
Na podlagi dolo�il 7.�lena Odloka o ustanovitvi prora�unskega stanovanjskega sklada 
Ob�ine Cerkno (Ur. l. RS, št: 88/01) ter 6. in 7.�lena Pravilnika o dodeljevanju stanovanjskih 
posojil iz prora�unskega stanovanjskega sklada ( Ur.l. RS, št: 88/01 ), župan Ob�ine Cerkno v 
sodelovanju z  Banko Koper, Agencija Idrija in AbankoVipa,Enota Idrija  objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS    STANOVANJSKIH    
POSOJIL 

ZA NOVOGRADNJE  IN  ADAPTACIJE ter 
NAKUP STANOVANJ IN HIŠ 

v  �asu od 04.oktobra  do 04.novembra 2005 
 
I.SPLOŠNA DOLO�ILA 
 
Na razpisu posojil prora�unskega stanovanjskega sklada ob�ine Cerkno lahko sodelujejo  
državljani Republike Slovenije, ki 
 
1. prvi� rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje z gradnjo, adaptacijo ali nakupom  primernega 
stanovanja ali stanovanjske hiše (v nadaljevanju: stanovanje) na obmo�ju ob�ine Cerkno; 
 
2. jim je zaradi spremenjenih družinskih, zdravstvenih ali socialnih razmer dosedanje 
stanovanje na obmo�ju ob�ine Cerkno postalo neprimerno, pa ga bodo zato: 
- nadomestili z novim na obmo�ju ob�ine Cerkno, 
- razširili z dodatno gradnjo, 
- zaradi spremenjenih zdravstvenih razmer funkcionalno prilagodili; 
 
3. svoje stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z vlaganjem sredstev v adaptacijo 
za  
- pridobitev novega stanovanja, 
- obsežnejšo prenovo, sanacijo ali vzdrževanje stanovanja, 
- z obnovo fasade v ožjem jedru naselja Cerkno , 
 
4. za pridobivanje zemljiš� za stanovanjsko gradnjo, 
 
5. za pla�ilo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
 
 Na razpisu ne morejo sodelovati tisti, ki so svoje stanovanjsko vprašanje reševali z nakupom 
primernega  stanovanja po dolo�ilih stanovanjskega zakona. ( Ur.l.RS, št:18/91 ) 
 
6 .Ocena razpoložljivih sredstev je  31.475.000.-  SIT. 
 
V primeru zelo velikega ali zelo majhnega števila prosilcev si župan pridržuje pravico 
spremeniti višino razpisanega zneska. 
 
II.RAZPISNI POGOJI 
 



Vsi upravi�enci za dodelitev posojil morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
 
1. so državljani Republike Slovenije; 
 
2. svoje stanovanjsko vprašanje rešujejo na obmo�ju ob�ine Cerkno; 
 
3.imajo od 1.1.2000 – 01.11.2005 izdano gradbeno dovoljenje oziroma še veljavno odlo�bo o 
priglasitvi gradbenih del oz.lokacijsko informacijo  izdano do 01.11.2005; 
 
4.imajo sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo za nakup stanovanja v obdobju od 
01.01.2000 do 01.11.2005; 
 
5.bodo v primeru, da imajo neprimerno stanovanje zaprosili le za razliko v površini med 
dosedanjim in novim stanovanjem; �e pa bodo neprimerno stanovanje odtujili, bodo kupnino 
v celoti namenili za nakup novega stanovanja; 
 
6. so sami in /ali sopla�niki kreditno sposobni; 
 
7.niso sami ali njihovi družinski �lani imetniki stanovanjske pravice oziroma najemniki 
primernega stanovanja, ki so imeli možnost odkupa po dolo�bah stanovanjskega zakona; 
 
8. niso sami ali njihovi ožji družinski �lani, za katere se rešuje stanovanjsko vprašanje, 
lastniki primernega stanovanja na obmo�ju ob�ine Cerkno oziroma ne uživajo stanovanja, 
katerega solastniki so  oziroma niso lastniki ali solastniki stanovanja, v katerem brez lastne 
krivde ne morejo živeti, ker je to zasedeno, pa ne gre za stanovanje po 2.odstavku 113.�lena v 
povezavi s 125.�lenom ali po 155.�lenu stanovanjskega zakona; 
 
9.materialno stanje prosilca in njegovih družinskih �lanov, za katere se rešuje stanovanjsko 
vprašanje, je takšno, da ne prejemajo denarnega dodatka ali subvencije za najemnine po 
dolo�ilih zakona o socialnem varstvu. 
 
