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OBÈINA TRBOVLJE

21.

Na podlagi 87. èlena Stanovanjskega zakona (Ur. 
l. RS, št.  69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 
45/08 - ZVEtL, 57/08 – SZ-1A, 90/09 – Odl-US), 
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v 
najem (Ur. l. RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 - 
ZUE, 11/09 in 81/11), Zakona o splošnem 
upravnem postopku (ZUP – UPB2)(Ur. l. RS, št. 
24/06, 105/06 – ZUS1, 126/07, 65/08 in 8/10) in 
Zakona o socialnem varstvu (ZSV - UPB2)(Ur. l. 
RS, št. 100/07 in 122/07),

                                    

OBÈINA TRBOVLJE
o b j a v l j a

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

LISTA A

1.PREDMET RAZPISA

1.1.

Obèina Trbovlje (v nadaljevanju: razpisovalec) v 
skladu s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem (v nadaljevanju: Pravilnik), 
razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na 
obmoèju obèine Trbovlje. Predmet razpisa so 
stanovanja, ki se bodo sprostila oz. prenovila v 
letih 2012 in 2013. 

Oblikovana bo prednostna lista – lista A za 
stanovanja, predvidena za oddajo v najem 
prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za 
plaèilo lastne udeležbe in varšèine.

Lastnik stanovanj je Obèina Trbovlje, Mestni trg 4, 
Trbovlje, s katero bodo tudi sklenjene najemne 
pogodbe.

1.2.

Najemnina za dodeljena stanovanja bo doloèena 
skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje 
najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Ur. l. RS, št. 131/03, 142/04, 99/08 in 
62/2010-ZUPJS).

Za povpreèno veliko dvosobno stanovanje v 
2izmeri 55,00 m , toèkovano s 320 toèkami 

(primerno stanovanje), znaša najemnina, 
izraèunana na podlagi navedenih veljavnih 
predpisov, približno 180,00 EUR. 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima 
pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da 
predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
pridobitev neprofitnega stanovanja. Èe najemnik 
ni veè upravièen do neprofitnega stanovanja, se 
najemna pogodba lahko spremeni v najemno 
pogodbo za tržno stanovanje po merilih in 
postopku doloèenih s Pravilnikom.

1.3.

Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo 
upoštevani naslednji površinski normativi:

  ? Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se površine    
2     spodnjega in gornjega razreda poveèajo za 6 m .

2. RAZPISNI POGOJI

2.1.

Upravièenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v 
najem so državljani Republike Slovenije, ki imajo 
stalno prebivališèe na obmoèju obèine Trbovlje.

Upravièenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem so tudi:

- žrtve nasilja v družini z zaèasnim bivanjem 
v materinskih domovih in zatoèišèih – 
varnih hišah, zavetišèih, centrih za pomoè 
žrtvam kaznivih dejanj;

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo 
invalidskega vozièka ali trajno pomoè 
druge osebe, ne glede na kraj stalnega 
prebivališèa, èe imajo v obèini Trbovlje 
možnost za zaposl i tev al i  imajo 
zagotovljeno pomoè druge osebe in 
zdravstvene storitve.
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2.2.

Prosilci so upravièeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, èe dohodki njihovih gospodinjstev v 
letu 2011 ne presegajo zgornje meje dohodkov 
glede na povpreèno neto plaèo v državi v 
odvisnosti od števila družinskih èlanov, kar je 
razvidno iz spodnje preglednice.

Povpreèna neto plaèa v državi je v letu 2011 
znašala  987,39 EUR.

?da prosilec ali kdo izmed èlanov 
gospodinjstva ni najemnik neprofitnega 
stanovanja, oddanega za nedoloèen èas in 
z neprofitno najemnino ali lastnik ali 
solastnik drugega stanovanja al i  
stanovanjske stavbe, ki ne presega 
vrednosti 40 % primernega stanovanja 
(navedena omejitev ne velja za lastnike ali 
solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki 
po zakonu oddajati v najem za nedoloèen 
èas za neprofitno najemnino),

?da prosilec ali kdo izmed èlanov 
gospodinjstva ni lastnik drugega 
premoženja, ki presega 40 % vrednosti 
p r i m e r n e g a  s t a n o v a n j a  ( d r u g o  
premoženje je vse premièno al i  
nepremièno premoženje v državi in v 
tujini),

?da meseèni dohodki prosilèevega 
gospodinjstva v letu 2011 ne presegajo 
meja, doloèenih v toèki 2.2. tega razpisa,

?da ima prosilec, ki ponovno prosi za 
dodelitev neprofitnega stanovanja v 
najem, poravnane vse obveznosti iz 
prejšnjega neprofitnega najemnega 
razmerja ter morebitne stroške sodnega 
postopka.

2.3.1.

Glede na število èlanov gospodinjstva vrednost 
drugega premoženja v lasti prosilca ali drugih 
družinskih èlanov ne sme presegati naslednjih 
zneskov:

Skladno z 10. èlenom Pravilnika so glede na višino 
dohodka gospodinjstva oprošèeni plaèila lastne 
udeležbe in varšèine prosilci, katerih skupni 
meseèni dohodki njihovih gospodinjstev ustrezajo 
spodnji tabeli:

    * Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se lestvica  
      nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih toèk.

     ? Za vsakega nadaljnjega èlana gospodinjstva se lestvica 
          nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih toèk.

2.3.

