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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in
dopolnitve) in 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na
23. redni seji, dne 13. 11. 2017, sprejel

ODLOK O
REBALANSU PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2017
1. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
Spremeni se 1. odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2017 (Uradne objave Občine Tabor
6/2016) tako, da se glasi:
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

__________________________________________________________________________________________
Rebalans proračuna

Skupina/Podskupina kontov 2017

__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71 NEDAVČNI PRIHODKI

1

1.578.748
1.426.376
1.283.803
1.153.452
90.751
34.600
5.000
142.573
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710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. proračuna Evropske
unije
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi, ki niso PU
432 Investicijski transferi PU
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

85.351
1.450
1.600
14.500
39.672
3.705
0
3.705
148.667
148.667
0

1.615.872
683.859
229.131
35.252
393.661
6.230
19.585
614.900
20.203
449.337
40.675
104.685
296.137
296.137
20.976
8.334
12.642
-37.124

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov 2017
Rebalans proračuna
__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. DANA POSOJILA
0
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA

2

0
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__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov 2017
Rebalans proračuna
__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
131.132
131.132
50 ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
131.132
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)
144.198
55 ODPLAČILA DOLGA
144.198
550 Odplačila domačega dolga
144.197
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
- ali 0 ali +
X. NETO ZADOLŽEVANJE
(VII.-VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
______________________________________________________________________
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

- ali 0 ali +

- 50.189

-13.065
37.124

82.330

2. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev)
Besedilo 1. odstavka 10. člena se črta, 2. odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun
leta 2017 lahko zadolži do višine 45.000 €.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ostale določbe Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2017 (Uradne objave Občine Tabor 6/2016) ostanejo
nespremenjene.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.

Tabor, 14. 11. 2017
Občina Tabor
ŽUPAN
Anton Grobler
l.r.
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Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju poračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Ur. list RS, št.
96/15), določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 ‒ popr. in 33/89 ter
Uradni list RS, št. 24/92 ‒ odl. US, 29/95 ‒ ZPDF, 44/97 ‒ ZSZ in 27/98 ‒ odl. US) ter uporabe določb 218.
člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/2002, 97/2003 ‒ Odl. US, 46/04 ‒ ZRud-A, 47/04, 41/04 ‒ ZVO-1, 45/04 ‒ ZVZP-A, 62/04 ‒ Odl.
US, 92/05 ‒ ZJC-B, 111/05 ‒ Odl. US, 93/05 ‒ ZVMS, 120/06 ‒ Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ‒ ZRud-1,
76/10 ‒ ZRud-1A, Odl. US, 57/12) in 6. člena Statuta Občine Tabor (Ur. l. RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), je
Občinski svet Občine Tabor na 23. redni seji, dne 13. 11. 2017, sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja izračun, odmero in obveznost plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju Občine Tabor. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo) se plačuje
za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
S tem odlokom se natančneje določi:
- zavezance za plačevanje nadomestila,
- območja zajemanja nadomestila,
- določitev površin za odmero nadomestila,
- merila za določitev višine nadomestila,
- določitev vrednosti točke,
- določanje višine nadomestila,
- oprostitve plačila nadomestila,
- obračunavanje in pobiranje nadomestila,
- druge obveznosti zavezancev in evidenca zavezancev.
2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
-

-

-

Zavezanec za plačilo nadomestila je fizična ali pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki je neposredni
uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe ter gradbenega inženirskega objekta na območju
Občine Tabor.
Neposredni uporabnik je:
o lastnik, katerega lastninska pravica je vpisana v zemljiško knjigo oziroma je lastninsko pravico pridobil
na podlagi splošnega ali posamičnega pravnega akta (pogodba, odločba, zakon) ali
o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi najemne ali zakupne pogodbe ali
o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene osebne služnosti (užitek, raba,
služnost stanovanja) ali
o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi ustanovljene stavbne pravice ali
o uporabnik, ki je pridobil pravico uporabe na podlagi drugega pravnega posla.
Zazidana stavbna zemljišča so tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih
se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov,
ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se
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-

