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NSO SPEKTER d.o.o. na podlagi 87. ~lena
Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, {t. 69/03), Pravilnika
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS,
{t. 14/04), Zakona o splo{nem upravnem postopku (Ur.
list RS, {t. 80/99, 70/00, 52/02), Zakona o socialnem
varstvu (Ur. list RS, {t. 54/92 s spremembami) 

objavlja

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

1. PREDMET RAZPISA 

1.1.
NSO SPEKTER d.o.o. TRBOVLJE razpisuje oddajo
neprofitnih stanovanj v najem na podro~ju ob~ine

Trbovlje in ob~ine Zagorje ob Savi. Predmet razpisa so
trenutno prazna oz. eventualno v prihodnosti izpraznje-
na neprofitna stanovanja oz. na novo pridobljena v
obdobju od septembra 2004 do predvidoma maja 2005.
Oblikovani bosta dve prednostni listi, in sicer:

- Lista A - za stanovanja na podro~ju ob~ine Trbovlje
- Lista B - za stanovanja na podro~ju ob~ine Zagorje

ob Savi

Od razpisanega {tevila stanovanj jih bo predvidoma 40
% s pla~ilom var{~ine.

1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo
dolo~ena na podlagi Odloka o metodologiji za obliko-
vanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. list RS, {t.
23/00, 96/01, 29/03 - odl. US) in Navodila o oblikovanju
najemnin za stanovanja v lasti podjetja Spekter d.o.o. z
dne 31.12.2003, po 01.01.2005 pa na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje sub-
vencioniranih najemnin (Ur. list RS, {t. 131/03)



Za vsakega nadaljnjega ~lana gospodinjstva se povr{ine
spodnjega in gornjega razreda pove~ajo za 6 m2.

2. RAZPISNI POGOJI

2.1.
Upravi~enci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
so dr`avljani Republike Slovenije, ki imajo stalno prebi-
vali{~e na obmo~ju ob~ine Trbovlje ali Zagorje ob Savi.

2.2.
Prosilci so upravi~eni do dodelitve neprofitnega

stanovanja, ~e dohodki njihovih gospodinjstev v letu
2003 niso presegali v to~ki 2.4. dolo~ene zgornje
meje dohodkov glede na povpre~no neto pla~o v
dr`avi v odvisnosti od {tevila dru`inskih ~lanov.
Povpre~na neto pla~a v dr`avi je v letu 2003 zna{ala
159.051,00 SIT.

2.3.
Skladno s 9. ~lenom pravilnika prosilci, katerih skupni
mese~ni dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2003
niso presegali zneskov, opredeljenih v tabeli, niso
zavezanci za pla~ilo var{~ine. 
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Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo prav-
ico do zni`ane neprofitne najemnine v skladu z
Navodilom o na~inu uveljavljanja zni`ane neprofitne
najemnine za upravi~ence do najema socialnega
stanovanja (Ur. list RS, {t. 42/00) oziroma uredbo (citira-
no v prej{njem odstavku) oziroma predpisom, veljavnim
v ~asu najema stanovanja.

Za povpre~no veliko dvosobno stanovanje v izmeri
55,00 m2, to~kovano s 320 to~kami, zna{a najemnina v
mesecu avgustu 2004 43.296,00 SIT.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico
vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predlo`i
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neprofit-
nega stanovanja. ^e najemnik ni ve~ upravi~en do
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko
spremeni v najemno pogodbo za tr`no stanovanje po
merilih in postopku, dolo~enim s pravilnikom.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upo{tevani
naslednji povr{inski normativi:

[tevilo ~lanov gospodinjstva Povr{ina stanovanja brez pla~ila var{~ine Povr{ina stanovanja s pla~ilom var{~ine 
1-~lansko od  20 m2 do 30 m2 od  20 m2 do 45 m2

2-~lansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-~lansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-~lansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-~lansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-~lansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Velikost gospod. % Meja dohodka (SIT/mesec)
1-~lansko 90 % do 143.146
2-~lansko 135 % do 214.719
3-~lansko 165 % do 262.434
4-~lansko 195 % do 310.149
5-~lansko 225 % do 357.865
6-~lansko 255 % do 405.580

Velikost gospod. % Meja dohodka (SIT/mesec)
1-~lansko od 90 % do 200% nad 143.146 do 318.102
2-~lansko od 135 do 250 % nad 214.719 do 397.628
3-~lansko od 165 do 315 % nad 262.434 do 501.011
4-~lansko od 195 do 370 % nad 310.149 do 588.489
5-~lansko od 225 do 425 % nad 357.865 do 675.967
6-~lansko od 255 do 470 % nad 405.580 do 747.540

2.4.
Skladno s 10. ~lenom Pravilnika so zavezanci za pla~ilo
var{~ine prosilci, katerih skupni mese~ni dohodki nji-

hovih gospodinjstev za leto 2003 ustrezajo spodnji
tabeli.

