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Obaina Ziri, na podlagi 87. tlena Stanovan.iskega zakona (Ur. l. R5, 5t. 69/03, LglO4 - ZVKSES, 47/06 -

zEN,45108 -zvEll,57/o8,62/ro_ZUP)S,56/Lr,87lL1-in40/1'2_LUJF,1'4/17 odl.Us,27/17'59/19|'

dolotil pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (ur. l. RS, 5t, 14/04, 34104, 62106,

1.LlOg,8l.l]r1- in 4711'4), Zakona o sploinem upravnem postopku (Ur' l RS, it' 24/06 ZUP-UPBZ'

10s/06 zus-1, 126107 , 6s108,8/10, 82113) ob.iavlja

JAVNI RAZPIS ZA DOOELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

1. Predmet razpisa

Obaina Ziri razpisuje v najem eno (1) neprofitno stanovanje.

predmet najema .je enosobno stanovanje, ki se nahaja v nadstrop.iu vetstanovanjskega objekta na

naslovu partizanska cesta 7, Ziri v skupini izmeri 40,80 m'. Obsega sobo v povriini 18,47 m2, kuhinjo

13,40 m2, kopalnico 3,9 m2, predsobo 2,68 m2, klet !,17 m2in drvarnico 1,18 m2'

Stanovanje bo upravitencu dodeljeno po prednostni listi, ki bo izdelana na podlagi tega razpisa.

Oblikovana bo ena prednostna lista prosilcev, ki glede na socialne razmere po 9. dlenu Pravilnika o

dodeljevanju neprofitnih stanovan.i (ur. l. RS, ir.14/04 in spremembah; v nadal.jevanju: pravilnik) niso

zavezanci za pladilo varidine.

2. Neprofitna najemnina

Najemnina za v najem oddano neprofitno stanovan.,e bo doloiena na podlagi Uredbe o metodologiji

za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje

subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, it. 131/03, 1.421O4, 99108, 62110, 40/11,, 791L5, 91./1'51

oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v aasu oddaje stanovanja v naiem.

Najemnik, ki izpolnjuje pogoje, lahko uveljavlja pravico do zniiane neprofitne najemnine v skladu z

uredbo, navedeno v zgornjem odstavku, oziroma drugim predpisom, ki bo v veljavi v teku najema

stanova nja.

Za stanovanje v razpisani povriini znaia mesetna neprofitna najemnina izratunana na podlagi sedaj
veljavnih pred pisov 101,56 €.

V skladu z 90. ilenom Stanovanjskega zakona bo najemna pogodba sklenjena za nedoloaen aas

Najemoda1alec neprofitnega stanovanja je dolian vsakih pet let preveriti, ali najemnik in uporabniki
neprofitnega stanovanja ie izpolnjujejo sploine pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po

veljavnem pravilniku na dan preverjanja.

ie najemnik nj vea upraviaen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v

najemno pogodbo za trino stanovanje skladno z 90. dlenom Stanovanjskega zakona.

ie se socialne razmere najemnika, ki pladuje za stanovanje prosto oblikovano najemnino, spremenijo
tako, da dohodek pade pod mejo, doloteno v 5. dlenu Pravilnika, lahko najemnik od najemodajalca



zahteva preveritev svojega socialnega stanja in ponovno spremembo prosto oblikovane najemnine v

neprofitno najemnino.

3. Povriinski normativi

pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoitevani naslednji povr!inski normativi:

5tevilo
ilanov
gospodinistva

Povriina stanovanja brez
plaiila var5iine

1- tlansko od 20 m2 do 30 m2

2 - dla nsko nad 30 m2 do 45 m2

3 - dlansko nad 45 m2 do 55 m2

Najemoda.ialec lahko odda v najem manjie stanovanje, de se upravitenec s tem strinja ali de to ieli.

Najemoda.ialec lahko odda v na.lem vedje stanovanje, ie se upraviienec s tem strinja ali ae to;ell, pri

temer se razlika v m2 lahko obratuna kot prosto oblikovana najemnina.

