Na podlagi 87. dlena Stanovanjskega zakona SZ-l (Uradni list RS, St. 69103 s spremembami),
pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, St. 14104 s
spremembaml), Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, 3t.24106- uradno
piedi5deno besedilo s spremembami), Zakona o socialnem vatstvu ( Uradni list RS St.3107uradno predisdeno besedilo s spremembami) OBdINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
1.

PREDMET RAZPISA

PREDMET RAZPISA

1.1.

trenutno prosta stanovanja :
"
enosobno stanovanje v Bovcu na naslovu Kot24 v izmeri 37100 m"
Stirisobno stanovanje v iezsodi na naslovu iezsoia 4l v izmeri ll2r34 m2
in druga stanovanja, ki bodo v dasu veljavnosti prednostne liste izpraznjena ali na
novo pridobljena.

Predmet razpisa

o
o
.

so

Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena zil oddajo v najem prosilcem,
ki glede na socialne razmere po 9. dlenu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj
prllist RS, st. 14104,34104,62106, r1109,81/11 in 47114)- v nadaljevanju: Pravilnik) niso
zav ezanci za plaiilo lastne udeleZbe.
1.2.

NEPROFITNA NAJEMNINA

Najemnina za dodeljena neprofrtna stanovanja je dolodena skladno z Uredbo o metodologiji
,u obliko,ranje najannin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uvellavljanje
subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, 5t. 131103, 142104, 99108,79115 in 9llI5- v
nadaljevanju Uredba) oziroma na podlagi predpisa,ki bo veljal v dasu oddaje stanovanja v
najem).
Neprofitna najemnina, izradunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov znaia za
4l pa
stanovanje na naslovu Kot 24 716,52 € mesedno, za stanovanje na naslovu dezsoda
246,24€ mesedno.
(primerno
Za'povpredno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m',320 todkami
pribliZno
predpisov
veljavnih
stanovanje) , zna1anajemnina , izradunana na podlagi navedenih
180,00 €/ mesedno.
najemnine
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do zniLane neprofitne
prejsnjem odstavku, oziroma predpisom,veljavnim v dasu
v skladu z Uredbo,
"itituno-,,
najema stanovanja.

najemnika zahtevatr, da
Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od
najemnik
predloZi dokazllao izpolnjevanju pogojev za-pridobitev nepiofitnegastanovanja. ie
gt.a" na denarne prejemke in prernoZenjsko stanje ni ved upraviden do najema neprofitnega
zattLno najemnino'
Jtanovanja, se nalemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo

POVRSNSTT NORMATIVI
povrsinski normativi:
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upostevani naslednji
1.3.

tevilo

dlanov

po.,rrSin'o stanovanj a br ez

pladila varidine

od20 m2 do 30 m2

l-dlansko
2-dlansko
3-dlansko
4-dlansko
5-dlansko
6-dlansko

nad 30 m2
nad 45 m2
nad 55 m2
nad 65 m2
nad75 m2

do 45
do 55
do 65
do 75
do 85

m2
m2
m2
m2
m2

vsakega nadaljnjega dlana gospodinjstva se povrSine spodnjega in gornjega razreda
povedajo za 6 m".
Najemodajalec lahko odda v najem tudi manjSe stanovanje, de se upravidenec s tem strinja ali
de to Zeli.
Najemodajalec lahko odda vnajem tudi vedje stanovanje, de se upravidenec s tem strinja ali to
Leh, pri demet se razlika v m' obraduna kot prosto oblikovana najemnina.

Za

2. RAZPISNI POGOJI
2.1. Splo5ni pogoji

Upraviienci so poslovno sposobni drZavljani RS ter ob upo5tevanju vzajemnosti
drZavljani ostalih ilenic EU, ki na dan razpisa izpolnjujejo naslednje pogoje:

.
o

o
o

da

imajo prijavljeno stalno bivali5de na obmodju Obdine Bovec najmanj eno leto pred

objavo razprsa
da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj z njim uporabljajo stanovanje( skupno
gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanegazanedoloden das in z
neprofitno najemnino, ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske
stavbe, ki ne presega vrednosti 40o/o primernega stanovanja. Navedena omejitev ne
velja za lastnike ali, solastnike stanovanj, ki jih morajo lastniki po zakonu oddajati v
najem za nedoloden das za neprofitno najemnino
da je prosilec, ki ponovno prosi za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem,
porivnal vse obveznosti iz prej5njega neprofitnega najemnega razmetja ter morebitne
stroSke sodnega PostoPka

da dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2018 ne presegajo v spodnji tabeli
dolodenih odstotkov od povpreine neto plaie v dr7,avi, ki je v letu 2018 zna5ala
1.092,74 €.

