Občina Renče - Vogrsko

Občinski list

(Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/2013)

U R A D N E O B J AV E
24. december 2013
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 - ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314A) in 39. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo), izdajam

SKLEP
o začasnem financiranju Občine RenčeVogrsko  
1. člen
V obdobju od 1. 1. 2014 do uveljavitve Odloka o izvrševanju proračuna
Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 vendar najdlje do 31. 03. 2014, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih, s predpisi določenih namenov,
začasno nadaljuje na podlagi Odloka o izvrševanju proračuna za leto 2013 in za
iste programe kot v letu 2013.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje investicij, ki so
bile vključene v proračun leta 2013.
2. člen
V obdobju, navedenem v 1. točki tega sklepa, se smejo uporabiti sredstva do
višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu
Občine Renče-Vogrsko za leto 2013.
3. člen
Po preteku obdobja, navedenega v 1. točki tega sklepa, se v tem obdobju
plačane obveznosti vključijo v proračun Občine Renče-Vogrsko za leto 2014.

določenih vrst komunalnih odpadkov uporabnikom storitev javne službe na
območju Občine Renče - Vogrsko (v nadaljevanju: javna služba) kot delu skupnega oskrbovalnega območja.
Skupno oskrbovalno območje je območje občin, katerim izvaja storitve ravnanja s komunalnimi odpadki isti izvajalec, zaradi česar se pri obračunu storitev
uporabljajo enotni količinski pavšali (normativi) in cene storitev za uporabnike
iz območja občin: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko,
Šempeter-Vrtojba in Mestne občine Nova Gorica.
2. člen
Cena storitev javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (v nadaljevanju:
cena storitev javnih služb) je sestavljena v skladu s podzakonskim predpisom, ki
ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
3. člen
Cene storitev javne službe se določajo na kilogram (kg) posamezne storitve
za vse uporabnike storitev javne službe in se oblikujejo za posamezno javno
službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
• ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih
odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
• ločeno zbrane odpadne embalaže,
• biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
• mešanih komunalnih odpadkov;
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Na računu se ločeno prikaže naslednja zaračunana cena storitve posamezne
javne službe:
							
• cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prvega odstavka
Številka: 00705-11/2013-1						
• cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
Bukovica, 19. 12. 2013
• cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in
Aleš Bucik l. r.
• cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.
župan
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12
– uradno prečiščeno besedilo), in 26. člena Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Renče – Vogrsko (Uradne objave v občinskem
glasilu, št. 5/10) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 22. redni seji, dne 7.
11. 2013 sprejel naslednji

PRAVILNIK
za obračun storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Renče - Vogrsko

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom je določen način obračunavanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter obdelave

Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz
prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja
storitev posamezne javne službe ter stroškov okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom storitve javne službe obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko
dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih in
je na računu prikazana posebej.
Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
1. Cena storitev javnih služb krije stroške izvajanja naslednjih storitev:
• Zbiranje in odvoz odpadkov od uporabnikov javne službe, ki obsega:
• zbiranje in odvoz mešanih komunalnih odpadkov
• zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij z zbirnih centrov in ekoloških
otokov
• zbiranje in odvoz kosovnih odpadkov
• zbiranje in odvoz nevarnih gospodinjskih odpadkov
• zbiranje in odvoz biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega
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vrtnega odpada
• zbiranje in odvoz kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in maščob
• zbiranje in odvoz ostalih komunalnih odpadkov
• delovanje zbirnih centrov
• nabavo in vzdrževanje opreme za zbiranje in odvoz odpadkov.
2. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov oziroma ostankov odpadkov ter
kosovnih odpadkov: prebiranje, razstavljanje, ločevanje, sortiranje, stiskanje,
baliranje in podobno.
3. Odstranjevanje komunalnih odpadkov ali odlaganje ostankov predelave na
deponiji v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica.
4. Oddaja v predelavo biološko razgradljivih in kuhinjskih odpadkov.
5. Cena za uporabo infrastrukture.
6. Vodenje evidenc.
7. Analitične obdelave podatkov.
8. Osveščanje in obveščanje uporabnikov storitve javne službe.
II. OBRAČUNAVANJE STORITEV RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
5. člen
Način zaračunavanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se določi ločeno
za:
1. Pogodbene uporabnike storitve javne službe, to je tiste uporabnike, ki ustvarijo bistveno večjo količino komunalnih odpadkov kot posamezno gospodinjstvo (v skladu s 27. členom Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov v Občini Renče - Vogrsko) in so zato dolžni imeti lastno posodo (ali
več posod) za odpadke.
2. Ostale uporabnike storitve javne službe: gospodinjstva, lastnike oziroma uporabnikom počitniških objektov in drugih objektov, uporabnike poslovnih
objektov in manjšim podjetjem oz. obrtnikom ter drugim izvajalcem pridobitne dejavnosti (vinarji, kmečki turizmi ipd.), ki ustvarjajo manjše količine odpadkov kot pogodbeni povzročitelji in oddajajo odpadke v skupne (javne)
posode za odpadke.