4. Razpisni pogoji

upraviaenci do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem morajo i2polnievati naslednje pogoje:

da so driavljani Republike slovenije ali driavljani driav tlanic Evropske uni.je ob izpolnjevaniu pogoja

vzajemnosti, ie imajo dovoljenje za stalno bivanje v Republiki Sloveniji;

da imajo stalno prebivaliide na obmoeju Obaine Ziri;

da prosilec ali kdo izmed tlanov gospodinjstva, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni na.iemnik

neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoloaen das in z neprofitno naiemnino ali lastnik oziroma

solastnik drugega stanovanja ali stanovaniske stavbe, ki ne presega vrednosti 40% primernega

stanovanja razen ie je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v naiem za nedoloten

6as, z neprofitno najemnino (primer: denacionalizirana stanovanja);

da prosilec ali kdo izmed dlanov gospodinjstva ni lastnik drugega premoZen.ia' ki presega 40%

vrednosti za Stevilo druiinskih dlanov primernega stanovanja;

Glede na itevilo ilanov gospodlnjstva prosilca vrednost drugega premoienja ne sme presegati

nasledn.iih zneskov:

Najvet.ia vrednost drugega premoienja
( 40% vrednost rimerne a stanovanja)

2mStevilo dlanov gosPodinjstva

15.148,80 EUR451- dlansko
18.51s,20 EUR552 - dlansko
2 3.564,80 EUR703 - dlansko

Opomba: Kot osnova za doloiitev vrednosti primerneBa stanovanja se upoiteva

toikovano s 320 toakami, vrednost toake 2,63 €, povr5ina.ie odvisna od itevila

stanovan.ia, ki se nameravajo vseliti v oddano stanovanje'

stanovanle,
uporabnikov

da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovania v najem' poravnal vse

obveznosti iz preilnjega neprofitnega najemnega razmer'ia ter morebitne strolke sodnega postopka;



da dohodki prosilievega gospodinjstva v letu 2018 (od 1. 1. 2018 do 31" 12 2018) ne presegajo v

spodnji tabeli dolodenih odstotkov od povpreine neto plate v drzavi, ki je v letu 2018 znaiala

mesetno 1092,74 EUR.

Velikost
gospod.

Meja dohod ka

1- 6lansko 90% do 983,47 EUR

2 - flansko 1-35 % do 1.475,20 EUR

3 - alansko L6s % do 1.803,02 EUR

Zrtve nasilja v druiini z zaaasnim bivalildem v materinskih domovih in zatoaiidih - varnih hi5ah,

zavetiStih, centrih za pomod zrtvam kaznivih dejanj lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih

stanovanj tudi v kraiu zaiasnega bivaliida.

lnvalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega voziaka ali trajno pomoi druge osebe, lahko ne

glede na kraj stalnega prebivaliSia lahko zaprosi.jo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi

oUtini, t1"r so vedje moinosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoi druge osebe in

zdravstvene storitve.

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upraviieni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po

predpisih o podriavljanju - prejSnji imetniki stanovanjske pravice, ie izpolnjujejo splolne pogoje za

upravidenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

Ne glede na dolotbo sploinega pogoja driavljanstva Republike Sloveni.je so do dodelitve upraviiene

tudi osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno prebivanje

po zakonu o tujcih (uradni list Rs, it. t/gr-|, 44/97 ,50/98-odl. US in 14l99-odl. us), zakonu o tujcih

(uradni list R5, it.64l09-uradno prediSdeno besedilo), zakonu o tujcih {uradni list Rs !t.50/11 in

5711.1.-popr.l, Zakonu o urejanju statusa driavljanov drugih driav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki

Sloveniji (Uradnl list RS it.76/10 - uradno preiiSteno besedilo) ali Zakonu o zatasnem zatotiidu
(Uradni list R5, 5t. 20197, 94100 - odl. US, 67102, 2/04 - ZPNNVSM in 65/05- ZZZRO), te izpolnjujejo

sploine pogoje za upraviaenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

5. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovaniskih in socialnih razmer prosilcev

Kriteriji in toakovno vrednotenje kriterijev za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer, ki

vplivajo na dodelitev neprofitnega stanovanja so doloteni v Prilogi Pravilnika o dodel.levanju

neprofitnih na.jemnin.

Poleg kriterijev iz prejinjega odstavka se upoitevajo ie naslednje prednostne kategorije prosilcev

Zrtve nasilja v d ruZini

Skladno z dolodili 4. dlena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je doloden 5e

dodatni pogoj:

Stalnost bivanja v obainiZiri
10 toak

nad 10 do 15 let 40 toak
nad 15 let do 20 let 60 todk
nad 20 let 80 toak

70 toak

inad2do5let
l nad 5 do 10 let



upoiteva se Stevilo let, dopolnjenih v letu objave razpisa. v primeru prekinitve stalne8a bivanja na

obmod.iu obdine 2iri, se doba stalnega bivanja seiteva,

V primeru, da ved prosilcev doseie enako itevilo totk ima prednost pri dodelitvi stanovanja prosilec,

ki je irtev nasilja, nato prosilec, ki ima daljSo stalnost bivanja v obaini, nato prosilec, ki ima slabse

biva lne pogoje.