Vsi upravièenci za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem morajo poleg navedenih pogojev 
izpolnjevati še naslednje splošne pogoje:

*Kot osnova za doloèitev vrednosti primernega stanovanja se 
  upošteva stanovanje, toèkovano s 320 toèkami, vrednost toèke 2,63 
 EUR in površino primernega stanovanja v povezavi s številom 
  uporabnikov stanovanja.

Med lastno premoženje prosilca in ostalih èlanov 
gospodinjstva, ki z njim stalno prebivajo, se ne 
všteva vrednost poslovnih prostorov in opreme do 
celotne vrednosti primernega stanovanja, v 
kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec 
preživlja.
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2.4.

Poleg navedenih splošnih pogojev mora prosilec v 
skladu s 4. èlenom Pravilnika izpolnjevati tudi 
naslednje dodatne pogoje:

1. stalnost bivanja v obèini Trbovlje:
?nad 5 do 10 let …………. 20 toèk
?nad 10 do 15 let …………40 toèk
?nad 15 do 20 let …………90 toèk
?nad 20 let ………………..110 toèk

*Doba stalnega bivanja se toèkuje od vkljuèno leta 1965 dalje, ker za 
 obdobje pred tem letom ni mogoèe pridobiti potrdila o stalnem 
 prebivanju na obmoèju obèine Trbovlje. Upošteva se število let, 
 dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta 
 seštevajo.

1. K R I T E R I J I  I N  M E R I L A  Z A  
OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN 
SOCIALNO ZDRAVSTVENIH RAZMER 
PROSILCA

Stanovanjske in socialno zdravstvene razmere 
prosilca bodo ocenjene skladno s toèkovnim 
vrednotenjem, ki ga doloèa Pravilnik, ter na 
podlagi toèkovnega vrednotenja prednostnih 
kategorij upravièencev, ki so doloèene s tem 
razpisom.

3.1.
 

Na podlagi 6. èlena Pravilnika imajo pri dodelitvi 
neprofitnega stanovanja prednost:

1. družine z veè otroki,
2. družine z manjšim številom zaposlenih,
3. mladi in mlade družine,
4. invalidi in družine z invalidnim èlanom,
5. državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez 

stanovanja ali pa so podnajemniki,
6. žrtve nasilja v družini,
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja,
8. prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, 

katero opravljajo, pomembni za obèino,
9. prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih 

razpisih in se vsaj dvakrat uvrstili na 
prednostno listo, vendar niso pridobili 
pravice do dodelitve stanovanja v najem 
glede na število razpisanih stanovanj 
(upravièenec, ki je neupravièeno zavrnil 
glede na normative in standarde primerno 
stanovanje, po tem kriteriju ne pridobi 
dodatnih toèk).  

3.2.

V primeru, da prosilci dosežejo enako število 
toèk, imajo prednost prosilci prednostnih 
kategorij po vrstnem redu, opredeljenem v 
toèki 3.1.

3.3.

Prednostne kategorije iz toèke 3.1. se toèkujejo z 
naslednjim številom toèk:
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4. RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem lahko vloge 
prevzamejo na sedežu Obèine Trbovlje 
(predalèniki z vlogami v spodnjem hodniku), 
Mestni trg 4, Trbovlje, in sicer vsak dan v èasu 

00 00 00 00uradnih ur od 8  do 12  ure ter od 13  do 15  ure, 
00 v sredo do 17 ure. Obrazec za prijavo na javni 

razpis je dostopen tudi na spletnih straneh Obèine 
Trbovlje (www.trbovlje.si), rubrika razpisi.

Vloge je mogoèe oddati do vkljuèno 18.06.2012 v 
pisarni Obèine Trbovlje za sprejem vlog, št. 13 
ali po pošti na naslov: Obèina Trbovlje, Mestni 
trg 4, 1420 Trbovlje. Za pravoèasno vloženo 
vlogo se šteje vloga oddana v pisarni št. 13 Obèine 
Trbovlje na dan 18.06.2012, prav tako se za 
pravoèasno vloženo vlogo šteje vloga oddana na 
pošti s poštnim žigom 18.06.2012.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plaèati upravno 
takso za izdajo odloèbe po tarifi št. 1 in 3 taksne 
tarife Zakona o upravnih taksah (ZUT – UPB5, Ur. 
l. RS, št. 106/10), kar znaša 22,66 EUR. Prosilci 
lahko zaradi slabih premoženjskih razmer 
zahtevajo oprostitev plaèila takse, èe izpolnjujejo 
zahtevane pogoje po 25. èlenu Zakona o upravnih 
taksah s tem, da status dokažejo s pravnomoèno 
odloèbo Centra za socialno delo ali drugimi 
dokazili.

V primeru, da bo oddana vloga nepopolna, bo 
prosilec pozvan, da v doloèenem roku vlogo 
dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo 
dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.