Velikost
eospodinistva

l-c ansko
ax
L-V ansko

gornja meja dohodka gospodinjstva
(brez pladila lastne udeleZbe)
Meja dohodka (v €- neto)
%

90%

983.47

135 %

1.475,20
1.803,02

4-( ansko

t65 %
t95 %

5-d ansko
6-( ansko

225 %
255 %

J-C ansko

2.r30,84
2.458,66
2.786,49

Za vsakeganadaljnjega dlana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s pri5tevanj em 20 odstotnih
todk.

Ker obstojedi predpisi in tehnidne moZnosti ne omogodajo neposrednega pridobivanja vseh
podatkov o neto dohodkih po uradni dolZnosti pri FURS, morajo prosilci podatke o neto
dohodkih gospodinjstva za navedeno obdobje za vsakega polnoletnega dlana gospodinjstva
predloZiti sami.

.

da prosilec ali kdo izmed dlanov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoZenja, ki
presega 40 o vrednosti primernega stanovanja ( kot osnova za doloditev
primernega stanovanja se upo5teva stanovanje s 320 todkami in vrednostjo todke
),62€ in povrsina stanovanja v povezavi s Stevilom uporabnikov ob upo5tevanju
primerne povr5ine iz todke 1.3.)
Stevilo dlanov
gospodinistva
1-dlansko
2-dlansko
3-dlansko

40% vrednosti
primernega stanov.
t5.r49 €
18.s 15 €
23.565 €

Stevilo dlanov
gospodinistva
4-dlansko
5-dlansko
6-dlansko

Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upraviieni tudi

o
o
.
c
.

vrednosti
primernega stanov.
27.604 €
31.981 €
35.347 €
40o%

:

Lrtve nasilja v druZini, ki imajo bivali5de v Obdini Bovec in zadasno bivajo v
materinskih domovih in zatodiSdih- varnih hiSah, zaveti5dih, centrih za pomod Lrtvam
kaznivih dejanj iz obmodja obdine Bovec
invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskegavozidka ali trajno pomod druge
osebe, ne glede na kraj stalnega bivali5da, de imajo v Obdini Bovec moinosti za
zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomod druge osebe in zdravstvene storitve
najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podrZavljenju ( prej5nji imetniki
stanovanjske pravice, de izpolnjujejo splo5ne pogoje za upravldenost do dodelitve
neprofitnega stanovanja )
drLavljani drLav dlanic EU, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje in njihova drLava
izpolnjuje pogoj vzajemnosti, kot je dolodeno v 160. dlenu Stanovanjskegazakona
osebe, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva pridobile dovoljenje za stalno
bivanje po Zakonu o tujcih (Uradni list RS 3r. ll91-I,44197,50198- odl. US inl4l99 odl. US-po p.), Zakonu o urejanju statusa drZavljanov drugih drLav naslednic nekdanje
SFRJ v RS (Uradni list RS 5t. 76110- uradno predi5deno besedilo) ah Zakonu o
zacasnem zatodisdu (Uradni list RS 3t.20197,94100- odl. US, 67102,2/04-ZPNNVSM
in 65105-ZZZRO), de izpolnjujejo ostale splo5ne pogoje zaupravidenost do pridobitev
neprofitnega stanovanja v najem

2.2.Dodatni pogoji

dodatne
Najemodajalec doloda v skladu s 4. dlenom Pravilnika poleg sploSnih pogojev 5e
prosilci,
da so
izpolnjevati
ga
morajo
pogoje glede stalnosti bivanja v Obdini Bovec, ki
upravideni do todkovanja dobe bivanja in sicer:

stalno bivanje v obiini Bovec
nad 5 do 101e1...........20 todk
nad 10 do 15 let.........30 todk
nad 15 do 20let... .. . ...40 todk

nad20let....

.......50todk

Upo5teva se Stevilo let dopolnjenih

v

letu razpisa.