6. Razpisni postopek in vlaganje vlog

Prosilci, ki se ielijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, lahko dvignejo

obrazec vloge v sprejemni pisarni Obeine Ziri na Lolki cesti 1 v Zireh ali jih dobijo na spletni strani

www.ziri.si.

Rok za oddajo vlog je 17. 1. 2020. Vlogo s prilogami vlagatelji oddajo v sprejemni pisarni Obtine Ziri v

dasu uradnih ur ali poiljejo po poiti na naslov Obtina Ziri, Loika cesta 1, 4226 Ziri, s pripisom: .Javni

razpis za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem.

Ob vloiitvi vloge so prosilci dolZni plaiati upravno takso po tarifni itevilki 1 in 3 taksne tarife Zakona

o upravnih taksah, ki zna\a 22,66 €. Upravna taksa se nakaie na raiun Obtine Ziri Stevilka 5156

01100-5470309116, sklic na it. Sl11 76465-7111002 (priloiiti potrdilo o pladilu).

Taksni zavezanci v slabih premoTen.lskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plaaila takse, ae

izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. alenu zakona o upravnih taksah, in sicer, da so pre.iemniki

denarne pomoai, kot edinega vira preiivljan.ia, da so prejemniki varstveneSa dodatka po predpisih

socialnega varstva ali da so preiemniki nadomestila za invalidnost po predpisih, ki ureiajo varstvo

odraslih telesno in dulevno prizadetih oseb. Status upravidenca dokaiejo s pravnomodno odloibo

Komisija, ki jo imenuje iupan bo preveriala pravoaasnost prispelih vlog, njihovo popolnost ter

stanovanjske in druge razmere prosilcev. Komisija si lahko stanovanjske razmere udeleiencev razpisa

tudiogleda in sicer na naslovu stalnega bivaliiia oziroma zaaasnega, ie bo iz vloge razvidno, da

prosilec iivi na naslovu zadasnega bivali5ta.

de se v postopku ugotovi, da je prosilec podal neresnitne podatke, ni upraviien do dodelitve

neprofitnega stanovanja v najem in se ne uvrsti na prednostno listo'

pri obravnavi vloge se upoitevajo razmere, ki so obstajale v dasu oddaje vloge in so navedene v vlogi.

KasnejSih sprememb se NE upoiteva. v dvomu se 5teje, da se upoStevajo razmere na zadnji dan roka

za oddajo vloge.

V primeru, da prosilec odda nepopolno vlogo, bo pozvan na dopolnitev vloge Vloge prosilcev' ki v

roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po zakljudku razpisnega roka' bodo s sklepom zavriene'

po izteku roka za dopolnitev vlog bo komisija ugotovila upravidenost in v primeru izpolnjevanla

pogojev, opravila toakovanje in izdelala prednostno listo glede na Stevilo zbranih toik Prednostna

lista bo javno objavljena na enak naiin kot razpis'

Vlagatelji vlog bodo o uvrstitvi oz neuvrstitvi na prednostno listo obveiieni z odlodbo v roku dveh

;;;;; po ir"t"k, roka za oddajo vlog Zoper odlodbo ie dovoljena pritoZba Rok za vloiitev

pritoibe je 15 dni po pre;emu odlodbe' b pritoibi odlodi iupan v roku 60 dni Odlo'itev iupana o

pritoibi je dokondna.

Po razreiitvi pritoib bo objavljen upraviEenec s katerim bo sklenjeno najemno razmerie za nedoloden

tas za neProfitno najemnino'



7. Predloiitev dokazil

K vlogi za pridobitev neprof itnega stanovanja v najem mora prosilec priloZiti listine oz. dokazila' V

rimeru, da prosilec uveljavlja dodatne todke po posameznih kriterijih, ustrezne priloge pa ni pri lo i il,p

bo pozvan k dopolnitvi. V kolikor se na dopolnitev odzove, da

vloga obravnavana, kot da ni uveljavljal dodatnih totk
dodatnih totk ne bo uveljavljal, bo

