URADNE OBJAVE
OBČINE TABOR
Št. 2/2015

Tabor, 24. 12. 2015

Leto I

VSEBINA





ODLOK O proračunu Občine Tabor za leto 2016
O D L O K o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na
območju Občine Tabor
KRITERIJI za razvrščanje investicij v cestno omrežje
S K L E P o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
območje Občine Tabor za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, Zakona za uravnoteženje javnih financ
(Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A,
56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 –
ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US in 90/15) in 6. in 15. člena
Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 12.
2015, sprejel

ODLOK O
PRORAČUNU OBČINE TABOR ZA LETO 2016
1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Tabor za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter
obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu:
proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov
(varianta: podkontov).
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Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2016

__________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
1.535.230
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.243.761
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
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

1.103.421
990.256
72.265
39.700
1.200
140.340
79.590
1.050
600
16.000
43.100
59.700
24.700
35.000
231.769
231.769

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
432 Investicijski transferi JZ
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

1.479.680
571.401
179.638
30.485
326.482
11.100
23.695
594.566
17.880
413.430
38.331
124.925
302.874
302.874
10.840
7.400
3.440
55.550

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2016

__________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA
0
DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH
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DELEŽEV (750+751+752)
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V. DANA POSOJILA
IN POVEČANJE KAPITALSKIH
DELEŽEV (440+441+442+443)
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0
0
0

0
0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA
__________________________________________________________________________________________
Skupina/Podskupina kontov

Proračun 2016

__________________________________________________________________________________________
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
50.000
50 ZADOLŽEVANJE
50.000
500 Domače zadolževanje
50.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
55 ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

127.698
127.698
127.698

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 +

-22.148
-77.698
-55.550

25.061

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje
programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s
programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske
postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim
kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk –
podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Tabor.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
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3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta (varianta: proračunske postavke –
podkonta).
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena
ZJF, tudi prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.
71/93,87/01, 110/01 in 105/06).
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans
proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega
uporabnika) med na primer glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe (varianta: med
podprogrami v okviru glavnih programov) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik
neposrednega uporabnika (župan).
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča
občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je
vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah
v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1.
v letu 2016 35 % navedenih pravic porabe in
2.
v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih
letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem
finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz
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najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode,
komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu
neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov občin svet ali predsednik
sveta, če je tako določeno v statutu) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov.
Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega
v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1.
poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 18.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske
rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 18.000 EUR župan in o tem s pisnimi
poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine odpiše
oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
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 2015 kratkoročno likvidnostno lahko zadolži do dovoljene višini 5 % zadnjega sprejetega
proračuna.
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica
je Občina Tabor, v letu 2016 ne sme preseči skupne višine glavnice 0 EUR, vezano na proračun občine
Tabor.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev
pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina) se v letu 2016 ne smejo zadolževati.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Tabor v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se
uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok o proračunu stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Tabor,
http://www.obcina-tabor.si

Številka: 410-2/2015
Tabor, december 2015
Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/99) ter 6. in 15. člena Statuta Občine
Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 12.
2015, sprejel
ODLOK
o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve občinskih javnih cest in priključkov na
območju Občine Tabor