-

-

do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji
stavba, pomnožena s faktorjem 1.5, preostali del zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno
zemljišče.
Nezazidana stavbna zemljišča so zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na
njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega
in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja
gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za
potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave, če je za
njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na
javno cesto. Šteje se, da je za navedena zemljišča zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje
odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če imajo takšne parcele zagotovljen dostop do
javnega cestnega omrežja ter da je za njih tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno
elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma
malih čistilnih naprav, če je za območje, na katerem ležijo, sprejet občinski prostorski načrt.
Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice,
shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Kot
stanovanjska površina se v skladu z veljavnim predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst objektov, šteje tudi čista
tlorisna površina počitniških objektov.
Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom, in je namenjena opravljanju poslovne dejavnosti. Po tem odloku so
poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so: nepokrita skladišča,
proizvodni obrati in delavnice na prostem, površine za stalne deponije materialov, interna parkirišča, javna
parkirišča, za katera se plačuje parkirnina ali najemnina, kampi, bencinski servisi, odprte športno-rekreativne
površine in druge površine, ki so namenjene opravljanju poslovne dejavnosti.

Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku tega člena, imajo enak pomen,
kot jih določajo predpisi s področja urejanja prostora, graditve objektov, davčnega, stanovanjskega področja ter
stvarnih in obligacijskih razmerij.
II. OBMOČJA ZAJEMANJA NADOMESTILA
3. člen
Nadomestilo se plačuje za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča na celotnem območju občine glede na
območje EUP, določenim z OPN:
1. območje: ureditveno območje Tabor (TA01 do TA11).
2. območje: ureditvena območja naselij Kapla (KA02, KA03), Loke (LO01), Ojstriška vas (OJ01, OJ02, OJ03,
OJ04, OJ05, OJ06), Pondor (PO01, PO02, PO03, PO04).
3. območje: ostala območja, ki ležijo izven 1. in 2. območja.
Natančna lega in meje območij zajemanja nadomestila so razvidne iz grafičnega prikaza območij zajemanja
nadomestila, ki je sestavni del odloka in je na vpogled pri notranji organizacijski enoti Občinske uprave Občine
Tabor, pristojni za urejanje prostora ter na spletni strani Občine Tabor.
III. DOLOČITEV POVRŠIN ZA ODMERO NADOMESTILA
4. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske in poslovne površine ne
glede na to, ali se površine dejansko uporabljajo ali ne.
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Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje tudi za nelegalne gradnje, kot to določa
zakon.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje za tisti del zemljišča, za katerega je z
izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njem dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki
niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne
uprave in da je na njem dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture,
znanosti, športa in javne uprave.
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se ne plačuje za nezazidana stavbna zemljišča, ki s
sosednjimi nezazidanimi stavbnimi zemljišči ne dosegajo skupne površine 500 m2.
5. člen
Podatke o površinah zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljiščih pristojni organ občinske uprave Občine Tabor
pridobi iz napovedi zavezancev ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na
način in po postopku, ki ga določa zakon.
Osnovo za določitev površine zazidanega stavbnega zemljišča predstavljajo tudi naslednje uradne evidence:
register nepremičnin, kataster stavb in zemljiški kataster, ki jih vodi Geodetska uprava RS in iz katerih občina za
potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.
Osnovo za določitev površine nezazidanega stavbnega zemljišča predstavljata tudi naslednji uradni evidenci:
zemljiški kataster in kataster stavb, iz katerih občina za potrebe odmere nadomestila pridobiva potrebne podatke.
IV. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
6. člen
Za določitev višine nadomestila za zazidana stavbna zemljišča se upoštevajo naslednja merila:
1.
2.

lega in namembnost stavbnega zemljišča,
opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi ter drugimi objekti in napravami.