Vlogi za pridobitev neprofitnega stanovanja v 
najem morajo udeleženci (prosilec in 
polnoletni družinski èlani) razpisa priložiti 
listine pod toèko 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7, druge listine 
pa, èe na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne 
toèke:

1. izjavo o morebitnih neobdavèljivih 
dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih 
izplaèevalcev v letu 2011;

2. dokazila o vseh izplaèanih neto plaèah v 
letu 2012, èe v letu 2011 ni imel dohodkov 
iz delovnega razmerja;

3. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in 
ožjih družinskih èlanov (s podpisi vseh 
družinskih èlanov oziroma njihovih 
zakonitih zastopnikov);

4. najemno oz. podnajemno pogodbo, èe 
prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih oz. 
izjava prosilca zakaj pogodba ni 
sklenjena;

5. dokumentacijo o trajni vezanosti na 
uporabo invalidskega vozièka ali o 
vezanosti na trajno pomoè druge osebe;

6. izpolnjen obrazec o stanovanjskih in 
socialno zdravstvenih razmerah;

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

8. potrdilo o brezposelnosti prosilca, 
njegovega zakonskega al i  izven 
zakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega èlana (potrdilo izda Zavod 
RS za zaposlovanje);

9. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje 
ovrednoteno z najveè 150 toèkami (stari 
sistem toèkovanja) oziroma 170 toèk (novi 
sistem toèkovanja) - toèkovalni zapisnik 
ali opis kvalitete stanovanja: leto 
izgradnje, vlažnost, kletna etaža, 
dotrajane instalacije ipd. in eventualna 
utesnjenost z opisom posameznih 
prostorov in navedbo površin, v kolikor je 
prosilec najemnik ali podnajemnik;

10. kopi jo  poroènega l is ta  oz i roma 
obo jes t ranska iz java  o  obs to ju  
izvenzakonske skupnosti;

11. kopijo izpiska iz rojstne matiène knjige za 
vsakega otroka;

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

13. zdravniško potrdilo o noseènosti;
14. odloèbo socialne službe o loèenem 

življenju roditeljev in mladoletnih otrok 
zaradi neprimernih stanovanjskih razmer 
(rejništvo, oskrba v tuji državi, zavodu, èe 
s o  r a z l o g  o d d a j e  n e p r i m e r n e  
stanovanjske razmere);

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam 
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo, 
da je preživnina neizterljiva oziroma 
odloèbo o prejemanju preživnine iz 
preživninskega sklada;

16. izvid osebnega zdravnika, s katerim se 
dokazuje trajna obolenja mladoletnih 
otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami;

17. odloèbo o razvrstitvi otroka, mladostnika 
ali mlajše polnoletne osebe glede na 
zmerno, težjo ali težko duševno ali težko 
telesno motnjo ali izvid in mnenje 
specialistiène službe;
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18. strokovno mnenje Centra za socialno delo 
ter vladnih in nevladnih organizacij 
(materinski domovi, zatoèišèa – varne 
hiše, zavetišèa, centri za pomoè žrtvam 
kaznivih dejanj), ki nudijo ženskam in 
ženskam z otroki psihosocialno pomoè ob 
nasilju;

19. odloèbo o statusu žrtve vojnega nasilja; 
20. izjavo o sodelovanju na prejšnjih razpisih;
21. upravno takso v višini 22,66 EUR.

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

Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem 
prebivališèu in številu èlanov gospodinjstva ter 
potrdilo o odmeri dohodnine za leto 2011 bo 
pridobil razpisovalec neposredno od pristojnega 
državnega organa. 

Razpisovalec k vlogi priložene listine zadrži in jih 
po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa 
ne vraèa.

5. KONÈNE DOLOÈBE

Komisija za vodenje in nadzor postopka 
oblikovanja prednostne liste za oddajo neprofitnih 
stanovanj (v nadaljevanju: Komisija) bo preverjala 
pravoèasnost prispelih vlog in njihovo popolnost 
ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija bo prouèila utemeljenost pravoèasnih in 
popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih 
za oblikovanje prednostne liste za oddajo 
neprofitnih stanovanj in dokumentarnih poizvedb, 
ki jih opravijo pri pristojnih organih in organizacijah 
ter posameznikih. Komisija si lahko stanovanjske 
razmere prosilcev tudi ogleda. V primeru ogleda, 
se le-ta opravi nenapovedano. V kolikor prosilec 
odkloni ogled stanovanjskih razmer, v nadaljnjem 
postopku ne more sodelovati.

Po prouèitvi in toèkovanju vlog bodo prosilci 
uvršèeni na prednostno listo in sicer po številu 
zbranih toèk. Seznam prosilcev, ki se bodo uvrstili 
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, bo javno objavljen na enak 
naèin kot razpis, najpozneje v roku šestih 
mesecev po zakljuèku razpisa.

Prosilcem bodo vroèene odloèbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo 
upravièencev. Èe se posamezni prosilec ne strinja 
z odloèitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu

 odloèbe pritoži. Pritožbo naslovi na razpisovalca. 
O pritožbi odloèi v roku 60 dni župan Obèine 
Trbovlje. Odloèitev župana o pritožbi je dokonèna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam 
upravièencev, uvršèenih na prednostno listo 
prosilcev neprofitnih stanovanj – listo A. Z uspelimi 
upravièenci bodo sklenjena najemna razmerja za 
nedoloèen èas in z neprofitno najemnino. 

Uspeli upravièenec, ki neupravièeno zavrne 
dodeljeno primerno stanovanje ali se ne 
odzove na ponoven poziv k sklenitvi najemne 
pogodbe, se èrta iz seznama upravièencev.  

Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisovalec 
ponovno preveril, èe prosilec še izpolnjuje merila 
za upravièenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja v najem. V primeru bistvenih 
sprememb, ki vplivajo na upravièenost, se lahko 
postopek obnovi in prosilca èrta s seznama 
upravièencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu 
razpisovalca: 
Obèina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje, v èasu 
uradnih ur ali po telefonu:  03/563-48-00.
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VLOGA ZA DODELITEV  NEPROFITNEGA STANOVANJA V  
NAJEM – LISTA A 

 
po javnem razpisu, objavljenim dne 15.05.2012 

 
 
1. OBLIKA GOSPODINJSTVA:     
     
     DRUŽINA       SAMSKI     (obkroži) 

 
2. POSEBNE KATEGORIJE: 

  
2.1. invalid, trajno vezan na uporabo invalidskega vozièka     DA      NE       (obkroži) 
       

(uveljavlja prosilec, ki je invalid, trajno vezan na uporabo invalidskega vozièka oziroma prosilec, katerega ožji družinski 
èlan je invalid, trajno vezan na uporabo invalidskega vozièka) 

 
2.2. okvara èuta – slepota, gluhost      DA     NE    (obkroži) 

 
(uveljavlja prosilec z okvaro èuta oziroma z ožjim družinskim èlanom z okvaro èuta - slepota ali gluhost) 

   

3. PROSILEC 
 
Priimek in ime
________________________________________________________________ 
 
Državljanstvo Republike Slovenije      DA         NE            (obkroži) 
 
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Davèna številka 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Naslov stalnega prebivališèa ________________________   |__|__|__|__|  
____________________ 

                  Poštna št.                        
Pošta    

Naslov zaèasnega prebivališèa_______________________  |__|__|__|__|  
____________________ 
                                                                                                    Poštna št.                        
Pošta                      
Telefon doma _____________ Telefon služba_______________ Mobilni telefon 
________________ 
 
Zaposlitev________________________________ Izobrazba
_____________________________ 
 
 
4. ZAKONEC OZIROMA ZUNAJZAKONSKI PARTNER PROSILCA 
 
Priimek in ime
________________________________________________________________ 
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Državljanstvo Republike Slovenije       DA            NE          (obkroži) 
 
EMŠO |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                 Davèna številka 
|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Naslov stalnega prebivališèa _____________________             |__|__|__|__|  
______________________                                    
Poštna št.                                      Pošta 
 
Naslov zaèasnega prebivališèa____________________             |__|__|__|__|       
____________________ 
         Poštna št.                  P o š t a

  
 
Telefon doma _____________ Telefon služba_______________ Mobilni telefon 
________________ 
 
Zaposlitev________________________________   Izobrazba 
___________________________ 
 
5. PODATKI O DRUGIH OŽJIH DRUŽINSKIH ÈLANIH PROSILCA, ZA KATERE 
VELJA  MEDSEBOJNA DOLŽNOST PREŽIVLJANJA 
 

 
Priimek in ime 

 
EMŠO 

Sorodstveno 
razmerje 

Zaposlen 
da/ne kje 

  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   

  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   

  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   

  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   

  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

   

 
OPOMBA: Med ožje družinske èlane gospodinjstva štejejo: zakonec prosilca ali oseba, s katero prosilec živi 
najmanj dve leti v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenaèena z zakonsko zvezo, otroci prosilca, dokler jih je ta dolžan preživljati – v primeru študija 
najdlje do zakljuèka dodiplomskega študija oziroma do dopolnjenega 26. leta starosti, druge osebe pa le, èe 
obstaja dolžnost preživljanja.   
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6. IZJAVA PROSILCA:

Podpisani izjavljam:
- da nisem, niti kdo izmed èlanov gospodinjstva, najemnik neprofitnega stanovanja, 

oddanega v najem za nedoloèen èas in z neprofitno najemnino;
- da nisem, niti kdo izmed èlanov gospodinjstva, lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali 

stanovanjske stavbe (izjema so lastniki stanovanja ali stanovanjske stavbe, ki je po 
zakonu oddana v najem za nedoloèen èas in z neprofitno najemnino, o èemer da tovrsten 
lastnik posebno izjavo);

- da nisem, niti kdo izmed èlanov gospodinjstva, lastnik drugega premoženja, ki presega 
40% vrednosti primernega stanovanja;

Prilagam izjavo o premoženjskem stanju gospodinjstva.

______________________________                    
                                                                                                                               /podpis/

7. IZJAVA PROSILCA:

Podpisani izjavljam:
- da mi v èasu do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 ni bilo dodeljeno družbeno 

stanovanje, na katerem bi mi bila po sklepu sodišèa odvzeta stanovanjska pravica;
- da mi po letu 1991 ni bilo dodeljeno najemno stanovanje, za katerega je bila najemna 

pogodba odpovedana iz krivdnih razlogov;
- da se nisem nasilno vselil v stanovanje v lasti  Obèine Trbovlje in bi mi bila naložena sodna 

izselitev.

______________________________                    
                                                                                                                               /podpis/

8. IZJAVA PROSILCA:

Podpisani izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi, opisu stanovanjskih in socialno 
zdravstvenih razmer in priloženih izjavah toèni. S podpisom na tej vlogi izrecno privolim, da 
Komisija za vodenje in nadzor postopka oblikovanja prednostne liste za oddajo neprofitnih 
stanovanj Obèine Trbovlje opravi poizvedbe o mojih osebnih podatkih in osebnih podatkih vseh 
navedenih èlanov gospodinjstva pri drugih upravljavcih zbirk osebnih podatkov zaradi preveritve 
mojih navedb in v kolikor bom izpolnjeval pogoje za uvrstitev na prednostno listo na tej javno 
objavi moje ime in priimek. Seznanjen sem, da v kolikor se ugotovi, da sem podal neresniène 
podatke,  se moja vloga ne upošteva in se s sklepom zavrže.

