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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – 

ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. 

US, 27/17 in 59/19), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 

ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Pravilnika o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 

št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14 – v nadaljevanju Pravilnik) in Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-

1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) Občina Mislinja objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM ZA LETO 2020 

 

 

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je oddaja občinskih neprofitnih stanovanj v najem, ki so last Občine Mislinja 

in ki bodo v času veljavnosti prednostne liste, izdelane na osnovi tega razpisa, izpraznjena ali na novo 

pridobljena v letu 2020 in v prihodnjih letih do novega razpisa. 

V času izvedbe tega razpisa bosta na razpolago 2 neprofitna stanovanja, od tega 1 neprofitno stanovanje 

na naslovu Sejmišče 6, Mislinja in 1 neprofitno stanovanje, ki je trenutno še v prenovi na naslovu 

Gozdarska cesta 82, Mislinja. Navedeni stanovanji nista prilagojeni potrebam invalidov.  

Zaradi izpraznitve bodo predvidoma na voljo še 3 neprofitna stanovanja v letu 2021. V kolikor se bodo 

ta stanovanja izpraznila oz. tudi preostala, ki so v lasti Občine Mislinja, bodo le – ta dodeljena v najem 

upravičencem po tem razpisu.  

 

 

2. NEPROFITNA NAJEMNIN 

Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi  

Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za 

uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10 – 

ZUPJS, 79/15 in 91/15 – v nadaljevanju Uredba) oz. na podlagi predpisa, ki bo veljav v času oddaje 

stanovanja v najem.  

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu 

z zgoraj omenjeno Uredbo oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.  

Za enosobno stanovanje Sejmišče 6, Mislinja, v velikosti 32,53 m2, znaša mesečna najemnina 89,87 

EUR. 

V skladu z 90. členom SZ-1 se bodo najemne pogodbe sklenile za nedoločen čas. Najemodajalec 

neprofitnega stanovanja lahko vsakih pet let preveri ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja 

še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega stanovanja po veljavnem pravilniku na dan 

preverjanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitne najemnine, se z odločbo spremeni v tržno 

najemnino.  
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3. POVRŠINSKI NORMATIV 

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi: 

 

Število članov gospodinjstva Površina stanovanja 

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 

 

Za vsakega nadaljnjega  člana gospodinjstva se površine spodnjega in zgornjega razreda povečajo za 6 

m2. 

 

4. RAZPISNI POGOJI 

4.1. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega 

stanovanja so: 

 

- državljanstvo Republike Slovenije in državljanstvo članic Evropske unije, ob izpolnjevanju 

pogojev vzajemnosti ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile po Zakonu o tujcih 

(Uradni list RS, št. 1/91-I s spremembami) izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu 

pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje, ker je bila ugotovljena upravičenost po Zakonu 

o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (Uradni list RS, 

št. 99/13); 

 

- stalno prebivališče na območju Občine Mislinja na dan objave razpisa ter tekom trajanja 

razpisnega postopka; 

 

- da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje, ni najemnik 

neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino, ali lastnik ali 

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

stanovanja in da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki 

presega 40% vrednosti primernega stanovanja. Glede na število članov gospodinjstva vrednost 

drugega premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov: 

 

Velikost gospodinjstva 
Najvišja vrednost primernega stanovanja in drugega 

premoženja – 40% vrednosti primernega stanovanja1 

1-člansko 15.512,37 EUR 

2-člansko 18.515,20 EUR 

3-člansko 22.763,60 EUR 

4-člansko 26.224,26 EUR 

5-člansko 30.381,76 EUR 

6-člansko 33.579,84 EUR 

 

 
1 Kot osnova za določitev vrednosti stanovanja se upošteva stanovanje, točkovano s 320 točkami, vrednost točke 

2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi s številom uporabnikov stanovanja. 
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Za vsakega nadaljnjega člana se vrednost lastniškega stanovanja in drugega premoženja poveča 

za 1.918,85 EUR. 

 

Pri ugotavljanju vrednosti premoženja prosilca in njegovih ožjih družinskih članov bo 

upoštevana vrednost nepremičnin po modelu vrednotenja nepremičnin, dostopnem na portalu 

Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev 

epidemije COVID – 19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 

49/20 s spremembami) med drugim določa zamik rokov na področju množičnega vrednotenja 

nepremičnin, kar pomeni, da se bodo novo določene posplošene vrednosti nepremičnin začele 

javno izkazovati šele 1.1.2021. To posledično pomeni, da GURS v obdobju od 1.4.2020 do 

1.1.2021 zagotavlja možnost prevzema historičnega stanja Registra nepremičnin z izračunanimi 

posplošenimi vrednostmi nepremičnin na dan 31.3.2020. Če se prosilec z navedenim 

vrednotenjem ne strinja, lahko predloži uradno cenitev nepremičnine, opravljeno s strani 

pooblaščenega ocenjevalca nepremičnin oziroma sodno zapriseženega cenilca.  