Za določitev višine nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča se upošteva lega stavbnega zemljišča.
7. člen
Glede na lego in namembnost stavbnega zemljišča se nadomestilo za zazidano stavbno zemljišče točkuje po
naslednji tabeli:
Lega stavbnega zemljišča
Namen uporabe

1

2

3

1. Stanovanjski objekti

100

75

50

2. Poslovni objekti

500

400

300

Poslovni namen – pridobitna dejavnost se določi za vse dele stavb, ki se v registru nepremičnin vodijo pod
skupino CC-SI klasifikacije (dejanska raba) »12 – Nestanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine, z
izjemo podskupine »1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe« ali katere koli njene podskupine, če se v
stavbnem delu opravlja dejavnost oziroma je namenjen opravljanju dejavnosti.
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Stanovanjski namen se določi za vse vrste delov stavb, ki so v registru nepremičnin označeni pod skupino CC-SI
klasifikacije »11 – Stanovanjske stavbe« ali katere koli njene podskupine in »1242 – Garažne stavbe«, če se
hkrati v delu stavbe ne opravlja Poslovni namen – pridobitna dejavnost.
Če podatek o dejanski rabi stavbe v uradnih evidencah ne obstaja, se ne vodi oziroma obstaja dvom o njegovi
pravilnosti, le-tega na podlagi javnega naznanila ter posledično izvedene javne razgrnitve podatkov oziroma
izvedenega ugotovitvenega postopka, določi občinska uprava.
8. člen
Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne in
skupne rabe se ugotavlja po možnosti priključka na te objekte in naprave in se ovrednoti z naslednjimi točkami:

1.
1.
2.
3.
4.
6
7

št. točk
30
10
10
10
20
10
5

urejeno cestišče ‒ asfalt
urejeno cestišče ‒ makadam
električno omrežje
oskrba z vodo (javni vodovod)
odvajanje odpadnih voda
javna razsvetljava
telekomunikacijski vod

Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost: priključka na javno cestno, vodovodno, kanalizacijsko, električno,
telekomunikacijsko omrežje, če je omrežje, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega
zemljišča največ 100 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve.
9. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se nadomestilo vrednoti po naslednji tabeli:
Lega stavbnega zemljišča
Namen uporabe

1

Nezazidano stavbno zemljišča

2
90

3
70

30

Pri tem:
- se za nezazidana stavbna zemljišča pomnoži površina zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča z
vrednostjo točke za izračun nadomestila in s faktorjem 0,25 za prvih 1000 m² nezazidanega stavbnega
zemljišča v lasti zavezanca,

- se za presežek nezazidanih stavbnih zemljišč nad prvih 1000 m² pomnoži površina presežka zavezančevega
nezazidanega stavnega zemljišča z vrednostjo točke za izračun nadomestila in s faktorjem 1,00, kolikor je
lastnik presežka nezazidanega stavbnega zemljišča gospodarska družba ali samostojni podjetnik oziroma s
faktorjem 0,40, kolikor je lastnik presežka nezazidanega stavbnega zemljišča fizična oseba.
V. DOLOČITEV VREDNOSTI TOČKE
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Tabor sprejme do konca leta za naslednje leto
Občinski svet Občine Tabor s sklepom. Če Občinski svet Občine Tabor ne sprejme vrednosti točke za naslednje
leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin za
obdobje leta pred letom, za katerega se nadomestilo odmerja.
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Vrednost točke za leto 2018 znaša 0,003726 €.
VI. DOLOČANJE VIŠINE NADOMESTILA
11. člen
Mesečna višina nadomestila se izračuna na naslednji način:
NUSZ = POV x ŠT x VT
Zgornje oznake pomenijo:
NUSZ … mesečna višina nadomestila [€/mesec]
POV
… površina zazidanega oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča [m²]
ŠT
… skupno število točk, določeno z merili iz 7., 8. in 9. člena tega odloka
VT
… vrednost točke

VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
12. člen
Za vse vrste objektov, za katere je zakonsko določena oprostitev plačila, se nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča ne plačuje.
Plačila nadomestila so oproščeni občani, ki so kupili novo stanovanje ali zgradili, dozidali ali nadzidali
družinsko stanovanjsko hišo, če so v ceni stanovanjske hiše ali neposredno plačali stroške urejanja stavbnega
zemljišča po določbah zakona o stavbnih zemljiščih. Oprostitev plačevanja nadomestila začne teči z dnem
prijave stalnega bivališča. Oprostitev traja 5 let in se uvede na zahtevo občana.
Če občani prejemajo denarni dodatek ali denarno pomoč kot edini vir preživljanja, so oproščeni plačila
nadomestila. Občina Tabor lahko tudi v drugih primerih (elementarne ali druge nezgode, bolezen v družini,
invalidnost …) oprosti zavezanca plačila nadomestila, če ugotovi, da bi plačevanje nadomestila ogrožalo
socialno varnost zavezanca in njegove družine.
Vlogo za oprostitev plačila nadomestila z dokaznimi listinami vložijo zavezanci pri občinski upravi v zadnjem
mesecu tekočega leta. Na podlagi predloženih dokazil občinska uprava odloči o oprostitvi. Oprostitev skladno s
3. odstavkom 12. člena je možna največ za dobo enega leta.
13. člen
Nadomestilo se ne plačuje za:
- stanovanjske in poslovne površine, katera uporabljajo gasilska društva,
- nezazidana stavbna zemljišča, ki jih neposredno za namen obrambe in delovanja uporablja Slovenska vojska,
- stanovanjske in poslovne površine v uporabi tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna
predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
- stanovanjske in poslovne površine mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te
organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
- stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost,
- za zemljišča in objekte v lasti Občine Tabor.
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VIII. OBRAČUNAVANJE IN POBIRANJE NADOMESTILA
14. člen
Nadomestilo določi zavezancem pristojni davčni organ na podlagi podatkov občine.
Glede postopka za odmero in pobiranje ter vračanje nadomestila, izvršbe, odpisa, delnega odpisa, odloga,
zastaranja in plačila obresti od nadomestila se uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.

IX. DRUGE OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV IN EVIDENCA ZAVEZANCEV
15. člen
Zavezanci so dolžni pristojni strokovni službi občinske uprave posredovati registracijske podatke najkasneje v
petnajstih dneh po nastanku obveznosti plačevanja nadomestila in v istem roku tudi vse druge spremembe v
zvezi z lastništvom oziroma uporabo ter površino stanovanjskih in poslovnih prostorov in dejansko komunalno
opremljenostjo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča. V istem roku so zavezanci dolžni izpolniti
zahtevo pristojne službe občinske uprave, če se podatki pridobivajo na podlagi poziva. Spremembe podatkov se
pri odmeri nadomestila upoštevajo od prvega dne v naslednjem mesecu.
Enotno evidenco zavezancev pristojni organ Občinske uprave Občine Tabor dopolnjuje iz napovedi zavezancev
ter javnih evidenc iz lastne pristojnosti in iz pristojnosti državnih organov na način in po postopku, ki ga določa
zakon.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča Občine
Tabor (Ur. list RS 117/2003) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Tabor (Ur. list RS 52/2008).
Postopki, pričeti pred uveljavitvijo tega odloka, ki še niso pravnomočno zaključeni, se končajo po določbah
prejšnjega odloka.
17. člen
Ta odlok se objavi v občinskem časopisu Uradne objave Občine Tabor in začne veljati 1. 1. 2018.
Številka: 422-1/2017-1
Tabor, dne 14. 11. 2017

Občina Tabor
ŽUPAN
Anton Grobler
l.r.
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Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in
32/15) in 26. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/2006) je Občinski svet Občine Tabor na 23.
redni seji dne, 13. 11. 2017, sprejel

PRAVILNIK
o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Tabor
za programsko obdobje 2018‒2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine
Tabor za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
-

državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih
vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z
uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1.7.2014 str. 1-75, v
nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014).
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor (v
nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za
tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot nepovratna
sredstva v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1.

»Pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

2.

"Mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014.

3.

"Kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in
proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in
Sveta.

4.

"Primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v
Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov.

5.

"Kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za
primarno kmetijsko proizvodnjo.
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6.

"Nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali fizična oseba,
ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz naslova ukrepov tega
pravilnika.

7.

"Podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014.

8.

"Opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in oprema.

9.

"Neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so patenti, licence,
strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina.