______________________________
                          /podpis/
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12.potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so 
starejši od 15 let;

13.zdravniško potrdilo o noseènosti;
14.odloèbo socialne službe o loèenem 

življenju roditeljev in mladoletnih otrok 
zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji državi, 
zavodu, èe so razlog oddaje 
neprimerne stanovanjske razmere);

15.dokazilo o statusu roditelja, ki sam 
preživlja otroka (samohranilec) – 
potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odloèbo o prejemanju 
preživnine iz preživninskega sklada;

16. izvid osebnega zdravnika, s katerim se 
dokazuje trajna obolenja mladoletnih 
o t r o k ,  p o g o j e n a  s  s l a b i m i  
stanovanjskimi razmerami;

17.odloèbo o razvrs t i tv i  o t roka,  
mladostnika ali mlajše polnoletne 
osebe glede na zmerno, težjo ali težko 
duševno ali težko telesno motnjo ali 
izvid in mnenje specialistiène službe;

18.strokovno mnenje Centra za socialno 
delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, 
zatoèišèa – varne hiše, zavetišèa, 
centri za pomoè žrtvam kaznivih 
dejanj), ki nudijo ženskam in ženskam 
z otroki psihosocialno pomoè ob 
nasilju;

19.odloèbo o statusu žrtve vojnega 
nasilja; 

20. izjavo o sodelovanju na prejšnjih 
razpisih;

21.upravno takso v višini 22,66 EUR.

Komisija k vlogi priložene listine zadrži in jih po 
zakljuèenem javnem razpisu udeležencem 
javnega razpisa ne vraèa.

                

K vlogi prilagam še naslednje listine (obvezna 
priloga so listine navedene pod tè. 1, 2, 3, 4, 5, 
6 in 7; druge listine priloži prosilec, èe na 
njihovi podlagi uveljavlja dodatne toèke):

1. izjavo o morebitnih neobdavèljivih 
dohodkih in prejemkih ter nazivih 
njihovih izplaèevalcev v letu 2011;

2. dokazila o vseh izplaèanih neto plaèah 
v letu 2012, èe v letu 2011 ni imel 
dohodkov iz delovnega razmerja;

3. izjavo o premoženjskem stanju 
prosilca in ožjih družinskih èlanov (s 
podpisi vseh družinskih èlanov 
o z i r o m a  n j i h o v i h  z a k o n i t i h  
zastopnikov);

4. najemno oz. podnajemno pogodbo, èe 
prosilec ne živi pri starših ali sorodnikih 
oz. izjava prosilca zakaj pogodba ni 
sklenjena;

5. dokumentacijo o trajni vezanosti na 
uporabo invalidskega vozièka ali o 
vezanosti na trajno pomoè druge 
osebe;

6. izpolnjen obrazec o stanovanjskih in 
socialno zdravstvenih razmerah;

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

8. potrdilo o brezposelnosti prosilca, 
njegovega zakonskega ali izven 
zakonskega partnerja oziroma 
drugega družinskega èlana (potrdilo 
izda Zavod RS za zaposlovanje);

9. dokazilo o kvaliteti bivanja – 
stanovanje ovrednoteno z najveè 150 
toèkami (stari sistem toèkovanja) 
oziroma 170 toèk (novi sistem 
toèkovanja) - toèkovalni zapisnik ali 
opis kvalitete stanovanja: leto 
izgradnje, vlažnost, kletna etaža, 
dotrajane instalacije ipd. in eventualna 
utesnjenost z opisom posameznih 
prostorov in navedbo površin, v kolikor 
je prosilec najemnik ali podnajemnik;

10.kopijo poroènega lista oziroma 
obojestranska izjava o obstoju 
izvenzakonske skupnosti;

11. kopijo izpiska iz rojstne matiène knjige 
za vsakega otroka;
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OBRAZEC   A 
Priimek in ime: _______________________________ 
 
Naslov prebivališèa: ___________________________ 

 
 
 

OPIS STANOVANJSKIH IN SOCIALNO ZDRAVSTVENIH RAZMER 
 

z navodili za izpolnjevanje 
 
 
 

I.  STANOVANJSKE RAZMERE 
 
 

1.  STANOVANJSKI STATUS 
 
1.1.  prosilec je brez stanovanja, ima naslov na pristojnih institucijah 
 
Navodilo: obkroži prosilec, ki prebiva v zasilnem bivališèu (baraka in podobna bivališèa) ali ima uradni 
naslov pri raznih organizacijah (Center za socialno delo, Karitas, Rdeèi križ). 
 
1.2. prosilec prebiva v prostorih za zaèasno bivanje ali v drugih nestanovanjskih     

prostorih 
 
Navodilo: obkroži prosilec, ki prebiva v bivalni enoti namenjeni zaèasnemu reševanju stanovanjskih 
potreb socialno ogroženih obèanov, materinskem domu ali zatoèišèu (varni hiši, zavetišèu, centru za 
pomoè žrtvam kaznivih dejanj) ali drugih nestanovanjskih prostorih (razni prostori, preurejeni za 
nastanitev). 
 
* Razlaga: prosilec, ki obkroži toèko 1.1. ali 1.2. ne izpolnjuje tè. 2 - Kvaliteta bivanja, tè. 3 - 
Utesnjenost v stanovanju in tè. 4 - Funkcionalnost bivanja! 
 
