
 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi 5. in 7. alineje 148. člena 
Stanovanjskega zakona (Ur.l.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 in 27/17), v nadaljevanju SZ-
1), 4. in 6. alineje 10. člena ter 20. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, kot javnega sklada (Ur. l. RS, št. 6/11), 28. člena Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-
1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),  46. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Ur.l.RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 2. alineje 31. člena ter skladno 
z določbami 2. alineje 34. člena in 2. odstavka 35. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega 
sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.l. RS 119/00, 28/01 in 6/11) ter na podlagi (1) 
odstavka točke 5 Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem z dne 1.8.2017, sprejema in objavlja  
 

 
Spremembe in dopolnitve javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem 

 
 

1 PREDMET SPREMEMB IN DOPOLNITEV RAZPISA 

1.1 Prednostne kategorije 

 
Odstavek (1) točke 3 se v zadnjem odstavku spremeni tako, da se glasi: 
 
»Kot dokazilo o rednih dohodkih mora zaposleni prosilec ali vsak polnoleten uporabnik stanovanja 
navesti zneske zadnjih treh izplačanih neto plač, kar mora s podpisom potrditi delodajalec. 
Samozaposleni prosilec ali polnoletni uporabnik mora navesti, da je registriran kot samostojni podjetnik 
ter priložiti potrdilo FU RS o neto in bruto zavarovalnih osnovah za zadnje 3 mesece. Brezposelni 
prosilec ali polnoletni uporabnik stanovanja mora navesti, da je nezaposlen ter v primeru, da prejema 
nadomestilo plače, navesti zneske zadnjih treh izplačanih neto nadomestil in priložiti potrdilo ZRSZ, 
sicer pa priložiti potrdilo ZRSZ, da je vpisan v evidenco brezposelnih oziroma v primeru, da v evidenco 
ni vpisan, potrdilo ZZZS o prijavi v obvezna socialna zavarovanja na podlagi  20. točke 15. člena ZZVZZ. 
Upokojeni prosilec ali polnoletni uporabnik stanovanja pa mora navesti zneske zadnjih treh izplačanih 
neto pokojnin in priložiti potrdilo ZPIZ oziroma kopijo zadnjih treh obvestil o prejeti pokojnini.« 

1.2 Natečajni postopek 

 
Odstavku (1) točke 4 se na koncu doda besedilo: »Prosilec lahko od prijave odstopi tako, da to pisno 
sporoči Skladu najkasneje do dneva pred vsakokratnim izborom do 12. ure. Odstopi od prijav po tem 
roku niso možni in se prijava uvrsti v izbor.« 
 
Odstavek (2) točke 4 se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Prosilci morajo najkasneje do zadnjega dne vsakokratnega termina za oddajo prijav kot dokazilo za 
resnost ponudbe, vplačati znesek v višini 500,00 EUR na transakcijski račun Sklada št. 01100-
6270960211 z oznako/sklic 00 7189-2017. Na plačilu morajo biti natančno razvidni namen plačila ter 
ime in priimek prosilca oziroma v primeru prijave pravne osebe firma prosilca. Če to ni razvidno, mora 
prosilec o tem pisno obvestiti Sklad. Prijav prosilcev, ki v navedenem roku ne bodo vplačali zneska v 
navedeni višini oziroma Skladu v tem roku ne bodo  ustrezno posredovali dokazila o plačilu na 
ssrsinfo@ssrs.si ali telefaks št. 01 47 10 503, ne bodo upoštevane. Vplačani znesek se izbranemu 



prosilcu všteje kot del varščine, neizbranim prosilcem iz prvega izbora pa se vplačani znesek vrne 
najkasneje v petih delovnih dneh po vsakokratnem izboru.« 
 

2 KONČNA DOLOČBA 

 
Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene in v veljavi. 
 
Informacije v zvezi z javnim razpisom: tel. 01 47 10 500 in e-naslov: ssrsinfo@ssrs.si. 
 
 
 
                  Stanovanjski sklad Republike Slovenije, 
                javni sklad 
         

   mag. Ćrtomir Remec 
            direktor 
 

 
Št. zadeve: 47833-145/2017 
 
Datum sprejema javnega razpisa:    01.08.2017 
Datum sprejema sprememb in dopolnitve javnega razpisa:  07.11.2017 
Datum sprejema sprememb in dopolnitve javnega razpisa:  11.01.2018 
Datum objave na spletni strani Sklada:     12.01.2018 

 
 
 
 

 