10. "Začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del, povezanih z
naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali uporabo storitev ali vsako drugo
zavezo, zaradi katere projekta ali dejavnosti ni več mogoče preklicati; nakup zemljišč in pripravljalna dela,
kot je pridobivanje dovoljenj in opravljanje študij izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti.
11. "Intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred
odbitkom davkov ali drugih dajatev.
12. "Standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z zakonodajo EU, ki določa raven, ki jo morajo
doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja, higiene in dobrobiti živali; posledično se standardi ali cilji,
zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči za države članice, ne pa tudi za posamezna podjetja, ne štejejo
za standarde Skupnosti.
13. "Naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje skladnosti s
standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo Unije.
14. "Nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki ureja
področje kmetijskih zemljišč.
5. člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo
preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah Komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1.
člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:
Vrste pomoči
Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014

Ukrepi:
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na
kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (v skladu s
14. členom Uredbe Komisije 702/2014/EU).

6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)
Upravičenci do pomoči so:
1. fizične in pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu v Občini Tabor, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev;
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7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso upravičeni
subjekti, ki so:
-

naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s katerim je bila
pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;

-

podjetja v težavah.

(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 za:
-

pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je pomoč neposredno
povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi
stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

-

pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.

(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli za davek na
dodano vrednost, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni vračljiv.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v
lokalnem občinskem glasilu NOVICE IZPOD KRVAVICE, internetni strani in občinski oglasni deski, skladno z
veljavnimi predpisi s področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za ukrep, kot to določa
odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči ter zahtevana dokumentacija za ukrep po tem
pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
(4) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do občine ali
do države.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek.
Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom izvajanja projekta ali
dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in velikost podjetja;
-

opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;

-

lokacijo projekta ali dejavnosti;

-

seznam upravičenih stroškov;

-

vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega financiranja,
potrebnega za projekt ali dejavnost ter

-

izjave vlagatelja:
da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz drugih
javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika.
a)
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10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je imenovana s strani
župana, odloča pristojni organ.
(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema
odločbe. Odločitev župana je dokončna.
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(3) Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
(4) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko v programskem obdobju znaša največ 30.000 EUR.
(5) Skupna dodeljena pomoč po tem pravilniku lahko za ukrep iz 13. člena v enem letu znaša največ 10.000
EUR.
11. člen
(izplačila sredstev)
(1) Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega upravičenca.
(2) Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
-

dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu);

-

druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma storitvi,
dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov, ogled na kraju samem o izvedeni naložbi).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v 13. členu tega pravilnika, ne smejo preseči
najvišjih zneskov pomoči določenih v 14. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ne glede na to ali se podpora
za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo v
zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s tako kumulacijo ne preseže
najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82
Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena
intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de minimis v
zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
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-

Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov
proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

-

izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;

-

vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.

Pomoč se ne dodeli za:
-

nakup proizvodnih pravic;

-

nakupa in zasaditve letnih rastlin;

-

dela v zvezi z odvodnjavanjem;

-

nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;

-

naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;

-

za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije, vključujoč tudi poslovni načrt, če je ta
potreben za izvedbo investicije;

-

naložbe, ki se izvajajo izven območja občine;

-

naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;

-

stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;

-

obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
-

stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) gospodarskih poslopij na
kmetijskem gospodarstvu;

-

stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala, ki se nanašajo na naložbo);

-

stroški nakupa kmetijske mehanizacije;

-

stroški opreme gospodarskih poslopij;

-

stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku, z izjemo namakalnih naprav;

-

stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže …);

-

stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk;

-

stroški novogradnje ali rekonstrukcije hmeljskih žičnic in sadovnjakov;

-

stroški nakupa trajnih rastlin.
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Upravičenci do pomoči so:
-

kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, in katerih
naložba se izvaja na območju občine;

-

dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
-

predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo naložbe, če je s predpisi s področja gradnje objektov to
potrebno;

-

projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;

-

za naložbo, ki mora biti v skladu z določili petega odstavka 14. člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja
vplivov na okolje, če je le-ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;

-

ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;

-

predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

-

mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba;

-

drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
-

do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
-

stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);

-

stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;

-

stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;

-

stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči so:
-

posamezna kmetijska gospodarstva in/ali več kmetijskih gospodarstev, vključenih v skupno naložbo (pašna
skupnost, agrarna skupnost …);

-

kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma
katerih naložba se izvaja na območju občine;

-

dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih površin.

