
Objavljeno na krajevno obidajen nadin

Radede,  12.05,2015

Obdina Radede na podlagi 87. dlena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, 3t. 69103 in 57108),
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, St. 14104, 34104, 62/06,
ll/09, 81/11 in 47114), Javnega razpisa za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem, ki je bil
objavljen na krajevno obidajen nadin dne 23.04.2015 in na spletri strani Obdine Radede
www.radece.si ter sklepa komisije o doloditvi prednostne liste objavlja,

PREDNOSTNO LISTO UPRAUIdENCEV ZA DODELITEV
NEPROFITNEGA STANOUANJA V NA1EM

Uvrstitev

1
2
3

Priimek in Ime

Jahn Jernej
Slak Andreja
Paviek Branko

Stevilo toik

240-L
240 -2

240-3

Upravideni prosilci oz. upravidene prosilke z doseZenim enakim Stevilom todk imajo prednost pri
razvrstitvi po naslednjih prioritetah: 1. prosilci z dalj5o dobo stalnega bivanja v OUfini Radede,2.
prosilci, ki so se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo na javnih razpisih Obdine Radede.

Vsem udeleZencem javnega razpisaza dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bodo glede na njihovo
uvrstitev na prednostno listo in zbranem Stevilu todk, izdane odlodbe o uvrstitvi na prednostno listo za
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, skladno z dolodbamiZakonao splo5nem upravnem postopku
(Uradni list RS, 5t.24106 - uradno prediSdeno besedilo, 105106 - aIJS-L, t)arc1, 65/0g, Si 10 il s2li3).

UdeleZenci ruzpisa imajo pravico do pritoZbe naLupanaObdine Radede, Ulica Milana Majcna 1,1433
Radede, v roku 15 dni od dneva vroditve pisne odlodbe. PritoZba se vloZi pisno neposredno ali
priporodeno po po5ti ali da ustno na zapisnik pri organu, kije odlodbo izdal. PritoZbije potrebno
gliloZiti dokazilo o pladani upravni taksi po tarifni Stev. 2 Zakona o upravnih taksah (ur. l. RS St.
106/10-ZUT-UPB-5), v znesku 18,12 €. Taksni zavezanci v slabih primoZenjskih razmerah lahko
zahtevajo oprostitev pladila takse, de izpolnjujejo zalttevane kriterije po 25. dlenu Zakona o upravnih
taksah, s tem da status dokaZejo s pravnomodno odlodbo Centra za socialno delo ali drueimi
dokazili.

Odloditev o pritoZbi je dokondna.
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