Pavšalna količina posamezne storitve javne službe na osebo na mesec (Pki) se
ugotavlja na sledeč način:
Količina opravljene posamezne (i) storitve javne službe v skupnem
oskrbovalnem območju v letu dni (v kg) uporabnikom iz 2. točke 5. člena
Pki = -------------------------------------------------------------------------------------------------- / 12
Povprečno letno število obračunanih uporabnikov iz 2. točke 5. člena v
skupnem oskrbovalnem območju

Za pavšalne količine posameznih storitev iz tega člena se uporabljajo
predračunske količine, ki jih hkrati s sprejetjem cen storitev javne službe potrdi
občinski svet.
Pavšalne obračunske količine posameznih storitev javne službe, izražene v
kg na osebo na mesec, so sestavni del sklepa mestnega sveta o cenah posameznih storitev javne službe, ki so izražene v EUR/kg.
Cena storitev javnih služb na osebo na mesec se izračuna kot vsota zmnožkov
pavšalnih količin posameznih storitev na osebo na mesec in cen posameznih
storitev javne službe.
Gospodinjstva lahko v skladu s predpisom o ravnanju z biološko razgradljivimi
odpadki sama zagotovijo predelavo biološko razgradljivih odpadkov z lastnim
kompostiranjem.
V tem primeru se gospodinjstvu, ki ima kompostnik in kompostira v skladu s
predpisi, ne obračuna storitev ravnanja z biološkimi odpadki. Breme dokazovanja pravilnega kompostiranja je na uporabniku.
8. člen
Za poslovne dejavnosti oziroma za uporabnike poslovnih prostorov se
zaračunavajo storitve javne službe glede na pavšalno določene količine oddanih odpadkov v sorazmerju z uporabljano poslovno površino objektov.
Obračunska lestvica je naslednja:

6. člen
Pogodbeni uporabniki z izvajalcem javne službe dogovorijo način zbiranja in
odvoza odpadkov, opremo za zbiranje in način zaračunavanja storitev ter z njim
sklenejo pogodbo.
Pogodbenim uporabnikom se zaračunavajo storitve javne službe glede na
količino odpeljanih mešanih komunalnih odpadkov, merjeno v kilogramih (kg)
in sicer ločeno za:
• storitev zbiranja in prevoza odpadkov
• storitev obdelave odpadkov in
• storitev odlaganja ostankov predelave odpadkov.
V kolikor izvajalec javne službe ne izvaja tehtanja odpadkov pogodbenim
uporabnikom javne službe pri individualnem praznjenju posod za odpadke,
se količina odpeljanih odpadkov v kg ugotavlja kot zmnožek prostornine
posamezne posode za odpadke izražene v litrih, števila praznjenj posamezne
posode in povprečne specifične teže mešanih komunalnih odpadkov izražene
v kg na 1 liter prostornine posode odpeljanih v preteklem koledarskem letu.
Storitev javne službe se obračuna pogodbenim uporabnikom kot zmnožek
tako ugotovljene količine in potrjene cene posamezne storitve na mestnem
svetu (cene, izražene v EUR/kg), pri čemer se za obračun storitve zbiranja in
prevoza odpadkov upošteva potrjena cena za zbiranje komunalnih odpadkov.
7. člen
Uporabnikom iz 2. točke 5. člena se zaračunavajo storitve javne službe glede
na pavšalno določene količine posameznih storitev javnih služb na osebo na
mesec, pomnoženo s številom članov v posameznem gospodinjstvu, in sicer:
• pavšalno količino zbranih komunalnih odpadkov (brez biološko razgradljivih odpadkov) za storitev zbiranja komunalnih odpadkov
• pavšalno količino zbranih bioloških odpadkov za storitev zbiranja biološko
razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada
• pavšalno količino obdelanih določenih vrst komunalnih odpadkov za
storitev obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in
• pavšalno količino odloženih komunalnih odpadkov za storitev odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
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9. člen
Mesečno storitev javnih služb za objekte, ki se občasno uporabljajo, se obračuna,
kot da 1 oseba stalno biva v tem objektu.
V primeru začasnega izostanka uporabe objekta se zaračunava smetarina v
višini 1/3 pavšalne količine.
Občasna uporaba objekta oz. začasni izostanek uporabe objekta mora biti podprt z dokazili. Breme dokazovanja je na lastniku ali najemniku oz. uporabniku
objekta. Praviloma dokazila, iz katerih je razvidna poraba tekočih stroškov (voda,
elektrika,…) je potrebno najmanj 2-krat letno ali na poziv dostaviti izvajalcu
javne službe. V primeru, da dokazila ne odražajo stanja občasne uporabe ali
začasnega izostanka uporabe objekta, ima izvajalec pravico zaračunati storitve
ravnanja z odpadki za nazaj.
10. člen
O pravicah, ki jih želijo s pisno vlogo uveljaviti uporabniki storitev skladno z
določili tega pravilnika, odloči izvajalec javne službe z odločbo. O pritožbah zoper odločitve izvajalca, odloča župan.
11. člen
Cena storitve javne službe pomeni ceno, ki se uporablja za izvajanje zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov na območju občine v okviru rednega programa odvoza iz skupnih (javnih) posod za odpadke, standardiziranih s strani
izvajalca javne službe. Za odvoze komunalnih odpadkov, ki se na zahtevo uporabnikov storitev izvajajo izven okvira rednega programa odvoza (večja pogos-
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tost odvoza, drugačni termini odvoza) lahko izvajalec javne službe zaračuna
naročniku dejanske stroške zaradi izrednega prevoza le-teh.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem
glasilu, uporablja pa se od 1. 1. 2014 dalje.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen

Številka: 00701-40/2013-1
Bukovica, 19. 12. 2013

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah občinskega
glasila Občine Renče-Vogrsko, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku
meseca, v katerem zadnji od občinskih svetov občin skupnega oskrbovalnega
območja, sprejme sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen gospodarskih
javnih služb ravnanja z odpadki z dne 18.9.2013.

Aleš Bucik l. r.
župan

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04
								
- uradno prečiščeno besedilo, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odl. US, 93/05 - ZVMS,
Številka: 00701-35/2013-1						
120/06 - Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A in 20/11 - Odl.
Bukovica, 7. 11. 2013
US) in 18. Člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, 22/12 – uradno
Aleš Bucik l. r.
prečiščeno besedilo), je občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji,
župan
dne 19. 12. 2013, sprejel

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 –
uradno prečiščeno besedilo) in 85. člen Poslovnika občinskega sveta Občine
Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu št. 3/12) je občinski svet
Občine Renče-Vogrsko na 23. redni seji, dne 19. 12. 2013, sprejel

ODLOK
o spremembi odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Renče-Vogrsko
1. člen
V točki B, prvega odstavka 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v
Občini Renče-Vogrsko (Uradne objave v občinskem glasilu, št. 7/09) se črta besedilo »1. Urejanje in vzdrževanje pokopališč«.
Druga do peta alineja postanejo prva do četrta alineja.
Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»Urejanje in vzdrževanje krajevnih pokopališč v Občini Renče-Vogrsko opravljajo krajevne skupnosti na podlagi Statuta.«
2. člen

SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra na naslednjih
nepremičninah, vpisanih v zemljiško knjigo kot Javno dobro:
• Parc. št.: 612/11 k.o. Bukovica, v izmeri 3 m2
• Parc. št.: 1134/1 k.o. Vogrsko, v izmeri 872 m2
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status javnega
dobra in postanejo lastnina Občine Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja
Draga.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občinskega
glasila in se vpiše v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Novi Gorici.
Številka: 00701-39/2013-1
Bukovica, 19. 12. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan

Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem glasilu.

Številka: 00701-41/2013-1						
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče - Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 –
Bukovica, 19. 12. 2013
uradno prečiščeno besedilo), prvega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji
Aleš Bucik l. r.
za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varžupan
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) je Občinski svet Občine RenčeVogrsko na 23. redni seji, dne 19. 12. 2013, sprejel naslednji
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 –
uradno prečiščeno besedilo) in 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Občine Renče-Vogrsko (Uradne objave v
občinskem glasilu, št. 5/08, 9/09 in 11/11) je občinski svet Občine RenčeVogrsko na 23. redni seji, dne 19. 12. 2013, sprejel

SKLEP
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Renče-Vogrsko za leto 2014 se določi v višini 0,004941.
2. člen