Za vsakega nadaljnjega ~lana gospodinjstva se lestvica
nadaljuje s pri{tevanjem 20 odstotnih to~k za spodnjo
mejo in 25 odstotnih to~k za gornjo mejo.
Var{~ina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi

najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev
stanovanja v stanje ob vselitvi ob upo{tevanju obi~ajne
rabe stanovanja. Vi{ina var{~ine zna{a tri mese~ne
najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v najem.
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PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV   
1. mlade dru`ine, mladi
- starost dru`ine do 35 let 60
- starost prosilca do 30 let, ki se prijavlja sam brez dru`ine 60
2. dru`ina z ve~jim {tevilom otrok - najmanj 3 oz. ve~ otrok 90
3. invalidi in dru`ine z invalidnim ~lanom 60
4. dr`avljani z dalj{o delovno dobo (mo{ki 13 let, `enske 12 let) 80

PREDNOSTNE KATEGORIJE V SKLADU S 6. ^LENOM PRAVILNIKA
1. izobrazba (vi{ja, visoka ali univerzitetna, dr. ali mag.) 50,60,80
2. dru`ina oz. mati samohranilka z 1 mladoletnim otrokom 50
3. dru`ina oz. mati samohranilka z 2 mladoletnima otrokoma 70
4. Udele`enec je `e sodeloval na prej{njih razpisih, ter se je uvrstil na prednostno listo,
vendar stanovanja ni dobil v najem (ve~ kot enkrat) 60
5. Udele`enec razpisa bo v primeru dodelitve naprofitnega stanovanja izpraznil stanovanje,
ki ni starej{e od 50 let in je v lasti Spektra d.o.o. 80

Var{~ino so dol`ni pla~ati upravi~enci pred oddajo v
najem, in sicer v enkratnem znesku. Var{~ina se vrne ali
pora~una ob prenehanju najemnega razmerja.

2.5. 
Vsi upravi~enci za dodelitev neprofitnih stanovanj v
najem morajo poleg zgoraj navedenih pogojev izpolnje-
vati {e naslednje splo{ne pogoje:
- da prosilec ali kdo izmed ~lanov gospodinjstva ni

najemnik primernega neprofitnega stanovanja, odd-
anega za nedolo~en ~as in z neprofitno najemnino
ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali
stanovanjske stavbe,

- da prosilec ali kdo izmed ~lanov gospodinjstva ni
lastnik drugega premo`enja, ki presega
3.500.000,00 SIT. Drugo premo`enje je vse premi~no
ali nepremi~no premo`enje v dr`avi in v tujini,

- da imajo stalno bivali{~e v ob~ini Trbovlje oz. ob~ini
Zagorje ob Savi,

- da imajo poravnane vse obveznosti iz naslova
dosedanje uporabe stanovanja.

2.6.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v ~asu do uveljavitve stanovan-

jskega zakona v letu 1991 `e dodeljeno dru`beno
stanovanje in so po sklepu sodi{~a stanovanjsko
pravico izgubili,

- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po
letu 1991, po sklepu sodi{~a odpovedana iz krivdnih
razlogov,

- tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti
Spektra in jim je sodno nalo`ena izselitev iz njih, 

- tisti, ki so po stanovanjskem zakonu iz leta 1991 uvel-
javljali 30% odpravnino za izpraznitev stanovanja.

2.7. DODATNI POGOJI

NSO SPEKTER d.o.o. TRBOVLJE dolo~a v skladu s 4.
~lenom pravilnika poleg splo{nih pogojev {e dodatni
pogoj stalnosti bivanja v ob~ini Trbovlje ali Zagorje ob

Savi. Prosilci so upravi~eni do pridobitve dodatnih to~k
glede na ~as stalnega bivanja v ob~ini Trbovlje ali
Zagorje ob Savi, in sicer:
nad 5 do 10 let ....................................................20 to~k
nad 10 do 15 let ..................................................40 to~k
nad 15 do 20 let ..................................................90 to~k
nad 20 let.............................................................10 to~k 
Doba stalnega bivanja se to~kuje od vklju~no leta 1965
dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogo~e dobiti
potrdila o stalnem prebivanju na obmo~ju ob~ine
Trbovlje ali Zagorje. Upo{teva se {tevilo let dopolnjenih
v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta
se{tevajo.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH  RAZMER

PROSILCEV

3.1.
Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo prednost 
1. mlade dru`ine, 
2. mladi prosilci brez dru`ine, 
3. dru`ine z ve~jim {tevilom otrok,
4. invalidi in dru`ine z invalidnim ~lanom, 
5. dr`avljani z dalj{o delovno dobo, ki so brez

stanovanja ali pa so podnajemniki,
6. prosilci z dose`eno vi{jo, visoko ali univerzitetno

stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom,
7. prosilci, ki so sodelovali na prej{njih razpisih in se

vsaj dvakrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso
pridobili pravice do dodelitve stanovanja v najem
glede na {tevilo razpisanih stanovanj.