Odbor za družbene dejavnosti in socialno politiko  si pridružuje pravico do ogleda sedanjih 
stanovanjskih razmer prosilca, zlasti v primerih adaptacij na podlagi odlo�be o priglasitvi 
gradbenih del oz. lokacijske informacije. 
 
 
III.VIŠINA POSOJILA IN POSOJILNI POGOJI: 
 
1.Višina posojila, ki ga lahko dobi upravi�enec, je lahko najve� 50% vrednosti primernega 
stanovanja oz.50% vrednosti za nakup stavbnega zemljiš�a oz. 50% od vrednosti projektne 
dokumentacije, upoštevajo� tudi eventualno dosedanje posojilo Stanovanjskega sklada 
ob�in Idrija in Cerkno in Stanovanjskega sklada republike Slovenije.. 
 
1.1.Za izra�un posojila bo za vrednost stanovanja upoštevana cena: 
       -  150.000  sit/m2 za novogradnje, 
      -  140.000 sit/m2 za nakup stanovanja ali stan.hiše 
      -  110.000  sit/m2 za prenovo na podlagi gradbenega dovoljenja, 
      -  50.000  sit/m2 za sanacijo, obsežnejše vzdrževanje in obnovo fasad. 

 



1.1.2. Za nakup zemljiš�a za stanovanjsko gradnjo se upošteva cena za stavbno zemljiš�e v 
naselju Cerkno v višini 5.863.- Sit, za okolico pa 2.931.- Sit. 
 
1.1.3. Za pla�ilo  projektne dokumentacije se upošteva ra�un ali predra�un  projektanta. 
 
1.2.Kot primerno stanovanje se upošteva naslednja stanovanjska površina v m2: 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
št. ožjih  družinskih �lanov                                          primerna stanovanjska 
v gospodinjski  skupnosti                                            površina       m2 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
        1                                                                              44 
        2                                                                       52 - 63 
        3                                                                      63 -  76 
       4                                                                       69 -  85 
       5                                                                      85 - 102 
       6                                                                      98 - 110 
       7                                                                    111 - 125 
nad 8                                                                    133 + 8 za vsakega  nadaljnjega 
                                                                                                         ožjega družinskega �lana                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.Obrestna mera za odobrena posojila po tem razpisu je T + 0%.  
 
Odpla�ilna doba je od 5 do najve� 10 let in je odvisna od višine odobrenega posojila in 
kreditne sposobnosti prosilca. Najnižji znesek posojila je 500.000,00 SIT, najmanjši mese�ni 
obrok 10.000,00 SIT. 
 
Stroški za komitenta ob najetju posojila bodo sestavljeni iz: 
• stroškov odobritve kredita, ki znaša 1,2% od zneska kredita pri komisijskem poslu, pri 

subvenciji obrestne mere pa 0,25% od  odobrenega kredita  max. 5.000,00 Sit,  
• zavarovanja s kreditno sposobnima porokoma - brez stroškov, 
• zavarovalne police ali hipoteke.  
 
     Drugih stroškov v zvezi s krediti ne bo. 
 
 
IV.KRITERIJI ZA OBLIKOVANJE PREDNOSTNEGA 
VRSTNEGA REDA ZA DODELITEV POSOJIL 
 
Višina odobrenega posojila posameznemu prosilcu je ob upoštevanju višine razpisanih 
sredstev odvisna od: 
- primernosti stanovanjske površine, 
- premoženjskega stanja prosilcev oziroma njegove družine, 
- socialnega in zdravstvenega položaja prosilca oziroma njegove družine, 
- stopnje in na�ina razreševanja stanovanjskega problema, 
- vsote že prejetih stanovanjskih posojil od stanovanjskega sklada ob�ine ali države.... 
 