1.3.  prosilec je najemnik ali podnajemnik tržnega stanovanja 
 
Navodilo: obkroži prosilec, ki ima sklenjeno najemno ali podnajemno pogodbo ali ima dokazila o 
plaèevanju najemnine ali podnajemnine za tržno stanovanje. 
 
1.4.  prosilec prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem domu 

ali službenem stanovanju 
 
Navodilo: 
- obkroži prosilec, ki ima sklenjeno pogodbo o uporabi prostora, zgrajenega za nastanitev 
posameznikov (delavski dom) ali za najem stanovanja ali posameznih prostorov v okviru stanovanjske 
skupine, študentskega doma ali podobni nastanitvi; 
- obkroži prosilec, ki ima v najemu službeno stanovanje, iz najemne pogodbe pa je razvidno, da mu bo 
najemno razmerje poteklo prej kot v letu dni, ali mu je najemodajalec že podal odpoved najemnega 
razmerja. 
 
1.5. prosilec prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. èlenu Pravilnika 
 
Navodilo: obkroži  prosilec, ki ima v najemu neprofitno stanovanje po 29. èlenu pravilnika (izjemne 
dodelitve), ne glede na dovoljeni rok prebivanja v predmetnem stanovanju. 
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1.6. prosilec prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih 
 
Navodilo: obkroži  prosilec, ki razpolaga z dokazilom (potrdilom o stalnem prebivališèu in gospodinjski 
skupnosti), da prebiva pri starših, sorodnikih ali prijateljih.   
 
1.7. prosilec je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o podržavljenju in 

vrnjenega prvotnemu lastniku (denacionalizirano stanovanje) 
 
Navodilo: obkroži  prosilec, ki je prejšnji imetnik stanovanjske pravice, v primeru njegove smrti pa 
njegov zakonec ali izvenzakonski partner, ki je imel ta položaj pred smrtjo najemnika in je z njim 
prebival. 
 
1.8. prosilec je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju 
 
Navodilo: obkroži prosilec – bivši hišnik, ki je pravico do bivanja v hišniškem stanovanju pridobil pred 
uveljavitvijo stanovanjskega zakona v letu 1991, in sicer na podlagi najemne pogodbe ali drugega 
ustreznega akta in hišniška dela še opravlja ali del ne opravlja veè zaradi upokojitve ali razlogov, ki 
niso nastali po njegovi krivdi ter za uporabo stanovanja plaèuje tržno najemnino. Kot bivši hišnik se 
šteje tudi udeleženec razpisa, ki je hišniško stanovanje dobil v najem z namenom opravljanja sorodnih 
hišniških opravil kot so kurjaè, èistilka in podobno. Po smrti bivšega hišnika se pravica do kandidiranja 
za dodelitev neprofitnega stanovanja prizna tudi njegovemu zakoncu ali zunajzakonskemu partnerju. 
 

1.9.  prosilec je bivši hišnik, zoper katerega je vložena tožba za izpraznitev 
hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje 

 
Navodilo: obkroži  prosilec, ki izpolnjuje pogoje, navedene pod toèko 1.8., istoèasno pa je vlogi že 
predložil pisno odpoved najemne pogodbe, ki jo je podpisala veè kot polovica etažnih lastnikov po 
solastniških deležih in je rok za izselitev stanovanja že potekel ali pa odpovedni rok še teèe, ali pa so 
etažni lastniki zoper njega vložili tožbo na izselitev, o èemer udeleženec predloži dokazilo. 

 
1.10.  prosilec je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem deležu, 

ki ne presega 40 % vrednosti zanj primernega stanovanja in v tem stanovanju 
prebiva 

 
Navodilo: obkroži  prosilec, ki je solastnik stanovanja ali stanovanjske hiše ali drugega prostora, v 
katerem prebiva, njegov solastniški delež pa znaša najveè tretjino in ne presega 40 % vrednosti zanj 
oziroma za njegovo gospodinjstvo primernega stanovanja. Èe je namreè prosilec solastnik v veèjem 
deležu, ima veèjo možnost odloèitve glede ravnanja z njegovim lastniškim deležem. 

 

 

2.  KVALITETA BIVANJA 

 

2.1. prosilec biva v neprimernem stanovanju 
 
Navodilo: obkroži  prosilec, ki živi v starejšem stanovanju s pomanjkljivimi ali dotrajanimi instalacijami, 
ki je kletno, vlažno oziroma premalo osonèeno – toèkovano z manj kot 150 toèkami – stari sistem 
toèkovanja oziroma 170 toèkami – novi sistem toèkovanja). 
 
 
3.  NEPRIMERNA POVRŠINA STANOVANJA 
  
3.1.  utesnjenost v stanovanju 
 
             SKUPNA POVRŠINA ________  
3.1.1. do vkljuèno 4 m2  na družinskega èlana 
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7.  ZDRAVSTVENE RAZMERE 
 
 
7.1. trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi 

razmerami  
 
Navodilo: trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, na katera 
slabe stanovanjske razmere neposredno vplivajo.  

 
7.2.      trajna obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 
 
Navodilo: trajna obolenja, pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami, na katera slabe stanovanjske 
razmere neposredno vplivajo.  

 
* Razlaga: prosilec, ki obkroži toèko 7.1 ali 7.2. se toèkuje, èe izpolnjuje dva pogoja: 
- da je iz predloženega zdravniškega potrdila osebnega zdravnika razvidno, da sam prosilec ali kateri    
  od ostalih družinskih èlanov boleha za kronièno boleznijo zgornjih dihal ali astmo in 
- da so v zapisniku o toèkovanju za stanovanje oziroma prostor v katerem prebiva, upoštevane odbitne  
  toèke za delno, pretežno ali vidno vlago ali èe je predloženo dokazilo pristojnega izvedenca, ki        
  izkazuje prisotnost vlage ali èe le-to ugotovi komisija najemodajalca ob samem ogledu. 
 