SKLEP
1. člen
Občinski svet občine Renče - Vogrsko je potrdil z Elaboratom o oblikovanju
cene gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki predlagane cene, ki jih je
predlagal izvajalec javnih služb Komunala Nova Gorica d.d. dne 18. 9. 2013.
Cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki (brez
DDV) so:
1. Cena storitve za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov znaša
0,0777 EUR/kg.
1.1.Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov znaša 0,0738 EUR/kg.
Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 21 kg na osebo na mesec, to je
1,5498 EUR na osebo mesečno.
1.2. Cena storitve zbiranja bioloških odpadkov znaša 0,1285 EUR/kg.
Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 2 kg na osebo na mesec, to je
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0,2570 EUR na osebo mesečno.
2. Cena storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov znaša 0,0446
EUR/kg.
Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 14 kg na osebo na mesec, to je
0,6244 EUR na osebo mesečno.
3. Cena storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov
3.1. Cena javne infrastrukture za odlaganje komunalnih odpadkov znaša
0,0579 EUR/kg.
Pri obračunu se upošteva pavšalna količina 15 kg na osebo na mesec, to je
0,8685 EUR na osebo mesečno.
3.2. Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov znaša 0,0676 EUR/kg.
Pri obračunu se upošteva v pavšalni količini 15 kg na osebo na mesec, to je
1,0140 EUR na osebo mesečno.

prvega otroka odloči Center za socialno delo.
Dodatno znižanje plačila staršev iz prvega člena se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca po oddaji Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev z
izpolnjeno izjavo o reševanju osnovnega oz. prvega stanovanjskega problema
in o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita.
3. člen
Ta sklep velja samo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Renče-Vogrsko,
za katere se plačilo staršev ne financira oz. sofinancira iz državnega proračuna.
4. člen
Pristojni občinski organ je dolžan od pristojne službe Centra za socialno delo
Nova Gorica pridobiti podatke o imenih, priimkih in naslovih otrok, za katere je
bil plačilni razred v postopku določitve plačila za program vrtca dodatno znižan
zaradi upoštevanja stanovanjskega kredita.

2. člen

Ta sklep začne veljati takoj, uporabljati pa se začne s prvim dnem po poteku
meseca, v katerem ga sprejme zadnji od občinskih svetov občin, na območju
5. člen
katerih se javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki izvajajo po enotnih
cenah (skupno oskrbovalno območje).
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v občinskem
								
glasilu, uporabljati pa se začne od 1. 1. 2014 dalje.
Številka: 00701-38/2013-1
Bukovica, 19. 12. 2013
Številka: 00701-37/2013-1
Aleš Bucik l. r.
župan
Bukovica, 19. 12. 2013
Aleš Bucik l. r.
župan
Na podlagi 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS,
40/11 – ZUPJS in 40/12 – ZUJF), 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 14/13,
56/13-ZŠtip-1) in 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št.
22/12 – uradno prečiščeno besedilo), je občinski svet Občine Renče-Vogrsko
na svoji 23. redni seji, dne 19. 12. 2013 sprejel

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12
– uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na 23.
redni seji, dne 19. 12. 2013, sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

1. člen

1. člen

Staršem otrok, katerim je Občina Renče-Vogrsko dolžna po veljavnih predpisih
kriti del cene programa vrtca in imajo poravnane vse finančne obveznosti do
vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega oz. prvega stanovanjskega problema plačilo vrtca za prvega otroka dodatno zniža za en dohodkovni
razred, če:
• ima otrok skupaj z vlagateljem prijavljeno stalno prebivališče v Občini
Renče-Vogrsko,
• otrok obiskuje vrtec na območju Občine Renče-Vogrsko,
• plačilo staršev, določeno na podlagi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ki jo določa Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter
odločbe Centra za socialno delo Nova Gorica, ne presega 4. dohodkovnega
razreda,
• osnovni stanovanjski problem rešujejo na območju Občine Renče-Vogrsko,
• na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev izpolnijo izjavo o
reševanju osnovnega oz. prvega stanovanjskega problema in o materialni
ogroženosti zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita.

Občinski svet Občine Renče-Vogrsko sprejema Analizo položaja invalidov v
Občini Renče-Vogrsko in Akcijski načrt.
2. člen
Analiza položaja invalidov v Občini Renče-Vogrsko in Akcijski načrt sta sestavni
del tega sklepa.
3. člen
Ta sklep prične veljati takoj.
Številka: 00701-36/2013-1
Bukovica, 19. 12. 2013

2. člen
Vlagatelj mora Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, v kateri uveljavlja
znižanje plačila vrtca zaradi reševanja osnovnega oz. prvega stanovanjskega
problema, obvezno priložiti naslednja dokazila:
• kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja ali stanovanjske hiše na
Območju Občine Renče-Vogrsko oz. gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hiše na Območju Občine Renče-Vogrsko, izdano na ime vsaj
enega od staršev,
• namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete
in rok črpanja sredstev, ki mora znašati najmanj pet let, potrdilo banke o
višini anuitete kredita.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca za
stran 4

Občinski list, (Uradno glasilo Občine Renče–Vogrsko, št. 12/2013)

Aleš Bucik l. r.
župan