Ob upoštevanju gornjih kriterijev imajo prednost : 
 
=========================================== 
prioritetna kategorija                                       vrednost v to�kah 
=========================================== 
mlada družina                                                                     1,5  
__________________________________________________________ 
družina s tremi ali ve� otroki                                           1,5 
__________________________________________________________ 
razširjena družina                                                               1 
__________________________________________________________ 
družina, v kateri je zaposlen samo prosilec                       1 
__________________________________________________________ 
mladi-samske osebe, mlajše od 30 let                                1 
__________________________________________________________ 
zdravstvene težave                                                              1,5 
__________________________________________________________ 
invalidnost (100% telesna okvara)                                      1 
_________________________________________________________ 
prosilci z delovno dobo nad polovico                                1 
__________________________________________________________ 
prosilci s srednjo in višjo strok  izobrazbo                        1 
__________________________________________________________ 
prosilci z visoko strokovno izobrazbo                               1,5 
__________________________________________________________ 
prenova stavb pred l. 1940                                               1,5 
__________________________________________________________ 
obnova fasade v ožjem jedru naselja Cerkno             1,5 
__________________________________________________________  
 
Pri invalidnosti se upošteva invalidnost s 100% telesno okvaro, ugotovljena s sklepom ali 
odlo�bo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Za invalidnost se šteje tudi motnja 
v telesnem razvoju, težja in težka duševna prizadetost (Pravilnik o razvrš�anju in razvidu  
otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju) 
in trajna nesposobnost za delo. 
 
 
V.NATE�AJNI POSTOPEK 
 
Rok za oddajo vlog  je od 05.10.05. do 04.11..2005. 
 
Vloge oddajo prosilci na posebnem obrazcu, ki ga bodo dvignili na ob�ini Cerkno. 
Poleg v vlogi zahtevanih podatkov in dokazil, ki jih pooblaš�ene organizacije potrjujejo na 
sami vlogi, morajo prosilci k vlogi priložiti še: 
 
1. gradbeno dovoljenje ali odlo�bo o priglasitvi del oz.lokacijsko informacijo, oz. za namen 
nakupa zemljiš�a za stanovanjsko gradnjo  kupo-prodajno pogodbo oz. ra�un ali pred- ra�un 
projektanta za izdelavo projektne dokumentacije, kupoprodajno pogodbo ali predpogodbo za 
nakup stanovanja; 



 
2.v primeru obnove fasade predra�un, iz katerega je razvidna tudi  vrsta  in površina fasade,  
 
3.dokazilo o statusu stanovanja , v katerem stalno prebivajo (kupoprodajna ali druga 
pogodba, s katero se prenaša lastninska pravica na nepremi�ninah, sklep o dedovanju, 
zemljiškoknjižni izpisek, najemna ali podnajemna pogodba ..........) 
   
4.sklep ali odlo�ba ZPIZ-a  o 100% telesni okvari prosilca oziroma družinskega �lana, 
 
5.mnenje Centra za socialno delo za otroka, motenega v telesnem in duševnem razvoju ali 
trajno nesposobnega za delo, 
 
6.mnenje Centra za socialno delo za status samohranilca ali drugo dokazilo o nepopolnosti 
družine, 
 
7. potrdilo zdravnika specialista o hujših zdravstvenih težavah,  
 
8. potrdilo o šolanju vzdrževanih polnoletnih otrok, 
 
9.izjava o strukturi finan�nih sredstev in morebitna dokazila o sprejetih kreditih za 
stanovanje, 
 
10.druge priloge, ki jih zahteva obrazec za vlogo za pridobitev stanovanjskega posojila. 
 
Vse informacije dobite: 
- na Ob�ini Cerkno pri Vlasti Primoži�, telefon št: 05-37-34-648, e-mail 
vlasta.primozic@cerkno.si. 
 
Vloge morajo prosilci oddati na Ob�ini Cerkno Vlasti Primoži� ali jih oddati po pošti na 
naslov: Ob�ina Cerkno, Bevkova 9, za Prora�unski stanovanjski sklad. 
 
 
Odlo�itev o odobritvi posojil bo sprejel na predlog odbora za družbene dejavnosti in socialno 
politiko  župan v 30 dneh po zaklju�ku roka za vložitev vlog za odobritev posojila. 
 
Vsi prosilci bodo pismeno obveš�eni o rešitvi svoje vloge v 30 dneh od zaklju�ka roka za 
vložitev vlog za odobritev posojila. Seznam uspelih prosilcev bo objavljen na oglasni deski 
ob�ine Cerkno. 
 
 
 
       Ob�ina Cerkno 
                                                                                         Župan: 
                                                                                    Jurij Kav�i� 
 
 
 