1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine prispevka za posamezne uporabnike pri
graditvi in rekonstrukciji občinskih javnih cest in priključkov (v nadaljevanju besedila:
občinske javne ceste), katere v deležu financira Občina Tabor.
2. člen
Merila in kriteriji veljajo za priključitev uporabnikov na novo zgrajene ali rekonstruirane
občinske javne ceste, ki so in bodo v lasti Občine Tabor.
3. člen
Višino prispevka za graditev in priključitev uporabnikov na novo zgrajene ali rekonstruirane
občinske javne ceste določi in potrdi Občinski svet Občine Tabor na predlog strokovnih služb
Občine Tabor.
4. člen
Za rekonstrukcijo občinskih obstoječih makadamskih javnih cest morajo bodoči uporabniki
sofinancirati eno polovico sredstev vrednosti prispevka investicije novih ali rekonstruiranih
občinskih javnih cest, eno polovico pa financira Občina Tabor kot lastnica ali bodoča lastnica
občinskih javnih cest v skladu s potrjenim letnim planom graditve in rekonstrukcije cest v
proračunu Občine Tabor. V vrednost investicije štejejo tudi zemljišča, ki se odstopijo ali
prodajo in odpišejo za gradnjo ali rekonstrukcijo ceste. Stroške projektne dokumentacije
poravna občina.
5. člen
Strateško najpomembnejše občinske javne ceste se lahko s sklepom Občinskega sveta Občine
Tabor gradijo tudi brez deleža sofinanciranja uporabnikov, kar še posebej velja za občinske
javne ceste, ki se gradijo s sredstvi države, EU ali z drugimi namensko pridobljenimi sredstvi.
6. člen
Pred izvedbo del – gradnjo ali rekonstrukcijo občinske javne ceste – je potrebno ustanoviti
režijski odbor ali imenovati predstavnika uporabnik-a/-ov, ki ima naslednje naloge:
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1. od lastnikov zemljišč pridobiti notarsko overjene pogodbe o brezplačnem odstopu
zemljišč za parcele po katerih poteka občinska javna cesta,
2. dostaviti zemljiškoknjižne izpiske parcel, po katerih poteka cesta in v sodelovanju z
občinsko strokovno službo pridobiti projektno dokumentacijo ali popis del, gradbeno
dovoljenje, v kolikor je potrebno pridobi strokovna služba občine,
3. odvodnjavanje ceste mora biti izvedeno strokovno in kvalitetno po projektni
dokumentaciji oziroma navodilih strokovnega sodelavca – nadzornega organa občine,
4. pred izvedbo asfaltnih površin je treba po potrebi izvršiti kontrolo zbitosti zaključnega
sloja nasipa – tampona. Meritve zbitosti financira Občina Tabor,
5. širina ceste in bankine morajo biti urejene v skladu s stroko in pričakovano kategorijo
ceste. Ustreznost izvedbe ceste in dokumentacije preverja in potrdi s strani občine pooblaščen
nadzorni organ – strokovnjak gradbene stroke. Omenjena dela je potrebno urejati sproti pred
asfaltiranjem.
7. člen
Dogovorni delež sofinanciranja uporabnika in Občine Tabor kot bodoče lastnice občinskih
javnih cest potrdi Občinski svet Občine Tabor. Občina Tabor in bodoči uporabniki morajo na
predlog režijskega odbora skleniti pisne pogodbe o sofinanciranju investicije.
8. člen
V pisni pogodbi se določi način in roki odplačila obrokov za investicijo, kakor tudi višina
stroškov, nastalih zaradi zbiranja denarja. Odplačilo obrokov mora biti zaključeno pred
koncem investicijskih del.
9. člen
Vsi uporabniki, ki sofinancirajo graditev ali rekonstrukcijo občinskih javnih cest v
dogovorjenem deležu, so oproščeni plačila obveznega prispevka za nove priključke na
občinske javne ceste, če je njihov delež sofinanciranja investicije enak ali večji od višine
prispevka za nove priključke na občinsko cesto.
10. člen
Kolikor je plačan delež sofinanciranja uporabnika manjši od višine prispevka za nove
priključke na občinsko javno cesto, mora uporabnik Občini Tabor plačati razliko med
prispevkom za sofinanciranje investicije in polno višino prispevka za nov priključek.
11. člen
Sredstva, zbrana na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Tabor.
Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila
zbrana.
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12. člen
Uporabniki, ki bi v času graditve in rekonstrukcije cest lahko in morali sodelovati pri
sofinanciranju polovičnega deleža in to iz kakršnihkoli razlogov niso storili, se lahko
priključijo na občinske javne ceste po končanih investicijskih delih, če v celoti in v enkratnem
znesku poravnajo strošek sofinanciranja investicije, povečan za 15 % vrednosti. Tako zbrana
sredstva so prihodek proračuna občine, so strogo namenska in se porabijo za financiranje
komunalne infrastrukture.
13. člen
Uporabniki, navedeni v 10. členu tega odloka, ki bi se želeli vključiti v sofinanciranje
polovičnega deleža investicije, morajo v enkratnem znesku poravnati vse do takrat že zapadle
obroke in podpisati pogodbo kot ostali uporabniki. Vse ostale obroke plačujejo v normalni
višini kot ostali uporabniki.
14. člen
Uporabniki, ki v času graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest iz opravičenih razlogov
niso mogli sofinancirati polovične investicije, se lahko na ceste priključijo pod pogojem, da v
celoti in v enkratnem znesku poravnajo vrednost svojega deleža investicije, o čemer odloči
občinski svet na predlog režijskega odbora.
15. člen
Kot uporabniki, ki bi lahko sodelovali pri sofinanciranju investicije, se štejejo vsi, ki imajo na
področju izvajanja investicij zgrajene objekte in so lastniki, posestniki ali imetniki objektov in
zemljišč, ki potrebujejo priključke na občinske javne ceste. Režijski odbor za izgradnjo ali
rekonstrukcijo ceste lahko odloči o različnih višinah prispevkov za izgradnjo. Podpisana
pogodba zavezuje tudi njihove pravne naslednike.
16. člen
O upravičenosti razlogov za nesodelovanje pri sofinanciranju investicije, diferenciranih
višinah prispevkov za investicijo, ali o drugih oblikah sofinanciranja odloča občinski svet na
predlog režijskega odbora na območju, kjer se gradi cesta za vsak primer posebej.
17. člen
Sofinanciranje graditve in rekonstrukcije občinskih javnih cest ne zajema graditve priključkov
na te ceste. Te morajo v celoti financirati uporabniki.
18. člen
Priključek na javne občinske ceste izvede upravljavec javnih občinskih cest na podlagi
potrdila Občine Tabor o plačanih prispevkih za sovlaganje, plačanih stroških izdaje soglasja
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pri upravljavcu občinskih javnih cest in stroških ureditve priključka. Priključki na občinske
javne ceste se izvedejo le ob ustreznem nadzoru pristojne občinske službe.
19. člen
Pravica Občine Tabor, da si morajo uporabniki pridobiti njihovo soglasje za priključitev na
občinske javne ceste, je trajna, obveznost plačila deleža sofinanciranja graditve in
rekonstrukcije cest velja 10 let od dneva zaključka graditve ali rekonstrukcije cest.
20. člen
Ta odlok začne veljati in se uporabljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljavnost Odloka o merilih in kriterijih za
sofinanciranje graditve javnih in dovoznih poti v Občini Tabor in plačilu priključkov na ceste
(Ur.l. RS št. 139/2004)

