko zoper odločbo pritoži. Pritožbo naslovi na najemodajalca, na naslov Nepremičnine Celje 
d.o.o. Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje. O pritožbi odloči direktor družbe, njegova odločitev o 
pritožbi je dokončna. 
 
Izbrani prosilec je dolžan skleniti najemno pogodbo v roku 8 dni po prejetem Pozivu za 
sklenitev pogodbe o oddaji stanovanja. Če izbrani prosilec najemne pogodbe ne bo sklenil v 
roku, ki ga pisno določi najemodajalec, se šteje, da je nepreklicno izjavil, da od sklenitve 
najemne pogodbe odstopa. Upravičenci, ki morajo imeti poroka – (do)plačnika sklenejo 
najemno pogodbo v notarskem zapisu.  Prednostna lista velja do prve zapolnitve oz. naselitve 
vseh stanovanj v objektu. Po preteku veljavnosti prednostne liste bo najemodajalec sestavil 
seznam prosilcev v skladu s Pravili za oddajanje oskrbovanih stanovanj. 
 
6 PLAČILO AKONTACIJE - VARŠČINE  
 
Najemnik je dolžan pred podpisom najemne pogodbe vplačati varščino za ureditev stanovanja 
ob izselitvi, ki je določena v višini 3 najemnin dodeljenega stanovanja.  Vplačana sredstva 
varščine se uporabijo za financiranje ureditve stanovanja v primeru, če najemnik ob izselitvi in 
vrnitvi stanovanja najemodajalcu stanovanja ne uredi v skladu z veljavnimi normativi za 
vzdrževanje stanovanj ter za poravnavo drugih neporavnanih obveznosti najemnika. Varščino 
je mogoče vplačati enkratno ali obročno.  
 
7 SKLENITEV DOGOVORA O STORITVAH NA DOMU 
 
Najemnik ob podpisu najemne pogodbe sklene pisni dogovor za klic v sili s ponudnikom 
storitve. Najemnik lahko v času bivanja v oskrbovanem stanovanju proti plačilu uporablja 
osnovno in socialno oskrbo. Za vrsto in obseg posameznih storitev se najemnik individualno 
dogovori s ponudnikom storitev.  
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8 OSTALO  
 
Šteje se, da so prosilci, ki so oddali prijavo, z oddajo prijave 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 najemodajalca sprotno – pisno s 
priporočeno pošiljko, obveščali o vseh morebitnih spremembah podatkov, ki so jih navedli v 
prijavi in priloženi dokumentaciji. 
 
Družba lahko po objavi tega razpisa sprejme obvezno razlago posameznih določb tega razpisa 
ter spremeni oziroma dopolni njegova posamezna določila in jih objavi na enak način kot ta 
razpis ter se uporabljajo od dne njihovega sprejema. 
 
Informacije o stanovanjski soseski Dečkovo naselje – DN 10 si lahko pogledate na spletnem 
naslovu http://www.nepremicnine-celje.si/deckovo-naselje---dn-10/.  
 
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite: 
 

 osebno na sedežu najemodajalca, na naslovu  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, 

 na e-poštnem naslovu nepremicnine@celje.si  in  
 po telefonu na številki 03 42 65 100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 1. 3. 2021                     Nepremičnine Celje d. o. o. 
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