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Številka:  478-64/2018/24 
Datum:                   20. 11. 2019 
 
Zadeva:  Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljubljana, na podlagi 52. člena v povezavi s 68. členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) v povezavi z 19. členom 
Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
31/18), objavlja 
 
NAMERO  
 
o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe za določen čas enega 
leta: stanovanjske stavbe na naslovu Celovška cesta 480, Ljubljana, v izmeri 172 m2, skupaj s 
pripadajočim zemljiščem parc. št. 1674/4, 1674/5, 1674/6, vse k. o. 1753 Vižmarje.  
 
Prostori so primerni za izvajanje javnega socialnovarstvenega programa, verificiranega s strani 
Socialne zbornice Slovenije in so primerni za namestitev uporabnikov/uporabnic.    
 
Interesent mora: 
-  izvajati socialnovarstveni program s področja obravnave in preprečevanja zasvojenosti s 

poudarkom na reintegraciji uporabnikov v skladu z Resolucijo o nacionalnem programu 
socialnega varstva za obdobje 2013-2020, Uradni list RS, št. 39/13, Poglavje 3.2. Mreža 
javne službe na področju socialnovarstvenih programov, 

-   program mora imeti  v letu 2019 sklenjeno pogodbo o sofinanciranju socialnovarstvenega 
programa in veljaven Sklep o sofinanciranju socialnovarstvenih programov za večletno 
obdobje s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

-  imeti veljavno listino o verifikaciji javnega socialnovarstvenega programa verificiranega s 
strani Socialne Zbornice Slovenije oziroma verifikacijsko poročilo Socialne Zbornice 
Slovenije,   

-    imeti poravnane vse (finančne) obveznosti do ministrstva, ki izhajajo iz nadzorov ministrstva. 
 
Interesent mora priložiti: 
- pogodbo o sofinanciranju programa v letu 2019 in veljaven Sklep o sofinanciranju 

socialnovarstvenih programov za večletno obdobje 
- izdano verifikacijsko listino Socialne Zbornice Slovenije oziroma verifikacijsko poročilo 

Socialne Zbornice Slovenije,   
-    program dela socialnovarstvenega programa, ki ga v letu 2019 Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti že financira. 
 
Po prejemu ponudb se bodo v primeru več zainteresiranih oseb z njimi opravila pogajanja o 
ceni in o drugih pogojih najema. 
 
Ministrstvo lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe. 
 
Kontaktna oseba za dodatne informacije je Mateja Kuntarič (mateja.kuntaric@gov.si). 

Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1517
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Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejema ponudbe do vključno 
20 dni od dneva objave te namere, na e-naslov: gp.mddsz@gov.si.  