Pogoji za pridobitev:
-

ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar
so upravičeni do sofinanciranja;

-

predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;

-

kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
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-

dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;

-

predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;

-

drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.

Intenzivnost pomoči:
-

do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih;

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva oziroma pooblaščena oseba, ki
jo pooblastijo vsi nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vključeni v skupno naložbo.
III. NADZOR IN SANKCIJE
14. člen
(Nadzor in sankcije)
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska strokovna
služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. Namenskost porabe
ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s
pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
-

da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;

-

da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;

-

da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.

(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V kolikor posamezni upravičenec ne odda zahtevka v skladu z 11. členom pravilnika, upravičenec izgubi
pravico do pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. HRAMBA DOKUMENTACIJE
15. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset
let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju
pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014/EU,
začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnih objavah Občine Tabor o pridobitvi potrdila Evropske
komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči.
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17. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva ter podeželja v Občini Tabor za programsko obdobje 2009‒2013 (Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 6.
3. 2009).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Številka: 330-01-2017
Datum: 14. 11. 2017
Občina Tabor
ŽUPAN
Anton Grobler
l.r.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05
– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US,
57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06,
51/2010, 60/15) je Občinski svet Občine Tabor na 23. redni seji, dne 13. 11. 2017, sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
Občinski svet Občine Tabor je odločil, da naslednjim nepremičninam preneha status javnega dobra:
- parc.št. 1648/4, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 473 m²,
-

parc.št. 1657/1, k.o. 1009 Ojstriška vas – pot v izmeri 538 m².
2. člen

Na nepremičninah iz prejšnjega člena pridobi lastninsko pravico Občina Tabor.
3. člen
Po uveljavitvi tega sklepa Občinska uprava Občine Tabor izda ugotovitveno odločbo o ukinitvi statusa javnega
dobra na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa.
4. člen
Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega člena občinska uprava pošlje odločbo pristojnemu sodišču, ki po
uradni dolžnosti pri nepremičninah iz 1. točke tega sklepa iz zemljiške knjige izbriše zaznambo o javnem dobru.
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5. člen
Sklep se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 478-01/2017-3
Tabor, dne 14. 11. 2017
Občina TABOR
ŽUPAN
Anton Grobler
l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 ‒ ZLV-UBP3, 45/08 in 83/12) Občinska
volilna komisija Občine Tabor

razpisuje
nadomestne lokalne volitve
1.
Razpišejo se nadomestne lokalne volitve za 1 (enega) člana Občinskega sveta Občine Tabor v Volilni enoti 3.
2.
Nadomestne lokalne volitve se opravijo v nedeljo, 28. januarja 2018.
3.
Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje petek, 24. november 2017.
4.
Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija Občine Tabor.

Št.: 041-2/2017-1
Tabor, 14. 11. 2017

Predsednik OVK
David Teržan
l.r.
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Na podlagi 54. in 106. člena Zakona lokalnih volitvah (Ur. l. RS, št. 94/07 ‒ ZLV-UBP3, 45/08 in 83/12) je
Občinska volilna komisija Občine Tabor na 12. seji, dne 14. 11. 2017 sprejela

UGOTOVITVENI SKLEP
o številu potrebne podpore volivcev za določitev kandidature
za člana Občinskega sveta Občine Tabor v Volilni enoti 3
1.
Zakon o lokalnih volitvah v 54. členu določa, da kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti
lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. Potrebno število
podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti, ki so glasovali na zadnjih rednih lokalnih volitvah v
občinski svet, vendar ne manj kot 15.
Potrebno število podpisov volivcev za vložitev kandidature za člana Občinskega sveta Občine Tabor za
nadomestne lokalne volitve 28. januarja 2018, ki ga lahko določijo volivci s podpisovanjem, je:
v VE 3, kjer se voli en član občinskega sveta, najmanj 15.
2.
Sklep velja z dnem sprejetja in se objavi na krajevno običajen način na oglasni deski in na uradni spletni strani
Občine Tabor: www.obcina-tabor.si.

Številka: 041-02/2017-2
Tabor, 14. 11. 2017

Predsednik OVK
David Teržan
l.r.
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