Št. 371-3/2015
Tabor, dne 21. decembra 2015
Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS,
št. 29/99) ter 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji, dne 21. 12. 2015,
sprejel
KRITERIJE ZA RAZVRŠČANJE INVESTICIJ V CESTNO OMREŽJE

Zap.
št

KRITERIJ

TOČKOVANJE

DOSEŽENE
TOČKE

OBRAZLOŽITEV

gospodarstvo/kmetijstvo

0 do 5
turizem
0 do 5
1.

POMEMBNOST

Točkovanje glede na pomembnost ceste; pomembna za kmetijstvo oziroma
gospodarstvo, za turizem ali kot povezava med naselji ali celo občinami.

povezava
0 do 5
šolska pot
0 ali 5

2.

OBREMENITEV

3.

TRENUTNO STANJE

Točkovanje glede na obremenitev ceste; ali je veliko prometa ali manj.

0 do 5
gozdna cesta

Točkovanje glede na tip ceste; makadamske ceste je potrebno asfaltirati,
asfaltirane ceste v slabšem stanju je potrebno sanirati in popraviti, dovozi

(1)

11
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(krajši in daljši) niso tako pomembni, da jih občina financira …

makadam
(3)
asfalt
(2)
dovoz
(1)
ni JI (0)
4.

JAVNI INTERES

Javni interes je izražen pri cestah, oziroma na območjih, kjer je predvidena
izgradnja kakšnih komunalnih vodov, nadgradenj, izgradnja parkirišč …

je JI(3)
velik JI (5)
razpisi
0 ali 3

5.

SOFINANCIRANJE

Investicije, ki so lahko sofinancirane s strani raznih organizacij ali občanov so
višje točkovane.

občani
0 ali 3
10 - 20 (5)

VIŠINA INVESTICIJE
6.

[v tisoč EUR]

Točkovanje glede na višino investicije, cenejše investicije so lažje izvedljive
in so zato tudi ocenjene z višjim številom točk.

20 - 30 (4)
30 - 40 (3)
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40 – 50 (2)
50 – 100 (1)
SKUPAJ TOČK

Št. 371-3/2015-1
Tabor, dne 21. decembra 2015
Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 19. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 117/03, 52/08) ter 15. člena Statuta
Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 11. redni seji, dne
21. 12. 2015 sprejel
SKLEP
o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje
Občine Tabor za leto 2016
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor v
letu 2016 ostaja enaka kot v letu 2015 in znaša 0,0003105 EUR/mesec.
2. člen
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tabor za leto 2015 (Uradni list RS, št. 1/2015).
3. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2016 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor.
Št. 422-1/2015
Tabor, dne 21. 12. 2015

Župan Občine Tabor
Anton Grobler, l.r.
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