Prosilec mora k vlogi priloiiti naslednja dokazila

odlodbo o odmeri dohodnine prosilca in drugih dlanov gospodinjstva za leto 2018, ki so

zavezanci za odmero;
dokazila o vseh izplaianih neto plaaah v letu 2019, ie v letu 2018 prosilec ali drug tlan

gospodinjstva ni imel dohodkov iz delovneSa razmerja, zaposlil pa se je v letu 2019 (Priloga

it. 1);

izjavo o morebitnih neobdavdljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih izplatevalcev,

za koledarsko leto 2018 (Priloga 5t.2);

v primeru, da v letu 2018 gospodinjstvo ni prejelo nobenih dohodkov, se priloii podpisana

izjava (Priloga 5t. 3);

izjava o premoienjskem stanju prosilca in oijih druiinskih dlanov (Priloga 5t 4);

v primeru nezaposlenosti: potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali

zunajzakonskega partnerja oziroma drugega druiinskega ilana (izda zavod za zaposlovanje

RS);

veljavno dokazilo o stanovaniskem statusu: opis bivalnih razmer, te je prosilec brez

stanovania; na.iemna ali podnajemna pogodba, pogodba o bivanju v delavskem domu;

dokazilo o bivanju pri star!ih ali sorodnikih: potrdilo o stalnem prebivaliStu in gospodinjski

skupnosti za starle oziroma sorodnike; prosilec, ki je lastnik stanovanja, dokazilo o lastniitvu:

izpisek iz zemljiSke knjige ali prodajna pogodba;

dokumentacijo o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozitka ali o vezanosti na trajno

pomoi druge osebe, v kolikor gre za invalida po 3. dl. pravilnika;

izjavo o vseh pladanih obveznostih, de je prosilec :e imel v najemu neprofitno stanovanie;

v primeru nosednosti- zdravniSko potrdilo o izkazani noseanosti;

potrdilo o rednem Solanju otrok, ki so starejii od 15 let;

v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja (toikovalni zapisnik

ali opis kvalitete stanovanja: leto izgradnie, vlaino, kletno, dotrajane inltalacije ipd );

v primeru utesnjenosti - navedba stanovanjske povrSine z opisom posameznih prostorov in

navedbo povriin ter navedbo Stevila oseb, ki imajo v tem stanovanju prijavljeno stalno

prebivaliite in posamezne prostore uporabljajo;
odlodbo sociatne sluibe o lotenem iivljenju roditel.,ev in mladoletnih otrok zaradi

neprimernih stanovanjskih razmer (rejni(tvo, oskrba v tuji druZini, zavodu, Ee so razlog

oddaje neprimerne stanovanjske razmere);

dokazilo o statusu roditelja, ki sam preiivlja otroka (samohranilec) - odlodba o prejemanju

preiivnine iz preiivninskega sklada, sklep o izvrSbi zoper zavezanca ali izvr5ilni predlog;

podpisana izjava v kolikor oaetovstvo ni urejeno ali da je drugi od star6ev pokojni, ali

potrdilo, da je od vloiitve predloga za izvribo preteklo ie vef kot 3 mesece.

dokazilo o invalidnosti (odlodba centra za socialno delo, Zavoda za poko.ininsko in invalidsko

zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS);
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v primeru, da upraviienec neupravideno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali se na ponovni

poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se trta iz seznama upravitencev'

vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Nini Lukan na telefonski Stevilki 04 50 50

713 in e naslovu nina.lukan(aziri.si.



17. odloabo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajie polnoletne osebe glede na zmerno, te:jo

ali teiko duievno ali te:ko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistiane pediatriine sluibe

ali odlodba o podalj5anju roditeliske pravice;

18. dokazilo o druzinskem nasilju - strokovno mnenie centra za socialno delo ter vladnih in

nevladnih organizacij (materinski domovi, zatoiiSda - varne hi5e, zavetiida, centri za pomod

Zrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo Zrtvam psihosocialno pomod ob nasilju;

19. odloaba o dol:nosti pre:ivljanja dlana druiine, ki niotrok;
20. potrdilo upravne enote, da je bil upravidenec izbrisan iz registra stalnega prebivalstva in da je

po izbrisu pridobil dovol.jenje za stalno prebivanje, potrdilo iz evidence o odloaitvah in

izplatilih de narne odikodnine;
21. potrdilo o pladilu takse.

Glede na okoliitine posameznega primera lahko Obaina Ziri zahteva od prosilcev tudi druga dodatna

dokazila, listine in pojasnila na podlagi poziva.

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smeio biti starejia od 30 dni od objave razpisa.

Razpisnik k vlogi priloiene listine zadrii in jih po izteku razpisnega roka udeleiencem razpisa ne vrata

Stevilka: j\ Z 1 - ca i\ 12 tt - 1

Datum: 16. 12.2019 mag. Janez Takelj
ZUPAN r

Y