V

primeru prekinitve bivanja se leta

seStevajo.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA

OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN

SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV
Stanovanjske in socialno varstvene rMmere prosilca bodo ocenjene in todkovane tako, kot je
dolodeno v Pravilniku o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.
s 6. ilenom Pravilnika se s tem razpisom opredeli tudi prednostna kategorija
prosilcev - to so mlade druZine z najmanj enim otrokom, kjer nobeden od star5ev ni
starejSi od 35 let. Prosilec, ki izpolnjuje kriterij mlade druZine prejme dodatnih 50 todk.

V skladu

4. Prednost

pri dodelitvi

V

primeru, da ved prosilcev doseZe enako Stevilo todk glede na oceno stanovanjskih,
socialnih in drugih razmer, se vrstni red med temi upravidenci doloda po naslednjih
prioritetah:
- prosilci z dalj5o dobo bivanja v obdini Bovec,
- prosilci z vedjim Stevilom otrok
- niLji ugotovljeni dohodki na dlana gospodinjstva.

5.

RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se Zelijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo
oddati vlogo na posebnem obrazcu, ki bo na voljo od 15.11.2019 do vkljudno 9.12.2019 v
sprejemni pisarni Obdine Bovec vsak delovni dan od 8:00 do 15:00. Obrazec vloge bo na
voljo tudi na spletni strani Obdine Bovec www.obcina.bovec.si.
Vloge s prilogami lahko prosilci oddajo vsprejemni pisarni obiine Bovec ali pa
po5ljejo priporoieno po po5ti na naslov OBCINA BOVEC,TRG GOLOBARSKIH
Znrnv 8,5230 BovEC s pripisom: >JAVNI RAZPIS- NEPROFITNA

jih

STANOVANJA(
Ob oddaji vloge so prosilci dolZni pladati upravno takso v vi5ini 4,54 € zavlogo in 18,72 € za
izdajo odlodbe po tarifni Stevilki I in3 ZUT-UPB5 inZUT-I ( Uradni list RS 5t. 106/10 in
3st16).
Upravna taksa v skupnem znesku 22166 € se plaia z gotovino v sprejemni pisarni ali se
nakaL,e na transakcijski raiun Obiine Bovec Stevilka 5156012064060309109 sklic SIll
75051-71t1002.

Rok za oddajo vlog je

vkljuino

9.12.2019.

ee bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo v dolodenem roku dopolni z
manjkajodimi listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene in vloge, oddane po
zakljudku razpisnega roka, bodo s sklepom zawLene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo prosilci priloZiti naslednje listine
navedine pod td. 1.,2.,3. in 5, druge listine pa, de na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne
todke:
f

.

Z.

izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih stanovanj

v

najem

z

opisom

stanovanjskih in socialno zdravstvenih razmer
izjavo o premoZenjskem stanju prosilca in oZjih druZinskih dlanov (s podpisi vseh
druZinskih dlanov oziromanjihovih zakonitih zastopnikov) in izjavo , s katero prosilec
in drugi polnoletni dlani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke pri
upravlj avcih zbirk Podatkov

skupnern neto dohodku gospodjnjstva v letu 2018 (osebni dohodek,
pokojnina, preZivnina, dohodek iz dela prek Studentskega servisa, invalidnina, itd.) z
navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne Steje dodatek za pomo( in postreZbo in
drugi prejemki zinego in pomod, otro5ki dodatek, dodatek zanego otroka, Stipendije,
dohodki od obdasnega dela invalidov, ki so vkljudeni v institucionalno varstvo ,..'
izjava o morebitnih ne obdavdljivih dohodkih in prejemkih ter nazivih njihovih
izpladevalcev za leto 2018
dokazilo o vseh izpladanihneto pladah v letu 2019, de v letu 2018 ni imel dohodkov iz
delovnega razmerja
potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega ali izven zakonskega
partnerja oziroma drugega polnoletnega druZinskega (lana (izda Zavod RS za

3. pbttOiio o

4,
5.
6.
7.
g.
g.