 
 

III.  PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV 
 
 
8.   DRUŽINA Z VEÈJIM ŠTEVILOM OTROK 
 
8.1.       družina z najmanj tremi ali veè otroci 
 
Navodilo: toèkuje se prosilec, ki ima najmanj tri mladoletne otroke. Upošteva se tudi zdravniško 
izkazana noseènost. 
 
 
9.  DRUŽINA Z MANJŠIM ŠTEVILOM ZAPOSLENIH 
 
9.1. družina je najmanj trièlanska in je zaposlen samo en družinski èlan oziroma èe 

nihèe od družinskih èlanov ni zaposlen 
 
Navodilo: velja v primerih, ko gre za družino, ki šteje najmanj tri èlane in je zaposlen samo en družinski 
èlan oziroma èe nihèe od družinskih èlanov ni zaposlen. 
 
 
10.  MLADI ali MLADE DRUŽINE 
 
10.1. mladi (prosilec ni starejši od 30 let) 
 
Navodilo: toèkuje se prosilec, ki ni star veè kot 30 let. Za starost 30 let šteje 30 let, dopolnjenih v letu 
razpisa. 
 
10.2. mlada družina (nihèe od staršev ni star veè kot 35 let, vsaj en otrok) 
 
Navodilo: doloèilo velja v primerih družin z najmanj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star 
veè kot 35 let, pri èemer se kot mlade družine upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev 
in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike. Za starost 35 let šteje 35 let, dopolnjenih v letu 
razpisa. 
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11. INVALIDI IN DRUŽINE Z INVALIDNIM ÈLANOM 
(èe oseba ni v  institucionalnem varstvu)

11.1. družina živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo ali težko duševno ali telesno motnjo, 
ugotovljeno po pristojni komisiji

Navodilo: prosilec mora priložiti izvid in mnenje specialistiène pediatriène službe oziroma odloèbo po pravilniku o 
razvršèanju in razvidu otrok in mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.

11.2. prosilec ali odrasel družinski èlan je invalid 

Navodilo: prosilec mora priložiti odloèbo Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oziroma Zavoda za zaposlovanje).

11.3. odrasli družinski èlan ima podaljšano roditeljsko pavico

12. DRŽAVLJANI Z DALJŠO DELOVNO DOBO 
12.1. prosilec je moški – veè kot  13 let delovne dobe
12.2. prosilka je ženska – veè kot 12 let delovne dobe

13. ŽRTVE NASILJA V DRUŽINI

13.1.    prosilec je žrtev nasilja v družini

Navodilo: prosilec mora priložiti strokovno mnenje pristojnega Centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih 
organizacij (materinski domovi, zatoèišèa – varne hiše, zavetišèa, centra za pomoè žrtvam kaznivih dejanj, ki nudijo 
psihosocialno pomoè).

14. OSEBE S STATUSOM ŽRTVE VOJNEGA NASILJA

14.1.    prosilec ima status žrtve vojnega nasilja

Navodilo: prosilec mora priložiti odloèbo Upravne enote, s katero mu je priznan status žrtve vojnega nasilja.

15.    PROSILCI, POMEMBNI ZA OBÈINO

15.1. poklic ali dejavnost prosilca je pomembna za obèino

* Razlaga: prosilcu bodo toèke priznane v kolikor Komisija po podatkih Zavoda za zaposlovanje ugotovi deficitarnost 
poklica na obmoèju obèine (npr. zdravniki).

16.    UDELEŽBA NA PREJŠNJIH RAZPISIH

16.1. prosilec je sodeloval na vsaj dveh razpisih – navedba razpisov na katerih je 
sodeloval

Navodilo: prosilec obkroži toèko 16.1., èe je že sodeloval na vsaj dveh ali veè dosedanjih razpisih za dodelitev 
socialnega oziroma neprofitnega stanovanja v najem in se je uvrstil na prednostno listo, vendar se glede na 
razpisano število stanovanj ni uvrstil med upravièence, ki jim je bilo dodeljeno stanovanje. Doloèilo ne velja za 
prosilce, ki so sodelovali na razpisih, pa niso izpolnjevali razpisnih pogojev in je bila njihova vloga zavržena.
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17.   STALNOST BIVANJA V  OBÈINI TRBOVLJE

17.1. nad 5 do 10 let (prijava pred 01.01.2007)
17.2 nad 10 do 15 let (prijava pred 01.01.2002)

17.3 nad 15 do 20 let (prijava pred 01.01.1997)

17.4. nad 20 let (prijava pred 01.01.1992)

* Razlaga: prosilcu bodo toèke priznane na podlagi potrdila o stalnem prebivališèu na obmoèju obèine Trbovlje, ki ga 
pridobi razpisovalec preko pristojnega državnega organa – Upravne enote Trbovlje. Upošteva se èas stalnega bivanja 
od leta 1965 dalje, ko obstaja evidenca. V primeru prekinitve stalnega bivanja se leta stalnega bivanja seštevajo. 

****

Podpisani jamèim za resniènost podatkov. Seznanjen sem z dejstvom, da se moja vloga ne upošteva 
in se zavrže, v kolikor se ugotovi, da sem podal neresniène podatke.