 

- da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje 

neprofitnih stanovanj gibljejo v naslednjih mejah: 

Velikost 

gospodinjstva 

Dohodek ne sme presegati naslednjih % od 

povprečno neto plače v državi2 

 

Znesek v EUR 

1-člansko 200% 2.267,00 

2-člansko 250% 2.833,75 

3-člansko 315% 3.570,53 

4-člansko 370% 4.193,95 

5-člansko 425% 4.817,38 

6-člansko 470% 5.327,45 

 

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 

odstotnih točk.  

 

- da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, poravnal vse 

obveznosti iz prejšnjega neprofitnega najemnega razmerja ter morebitne stroške sodnega 

postopka. 

 

Upravičenci za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem so tudi: 

- žrtve nasilja v družini z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih − varnih hišah, 

zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo 

neprofitnih stanovanj, tudi če imajo začasno bivanje na območju  Občine Mislinja; 

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, ne 

glede na kraj stalnega prebivališča, če imajo v Občini Mislinja večje možnosti za zaposlitev ali 

imajo zagotovljeno pomoč druge osebe in zdravstvene storitve; 

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju -prejšnji imetniki stanovanjske 

pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po 

pravilniku. 

 

 

 

 

 
2 Povprečna neto plača za leto 2019 po podatkih Statističnega urada RS na dan 13.10.2020 

(https://www.stat.si/statweb/Field/Index/15/74) znaša 1.133,50 EUR. 

https://www.stat.si/statweb/Field/Index/15/74
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4.2. Posebni pogoj – stalnost bivanja na območju Občine Mislinja 

V skladu s 4. členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem je poleg splošnih 

pogojev določen dodaten pogoj stalnosti bivanja na območju Občine Mislinja. Število točk, do 

katerih je upravičen prosilec glede na stalnost bivanja je naslednje: 

 

Stalno bivanje na območju Občine Mislinja Točkovanje 

nad 5 do 10 let 30 točk 

nad 10 do 15 let 60 točk 

nad 15 let 90 točk 

 

Doba stalnega bivanja se točkuje na podlagi potrdila Upravne enote Slovenj Gradec. Upošteva se 

število let dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.  

 

 

5. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH 

RAZMER PROSILCEV 

 

Stanovanjske in socialne razmere prosilca bodo ocenjene skladno s točkovnim vrednotenjem, 

določenem po Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem ter na podlagi točkovnega 

vrednotenja prednostnih kategorij upravičencev, ki so določene s tem razpisom. 

 

5.1. Prednostne kategorije prosilcev skladno s 1. odstavkom 6. člena Pravilnika 

 Prednostne kategorije prosilcev Število točk 

1 mlade družine (noben član družine ne sme biti starejši od 35 let) 100 

2 mladi (prosilec ne sme biti starejši od 30 let) 50 

3 družina z večjim številom otrok (3 ali več) 50 

4 invalidi in družine z invalidnim članom 50 

5 prosilci z daljšo delovno dobo v RS, ki so brez stanovanja ali 

podnajemniki (moški 13 let, ženske 12 let) 

50 

6 družine z manjšim številom zaposlenih (3 družinski člani, 1 zaposlen) 20 

7 žrtve nasilja v družini 50 

 

 

5.2. Prednostne kategorije prosilcev skladno s 2. odstavkom 6. člena Pravilnika 

 Prednostne kategorije prosilcev Število točk 

1 Prosilec je bil najmanj enkrat (1x) uvrščene na prednostno listo za 

dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Mislinja 

50 

2 Stalno bivanje v Občini Mislinja (glej točko 4.2.) 30-90 

 

 

5.3. Prednost v primeru enakega števila točk 

V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk, glede na oceno stanovanjskih in drugih razmer, 

ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja prosilec, ki ima slabše stanovanjske razmere, večje 

število družinskih članov ter živi v slabših socialno zdravstvenih razmerah.  
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5. VARŠČINA 

Udeleženci tega razpisa niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine. Za vse udeležence se bo 

oblikovala ena prednostna lista in se bodo upoštevali površinski in dohodkovni normativi, ki veljajo za 

udeležence brez plačila lastne udeležbe in varščine.  

 

6. RAZPISNI POSTOPEK 

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo 

na posebnem obrazcu, ki je priloga k tem razpisu.  

Obrazec vloge bo na voljo v elektronski obliki na spletni strani www.mislinja.si, na voljo pa bo tudi v 

prostorih Občine Mislinja, ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije 

COVID-19 (po predhodni najavi). Prosilci lahko po telefonu zaprosijo tudi za tiskano verzijo obrazca, 

ki ga jim bomo posredovali po pošti.  