3.2.
V primeru, da prosilci dose`ejo enako {tevilo to~k, imajo
prednost prosilci prednostnih kategorij po vrstnem redu,
opredeljenem v to~ki 3.1.

3.3.
Prednostne kategorije, opredeljene v to~ki 3.1. in 3.2. se
to~kujejo z naslednjo vi{ino to~k:



4. RAZPISNI POSTOPEK

Dr`avljani Republike Slovenije, ki se bodo prijavili na
razpis bodo morali vlogo za dodelitev neprofitnega
stanovanja v najem oddati na posebnem obrazcu, ki bo
na voljo v tajni{tvu podjetja Spekter d.o.o. Trbovlje, na
Trgu revolucije 7 v Trbovljah.

Udele`enci razpisa bodo morali predpisan obrazec
pravilno izpolniti ter prilo`iti dokumentacijo razvidno iz
vsebine predpisanega obrazca.

Vloge za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem bo
Spekter d.o.o. sprejemal do 30.09.2004.

^e bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da jo
v dolo~enem roku dopolni z manjkajo~imi listinami.
Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaklju~ku razpisnega roka, bodo s sklepom
zavr`ene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem
morajo prosilci prilo`iti naslednje listine navedene pod
t~. 1., 2., 3. in 5, druge listine pa, ~e na njihovi podlagi
uveljavljajo dodatne to~ke:
1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-

zdravstvenih razmer, 
2. izjavo o premo`enjskem stanju prosilca in o`jih

dru`inskih ~lanov (s podpisi vseh dru`inskih ~lanov
oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s
katero prosilec in drugi polnoletni ~lani gospodinjst-
va dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
drugih upravljalcih zbirk podatkov, 

3. Potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v
letu 2003 (osebni dohodek, pokojnina, pre`ivnina,
dohodek iz dela prek [tudentskega servisa, invalid-
nina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek
se ne {teje dodatek za pomo~ in postre`bo in drugi
prejemki za nego in pomo~, otro{ki dodatek,
dodatek za nego otroka, {tipendije, dohodki od
ob~asnega dela invalidov, ki so vklju~eni v institu-
cionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic ele-
mentarne nesre~e itd, 

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega
zakonskega ali izvenzakonskega partnerja oziroma
drugega dru`inskega ~lana (izda Zavod RS za
zaposlovanje), 

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna
ali podnajemna pogodba, 

6. dokazilo o zadnji pla~ani najemnini oziroma podna-
jemnini, 

7. dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje, ovrednoteno
z najve~ 110 to~kami (to~kovalni zapisnik ali opis
kvalitete stanovanja: leto izgradnje, vla`no, kletno,
dotrajane instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z
opisom posameznih prostorov in navedbo povr{in, 

8. kopijo poro~nega lista oziroma notarsko overjene
izjave o obstoju izvenzakonske skupnosti, 

9. kopijo izpiska iz rojstne mati~ne knjige za vsakega
otroka, 

10.potrdilo o rednem {olanju otrok, ki so starej{i od 15
let, 

11.zdravni{ko potrdilo o nose~nosti, 
12.odlo~bo socialne slu`be o lo~enem `ivljenju roditel-

jev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovan-
jskih razmer (rejni{tvo, oskrba v tuji dru`ini, zavodu,
~e so razlog oddaje neprimerne stanovanjske
razmere), 

13.dokazilo o statusu roditelja, ki sam pre`ivlja otroka
(samohranilstvo) - potrdilo, da je pre`ivnina neizterlji-
va oziroma odlo~bo o prejemanju pre`ivnine iz
pre`ivninskega sklada, 

14.potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija
diplome, spri~evala, drugo; listine izdane v tujini
morajo biti nostrificirane), 

15.potrdilo ustrezne institucije, ~e je prosilec ali njegov
o`ji dru`inski ~lan, ki bo z njim stalno prebival, gibal-
no ovirana oseba, trajno vezana na uporabo
invalidskega vozi~ka ali trajno pomo~ druge osebe, 

16.dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti
zaradi okvare ~uta - slepota, gluhost (odlo~ba
Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS), 

17. izvid, s katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca
ali dru`inskih ~lanov, in ga izda osebni zdravnik, 

18.odlo~bo o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlaj{e
polnoletne osebe glede na zmerno, te`jo ali te`ko
du{evno ali te`ko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialisti~ne pediatri~ne slu`be, 

19. izjavo o sodelovanju na prej{njih razpisih. 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti
starej{a od 30 dni od objave razpisa.

