
  

  

 

Občina ČRNA NA KOROŠKEM 
Center 101 
2393 ČRNA NA KOROŠKEM 
Telefon: 02 870 48 10 
Fax:       02 870 48 21 
e-mail:   obcina@crna.si 

 
Številka: 3523-0001/2019-2 
Datum: 20. 3. 2019 
 
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona- SZ-1 (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-
ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17- odl. US in 27/17), 23. člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) v zvezi z Javnim 
razpisom za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, št. 3523-0001/2019, z dne 29. 1. 2019, je Stanovanjska 
komisija na svoji 1. redni seji, dne 12. 3. 2019, oblikovala 
 

PREDNOSTNO LISTO ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM 
 
LISTA A 
Lista A je oblikovana na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, 

št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11 in 47/14) in je namenjena za oddajo stanovanj v najem prosilcem, ki 

glede na socialne razmere niso zavezanci za plačilo varščine. 

 Številka vloge Ime priimek Število točk 

1 3523-0007/2018 Lea KOLEŽNIK 360 

2 3523-0002/2017 Natalija OZIMIC 230 

 
Udeležencu razpisa bo odločba o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v 
najem vročena skladno z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku- ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 
24/06, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl.US (48/09 popr.),  8/10 in 82/13). 
 
Prosilec ima pravico do pritožbe na županjo Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem. 
Rok za vložitev pritožbe je 15 (petnajst) dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se vloži pisno (po pošti ali se 
izroči) ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso v 
znesku 18,12 € na podlagi tar. št. 2 Zakona o upravnih taksah– UPB5 (Uradni list RS, št. 106/10-UPB, 14/15-
ZUUJFO in 84/15 ZZeIP-J). Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila 
takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da status dokažejo s 
pravnomočno odločbo Centra za socialno delo ali drugimi dokazili. 
 
O pritožbi bo odločala županja občine Črna na Koroškem. Odločitev županje o pritožbi je dokončna. 
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