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v znesku 22,60 EUR za vlogo in izdajo 

odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – 

uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš). Upravna 

taksa se poravna na transakcijski račun Občine Mislinja SI56 0127 6476 0309 186 sklic 11 75752-

7111002, koda namena: GOVT. 

Prosilci lahko zaradi slabih premoženjskih razmer zahtevajo oprostitev plačila upravne takse, če so 

prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po predpisih socialnega varstva, prejemniki 

varstvenega dodatka po predpisih socialnega varstva ali da so prejemniki nadomestila za invalidnost po 

predpisih, ki urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb. Status upravičenca dokažejo s 

pravnomočno odločbo. 

 

7. ROK ZA ODDAJO VLOGE 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi in s prilogami morajo prosilci poslati do vključno 

8.12.2020 s priporočeno pošiljko na naslov Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, s 

pripisom »Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2020 – ne odpiraj«. Vlogo 

s prilogami lahko prosilci oddajo tudi osebno na Občini Mislinja.  

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev bo možna po predhodnem dogovoru na telefonski številki 02 8 57 

342 ali po elektronski pošti nina.fras@mislinja.si . 

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi 

listinami. Vloge prosilcev, ki ne bodo dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, bodo 

s sklepom zavržene.  

 

8. PREDLOŽITEV LISTIN 

Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v najem morajo prosilec in polnoletni člani gospodinjstva 

priložiti naslednje listine: 

 

1. izpolnjena vloga z opisom stanovanjskih in socialno – zdravstvenih razmer; 

 

2. izpolnjena izjava o premoženjskem stanju prosilca in oseb, ki z njim uporabljajo stanovanje (izjava 

pod točko 2.); 

 

3. najemna ali podjemna pogodba, če prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih oziroma pojasnilo, zakaj 

najemna pogodba oziroma podjemna pogodba ni sklenjena; 

 

4. potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v obdobju od 1.1.2019 do 31.12.2019 (potrdilo 

delodajalca oziroma izplačevalca pokojnine – ZPIZ); potrdilo o prejetih drugih dohodkih v letu 2019 

oziroma pisna izjava prosilca, da takšnih dohodkov ni imel (izjava pod točko 1.); dokončna odločba o 

http://www.mislinja.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5482
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1366
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1347
mailto:nina.fras@mislinja.si
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odmeri dohodnine za leto 2019; dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2020, če v letu 2019 ni 

imel dohodkov iz delovnega razmerja; 

 

5. izpolnjena izjava pod točko 4 – pooblastilo prosilca in polnoletnih družinskih članov in izpolnjena 

izjava pod točko 5; 

 

6. dokumentacija o trajni vezanosti na uporabo invalidskega vozička ali o vezanosti na trajno pomoč 

druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 

stanovanj v najem; 

 

7. izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že imel v najemu neprofitno stanovanje v 

lasti Občine Mislinja (izjava pod točko 3); 

 

8. v primeru bivanja v neprimernem stanovanju dokazilo o kvaliteti bivanja (zapisnik o točkovanju 

stanovanja, poročilo pristojnega izvedenca ali fotografije, ki dokazujejo dejansko stanje); 

 

9. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 

 

10. potrdilo o delovni dobi (potrdilo delodajalca oz. ZPIZ, delovna knjižica); 

 

11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let; 

 

12. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih 

stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje neprimerne 

stanovanjske razmere) 

 

13. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) – dokazilo, da je preživnina 

neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada. Neizterljivost se 

izkazuje z izvršilnim predlogom oz. sklepom o izvršbi zoper zavezanca; 

 

14. dokazilo o invalidnosti I., II. ali III. kategorije; 

 

15. izvid osebnega zdravnika, iz katerega je razvidno, da prosilec ali kateri od ostalih družinskih članov 

boleha za kronično boleznijo zgornjih dihal ali astmo, ki je pogojeno s slabimi stanovanjskimi 

razmerami; 

 

16. dokazilo o nasilju v družini – strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih ali nevladnih 

organizacij, ki nudijo žrtvam nasilja v družini psihosocialno pomoč za obdobje zadnjih 3 let pred 

razpisom; 

 

17. odločba o uvrstitvi na prednostno listo; 

 

18. potrdilo o plačilu upravne takse ali zahteva za oprostitev takse (izjava pod točko 6.); 

 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od objave razpisa.  

 

 

Številka: 352-7/2020 

Datum: 2.11.2020 

      

      Župan Občine Mislinja 

      Bojan Borovnik, mag. posl. ved, l.r. 
 
 

 