Potrdila o dr`avljanstvu in potrdila o stalnem prebi-
vali{~u in {tevilu ~lanov gospodinjstva bo pridobil
razpisnik neposredno od pristojnega dr`avnega organa.

Razpisnik k vlogi prilo`ene listine zadr`i in jih po izteku
razpisnega roka udele`encem razpisa ne vra~a. 

5. SPLO[NE DOLO^BE

Komisija razpisnika bo preverjala pravo~asnost prispelih
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske
razmere prosilcev.
Komisijo, ki jo imenuje razpisnik, bo prou~ila utemel-
jenost pravo~asnih in popolnih vlog na podlagi prejetih
listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za odd-
ajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki
jih opravi pri pristojnih organih in organizacijah ter
posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi
ogleda. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano.
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Po prou~itvi in to~kovanju vlog bodo udele`enci razpisa
uvr{~eni na prednostno listo, in sicer po {tevilu zbranih
to~k. Seznam upravi~encev, ki se bodo uvrstili na pred-
nostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
bo javno objavljen na enak na~in kot razpis v roku 2
mesecev po zaklju~ku razpisa. Seznam upravi~encev
po posameznih kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci
za pla~ilo var{~ine, bo objavljen lo~eno od seznama
ostalih upravi~encev. 

Udele`encem razpisa bodo vro~ene odlo~be o uvrstitvi
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravi~encev.
^e se posamezni udele`enec razpisa ne strinja z
odlo~itvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa
prito`i na upravo neprofitne stanovanjske organizacije
Spekter d.o.o., ki o prito`bi odlo~i s sklepom. Sklep je
dokon~en.

Po re{itvi prito`b bo javno objavljen seznam
upravi~encev, ki so se uvrstili na prednostno listo.
Najemne pogodbe bodo sklenjene za nedolo~en ~as in
neprofitno najemnino, in sicer glede na {tevilo razpo-
lo`ljivih stanovanj v skladu s predpisanimi povr{inskimi
normativi. 
Uspeli upravi~enec, ki neupravi~eno zavrne dodeljeno
primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklen-
itvi najemne pogodbe ne odzove, se ~rta iz seznama
upravi~encev.

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno
preveril, ~e udele`enec razpisa {e izpolnjuje merila za
upravi~enost do dodelitve neprofitnega stanovanja v
najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na
upravi~enost, se lahko postopek obnovi in prosilca ~rta
iz seznama upravi~encev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sede`u razpis-
nika, Spekter Trbovlje v ~asu uradnih ur ali po telefonu
03 56 33 015 ali 03 56 21 020 pri gd~. Simoni Skobe.

V Trbovljah, 30.08.2004
NSO SPEKTER d.o.o. Trbovlje

OB^INA HRASTNIK

26

Na podlagi 31. ~lena Zakona o urejanju prostora (Ur. list
RS, Ct. 110/02, 8/03) in 30. ~lena Statuta Ob~ine
Hrastnik (UVZ,{t.3/99) je @upan Ob~ine Hrastnik, dne
26.08.2004 sprejel

SKLEP
o javni razgrnitvi predloga ureditvenega na~rta za

obmo~je Steklarne Hrastnik 

1.
Javno se razgrne predlog ureditvenega na~rta za
obmo~je Steklarne Hrastnik, ki ga je po naro~ilu
Steklarne Hrastnik - skupine d.d. izdelal Razvojni center
PLANIRANJE d.o.o., Celje.

2.
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih sejne
sobe upravne stavbe Ob~ine Hrastnik, Pot Vitka Pavli~a
5, v delovnem ~asu ob~inske uprave in avli upravne
zgradbe Steklarne Hrastnik - skupine d.d., Cesta 1.maja
14, od 7.00 do 15.00 ure. Javna razgrnitev bo trajala 30
dni in se pri~ne 06.09.2004. 

3.
V ~asu javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje
pripombe in predloge vse zainteresirane fizi~ne in
pravne osebe in le-te posredujejo Direkciji za prostor,
okolje in javne gospodarske slu`be Ob~ine Hrastnik.

4.
V ~asu javne razgrnitve bo dne 29.09.2004 ob 16. uri
izvedena javna obravnava v prostorih Poslovne stavbe v
Hrastniku, Trg Franca Kozarja 7, za vse ob~ane ob~ine
Hrastnik.

5.
Ta sklep za~ne veljati z dnem objave v Uradnem vest-
niku Zasavja. 

[tevilka: 350-03-3/02
Hrastnik, dne 26.08.2004

@UPAN      
Ob~ine Hrastnik
Miran JERI^, l.r.
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Zalo`ili ob~ini Hrastnik in Trbovlje

Ra~unalni{ka priprava, oblikovanje in tisk “S-PRINT” Trbovlje, tel 03 56 53 910