Seznanjen sem, da sem razpisovalca - Obèino Trbovlje dolžan nemudoma obvestiti o vsaki 
spremembi, ki se nanaša na èlane mojega gospodinjstva ali o spremembi drugih razmer, ki sem jih 
navedel v prijavi na razpis. 

Trbovlje, dne ____.____. 2012

   Podpis prosilca: 
____________________________
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OBRAZEC ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN
SOCIALNO ZDRAVSTVENIH  RAZMER TER  OCENJEVANJE 

PREDNOSTNIH KATEGORIJ PROSILCEV

I. STANOVANJSKE RAZMERE

                

 
1. 

 
STANOVANJSKI STATUS 

 
ŠT. TOÈK 

1.1. prosilec je brez stanovanja ali ima naslov na pristojnih institucijah 240 
1.2. prosilec prebiva v prostorih za zaèasno bivanje ali v drugih 

nestanovanjskih prostorih 
 

220 
1.3. prosilec je najemnik ali podnaj  emnik tržnega stanovanja 190 
1.4. prosilec prebiva v delavskem domu, stanovanjski skupini, študentskem 

domu ali službenem stanovanju 
 

170 
1.5. prosilec prebiva v neprofitnem stanovanju po 29. èlenu Pravilnika  180 
1.6. prosilec prebiva pri starših, soro  dnikih ali prijateljih 170 
1.7. prosilec je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih o 

podržavljenju in vrnjenega prvotnemu lastniku (denacionalizirano 
stanovanje) 

 
190 

1.8. prosilec je bivši hišnik in prebiva v hišniškem stanovanju 200 
1.9. prosilec je bivši hišnik, zoper katerega  je vložena tožba za izpraznitev 

hišniškega stanovanja ali mu je že odpovedano najemno razmerje 
 

230 
1.10. prosilec je solastnik stanovanja v tretjinskem ali manjšem solastniškem 

deležu, ki ne presega 40 % vrednosti zanj primernega stanovanja in v 
tem stanovanju prebiva 

 
160 

 

 
2. 

 
KVALITETA BIVANJA 

 
ŠT. TOÈK 

2.1. bivanje v neprimernem stanovanju (starejše stanovanje s pomanjkljivimi 
ali dotrajanimi instalacijami, ki je kletno, vlažno oz. premalo osonèeno) 

 
50 

 

 
3. 

 
NEPRIMERNA POVRŠINA STANOVANJA 

 
ŠT. TOÈK 

3.1. UTESNJENOST V STANOVANJU          
3.1.1. do vkljuèno 4 m2 na družinskega èlana 
3.1.2. nad 4m2 do vkljuèno 8m2 na družinskega èlana         
3.1.3. nad 8m2 do vkljuèno 12m2 na družinskega èlana 

 
20 
15 
10 

3.2. PREVELIKO STANOVANJE  
glede na število uporabnikov (nad 20 m2) – le za denacionalizirana 
stanovanja 

 
15 

 

 
4. 

 
FUNKCIONALNOST STANOVANJA 

 
ŠT. TOÈK 

4.1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami 50 
4.2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišèa 10 
 



         Stran 18                                                                        Uradni vestnik Zasavja                                                                       Št. 19

II. SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE RAZMERE

III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

 
5. 

 
ŠTEVILO ÈLANOV GOSPODINJSTVA 

 
ŠT. TOÈK 

5.1. za vsakega mladoletnega otroka  
(upošteva se tudi zdravniško potrjena noseènost) 

 
30 

5.2. družina s èlanom gospodinjstva, starim nad 65 let 30 
 

6. 
 

LOÈENO ŽIVLJENJE 
 

ŠT. TOÈK 
6.1. loèeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih 

stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu) 
 

60 
6.2. status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 40 

 
7. 

 
ZDRAVSTVENE RAZMERE 

 
ŠT. TOÈK 

7.1. trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi stanovanjskimi 
razmerami 

 
80 

7.2. trajna obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 60 

 

1. družina z veèjim številom otrok  
- trije otroci  
- vsak nadaljnji otrok 

 
60  
10 

2. družina z manjšim številom zaposlenih  
       (najmanj 3-èlanska družina z enim zaposlenim) 

50 

3. - mladi (prosilci niso stari veè kot 30 let) 
        ali 

- mlade družine (nihèe od staršev ni star  
         veè kot 35 let, vsaj en otrok) 

80 
 

150 

4. invalidi in družine z invalidnim èlanom 80 
5. državljani z daljšo delovno dobo  
      (moški 13 let, ženske 12 let) 

50 

6. žrtve nasilja v družini 60 
7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja 50 
8. prosilci, pomembni za obèino  
      (poklic, dejavnost, ki jo opravljajo) 

80 

Prednostne kategorije v skladu z 2. odstavkom 6. èlena pravilnika  
udeležba na prejšnjih razpisih (2x in veè) 50 oz. 60 
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IV. STALNOST BIVANJA

                

*Doba stalnega bivanja se toèkuje od vkljuèno leta 1965 dalje, ker za obdobje pred tem letom ni mogoèe pridobiti potrdila o stalnem 
   prebivanju na obmoèju obèine Trbovlje. Upošteva se število let, dopolnjenih v letu razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

 LETA TOÈKE 
1. nad 5 do 10 let  20  
2. nad 10 do 15 let 40  
3. nad 15 do 20 let  90  
4. nad 20 let  110  
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