zaposlovanje),
,r..l.;uuno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna ali podnajemna pogodba'
dokazilo o bivanju pri starSih ali sorodnikih, dokazilo o lastniStvu stanovanja,'..
na
dokumentacijo o t ajtri vezanosti na uporabo invalidskegavozidka ali o vezanosti
trajno po-o8 druge osebe, v kolikor gre za invalida po tretjem odstavku 3. dlena
Pravilnika
dokazilo o kvaliteti bivanja - stanovanje ovrednoteno z najve(, 110 todkami
(todkovalni zapisnik ali opis kvalitete stanovanja: leto izgtadrye, vlaLno, kletno,
jotrajane instaLcije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom posameznih prostorov in

navedbo povr5in,
10. potrdilo o rednem Solanju otrok, ki so starejSi od 15 let,
je
ll.dokazllo o statusu roditelja, ki sam preLivlja otroka (samohranilec)- potrdilo, da
preZivninskega
preZivnina neizterljiva oziroma odlodbo o prejemanju preZivnire rz
sklada
razmere
12. drugo dokumentacijo, s katero se izkazqe socialno zdravstvene
v najemu neprofitno
je
imel
Le
prosilec
v
kolikor
13. izjavo o vseh pladanih obveznostih,
stanovanje
skupnosti
14. kopijo porodnega lista oz. overjeno rzjavo o obstoju zunajzakonske

(obrazec)
15. zdravni5ko potrdilo o nosednosti
16. odlodbo socialne sluZbe o lodenem

Zivljenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejni5tvo, oskrba v tuji druZini, zavodu,.")

potrdila, kt ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejsa od 30 dni od objave r%prsa'

potrdila o drLavllanstvu, potrdila o stalnem prebivali5du in Stevilu dlanov gospodinjstva bo
pridobila obdinska uprava neposredno od pristojnega drl'avnega ofgana'

Listine priloZene k vlogi se zadrLi in jih po izteku razpisnega roka udelelencem razprsa ne
vtaca.

Z dnem pravnomoinosti prednostne liste pre4eha veliati prednostna lista A. sestavliena
v letu 2018.

6.

SPLOSNE DOLOdBE

Strokovna sluZba Obdine Bovec bo preverjala pravodasnost prispelih vlog
popolnost

ter

in

njihovo

sedanje stanovanjske razmere prosilcev.

ki jo

(v

nadaljevanju komisija), bo proudila utemeljenost
pravodasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne
liste za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih

Komisija,

imenuje Lupan

organih in organizacijah ter posameznikih.

Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda. Ce se v postopku ugotovi, da je
prosilec podal neresnidne podatke, ni upraviden do dodelitve neprofitnega stanovanja, njegova
vloga se zavrne.
Po prouditvi in todkovanju vlog bodo udeleLenci ruzpisa uvr5deni na prednostno listo in sicer
po Stevilu zbranih todk. Seznam upravidencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem bo javno objavljen na enak nadin kot razpis
najpozneje v roku 6 mesecev po zakljudku razpisa.
UdeleZencem razpisa bodo vrodene odlodbe o uvrstitvi oziroma ne uvrstitvi na prednostno
listo upravidencev. ie se posamezni udeleZenec razpisa ne strinja z odloditvijo, se lahko v
roku 15 dni po prejemu odloditve pitoLi. PritoZbo naslovi na Obdino Bovec. O pritoZbi odlodi
v roku 60 dni Lupanobdine Bovec. Odloditev htpanao pritoZbi je dokondna.
Po resitvi pritoLb bo javno objavljen dokonden seznam upravidencev, ki jim bodo
zagotovljena stanovanja. Z uspelimi upravidenci bodo sklenjena najemna tazmerja za
nedoloden das in z neprofrtno najemnino. Uspeli upravidenec, ki neupravideno zavme
dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne
odzove, se drta iz seznama upravidencev.
UdeleZenec razpisa je dollan pisno javiti vsako spremembo, ki se zgodi v dasu razpisa oz.
veljavnosti prednostne liste ( npr. sprememba naslova, stanovanjskega statusa, Stevila dlanov
gospodinjstva,...)
Fred sklenitvijo najemne pogodbe bo najemodajalec ponovno preveril, de udeleZenec razpisa
primeru
Se izpolnjuje merila zaupravidenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V
bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravidenost, se lahko postopek obnovi in prosilca drtaiz
seznama upravidencev.

Za

vpra1arya,

ki niso

dolodena s tem razpisom, veljajo dolodila Stanovanjskega zakona in

Pravilnika.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedeZu Obdine Bovec, Trg Golobarskih Zrtev 8 v
dasu uradnih ur ali po telefonu 05 38 41 900.

Stevilka:

35

200-01 12019

Datum: 44, 44,2D t,"J

