
OB�INA CERKNO 
Župan 
 
Na podlagi dolo�il Pravilnika o oddajanju neprofitnih stanovanj v najem  (Uradni list RS, 
št.26/95 in št. 31/97) objavlja Ob�ina Cerkno 
 

RAZPIS 
za dodelitev neprofitnega  stanovanja v najem 

 
I. Predmet razpisa:  
 
1. dvosobno stanovanje št. 12 v stanovanjskem bloku Platiševa ul.št. 27, v Cerknem, v izmeri  

54,95 m2,  neprofitna najemnina za februar 2004 znaša 39.624,00 Sit in bo oddano v najem 
oktobra 2004. 

 
II. Pogoji nate�aja 
 
1.  Upravi�enci do pridobitve stanovanja so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno 

prebivališ�e na obmo�ju Ob�ine Cerkno.  
2.  Upravi�enci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo izpolnjevati še 

naslednje pogoje: 
a)  da so se mese�ni dohodki na družinskega �lana v letu 2003 gibali nad mejo, ki jih izlo�a 

iz kroga upravi�encev do dodelitve socialnega stanovanja v najem po 100.�lenu 
stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.18/91) ter 26.�lena zakona o socialnem 
varstvu, 

b)  da skupni dohodek družine, prera�unan na družinskega �lana ni presegal naslednjih    
       odstotkov nad povpre�no neto pla�o v letu 2003: 
       za 1 �lana gospodinjstva....................................80 %                                                                                        
       za 2 �lana gospodinjstva....................................50 % 
       za 3 �lane gospodinjstva....................................20 % 
       za 4 �lane gospodinjstva.....................................5 % 
       za 5 in ve� �lanov gospodinjstva.........................0 %. 
 
3. Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati lastniki stanovanj,  
    ki so stanovanje odkupili skladno z dolo�bami stanovanjskega zakona o privatizaciji  
    stanovanj, in državljani, ki so lastniki primernega stanovanja ali stanovanjske hiše. 
    Na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj v najem ne morejo sodelovati tudi tisti, ki jim je  
    bilo v �asu do uveljavitve stanovanjskega zakona že dodeljeno družbeno stanovanje in so  
    po sklepu sodiš�a stanovanjsko pravico izgubili. 
4.  Kadar se na prednostni red za oddajo neprofitnih stanovanj v najem uvrstijo udeleženci 

razpisa z enakim številom to�k imajo prednost pri razvrstitvi na prednostni red udeleženci 
razpisa, pri katerih predstavlja višina neprofitne najemnine za primerno stanovanje manjši 
delež v družinskem dohodku. 

 
III. Razpisni postopek 
 
Upravi�enci, ki se želijo prijaviti na razpis, lahko dobijo obrazec, s katerim se bodo prijavili 
na razpis od 09.09.2004 do vklju�no 25.09. 2004 v prostorih SGI d.o.o., Kosovelova 9, vsak 
delovni dan od 8. do 15 ure, v sredo do 16.ure ali na Ob�ini Cerkno. 
 



Samo popolne vloge bomo sprejemali na sedežu SGI d.o.o. vsak delovni dan od  09.09.2004     
do vklju�no 25.09.2004 od 8. do 15.ure, v sredo do 16. ure. Vsi upravi�enci morajo vloge 
oddati osebno. 
 
K vlogi je poleg predpisanega obrazca potrebno priložiti še naslednje dokumente: 
� potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem bivanju za udeležence in ožje družinske 
�lane ter potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ne sme biti starejše kot od enega meseca od 
dneva objave, 

� dokazilo o skupnem dohodku družine v letu 2003 (vklju�no s štipendijo, preživnino, 
otroškimi dodatki), 

� dokazilo o stanovanjskem  statusu (najemno ali podnajemno pogodbo), 
� potrdilo o premoženjskem stanju (izda DURS), 
� potrdilo o doseženi delovni dobi, 
� dokazilo o kakovosti bivanja (to�kovni zapisnik, površina stanovanja), 
� izvid in mnenje pristojne Komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije, �e gre za invalidnost, zaradi katere je udeleženec razpisa ali odrasel družinski 
�lan nesposoben za samostojno življenje in delo, 

� potrdilo pristojne komisije za razvrš�anje, �e gre za družino z mladoletnim otrokom, ki ima 
zmerno, težjo ali težko duševno bolezen ali težko telesno motnjo (Pristojne komisije za 
razvrš�anje so pri Centrih za socialno delo oz. specializiranih ustanovah ter zavodih za 
usposabljanje, 

� potrdilo o nezaposlenosti udeleženca razpisa oz. njegovega zakonca, 
� potrdilo o strokovni izobrazbi udeleženca razpisa in njegovega zakonca (fotokopija 

spri�evala, diplome) in 
� lastnoro�no podpisano izjavo upravi�enca, da izpolnjuje pogoje iz 3.to�ke tega razpisa. 
 
Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavrnjene. 
 
O izidu razpisa bodo udeleženci obveš�eni v 30. dneh po zaklju�ku razpisa. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                            Župan: 
                                                                                        Jurij Kav�i� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


