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Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju socialno varstvenih programov in 

programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor (Uradne objave OT št. 5/2016) in Sprememb Meril 

in kriterijev za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti 

(Uradne objave OT. Št. 5/2017) objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS 

ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNO VARSTVENIH PROGRAMOV IN 

PROGRAMOV S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V OBČINI TABOR ZA 

LETO 2018 

 

1. Predmet javnega razpisa  

so finančna sredstva iz proračuna Občine Tabor za izvajanje nalog/programov na področju socialnega varstva in 

programov s področja družbenih dejavnosti za leto 2018.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2018 zagotovila  sredstva v višini 

6.000,000 EUR na naslednjih proračunskih postavkah: 

 

04103 Sofinanciranje programov s področja družbenih dejavnosti:  3.300,00 EUR 

18041 Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin:               1.700,00 EUR 

20041 Sofinanciranje programov socialno varstvenih dejavnosti:    1.000,00 EUR 

 

2. Na razpisu lahko sodelujejo: 
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VSEBINA 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti v 

Občini Tabor za leto 2018 

 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture v Občini Tabor iz občinskega proračuna za leto 

2018 

 JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa v Občini Tabor iz občinskega proračuna 

za leto 2018 

 JAVNI RAZPIS za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Tabor v 

letu 2018 

 RAZPIS za zbiranje predlogov prejemnikov priznanj Občine Tabor 

 JAVNA DRAŽBA za prodajo stanovanja/posamezni del stavbe z oznakami ID 1009-562-10 na naslovu Ojstriška 

vas 38, 3304 Tabor 

 RAZGLAS: Seznam kandidatov za člana Občinskega sveta Občine Tabor na nadomestnih lokalnih volitvah 28. 

januarja 2018   
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- organizacije za samopomoč in dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki 

jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki ali verske skupnosti z namenom, da bi reševale socialne 

stiske in težave občanov;  

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 

ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki, da v njih izvajajo socialne programe in storitve, utemeljene 

na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj invalidov in 

občanov Občine Tabor;  

- druga društva, zavodi, zveze, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju 

sociale, zdravstva ali občinske programe izboljšanja kvalitete življenja ter druge pomembne programe 

za občane Občine Tabor.  

Izvajanje programov se mora nanašati na območje Občine Tabor oziroma na njene občane.  

3. V letu 2018 bo Občina Tabor sofinancirala naslednje naloge in programe: 

– sofinanciranje programov in projektov humanitarnih društev in organizacij, ki       

delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva;  

– sofinanciranje letovanja zdravstveno in socialno ogroženih otrok;  

– sofinanciranje skupin za samopomoč ostarelih;  

– sofinanciranje programov zdravstvene preventive in vzgoje;  

– organiziranje prostovoljnega dela z vsemi generacijami;  

– delovanje društev, ki izvajajo programe, ki niso aktivnega komercialnega značaja in ne spadajo med 

projekte kulturnih društev in predstav, športnih tekmovanj, izobraževanja, področja turizma, požarnega 

varstva in se njihova dejavnost ne sofinancira iz drugih proračunskih postavk.  

 

4. Predlagatelji programov morajo ob prijavi posredovati naslednje podatke: 

a) izpolnjen obrazec in vlogo za prijavo na javni razpis s prilogami (na voljo na spletni strani Občine Tabor: 

www.obcina-tabor.si/javni-razpisi);  

b) dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Tabor oz. da delujejo za občane Občine Tabor in odločbo o 

registraciji društva (za tiste, ki se prijavljajo prvič); 

c) poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017, če je program bil sofinanciran s strani  občinskega 

proračuna v letu 2017, potrjeno na ustreznem organu društva;  

d) davčno številko in številko transakcijskega računa; 

e) program dela in finančni načrt za leto 2018; 

f) dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu, podatke o številu članov društva, seznam članov z območja 

Občine Tabor ter podatke o višini članarine. 

 

Za izvedbo posameznih programov morajo predlagatelji posredovati naslednje podatke: 

a) popolno ime in naslov izvajalca programa oziroma projekta; 

b) opis vsebinskega programa za vsako prijavljeno aktivnost/dejavnost, iz katere bodo razvidni tudi pričakovani 

učinki s prikazom posameznih stroškov; 

c) finančni načrt (kalkulacija) in prikaz stroškov po posameznih elementih ter vire financiranja; 

d) časovno dinamiko realizacije projekta. 

Vsebina prijavljenega programa mora ustrezati razpisanemu področju, ne pa drugim področjem delovanja 

društva, sicer vloga ne bo uvrščena v obravnavo. 

 

5. Merila za dodelitev sredstev: 

- popolna dokumentacija; 

- sedež društva ali podružnice je na območju Občine Tabor oziroma je program dejavnosti  

zastavljen tako, da organizacija vključuje v program člane iz Občine Tabor;  

- vključenost članov iz Občine Tabor; 

- kvaliteta programov (množičnost vključevanja, sodelovanje z okoljem, rezultati udejstvovanj na 

različnih področjih ...). 
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6. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

28. februar 2018 do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj! »Javni razpis za socialno varstvene programe in 

programe s področja družbenih dejavnosti 2018« z navedbo naslova pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     

 

7. Odpiranje vlog bo 1. 3. 2018. 

 

8.  Postopek in izid javnega razpisa 

Strokovna komisija, ki jo za ta razpis imenuje župan, po zaključku javnega razpisa pregleda predloge, prispele na 

razpis, in opravi vsa potrebna dejanja, določena s Pravilnikom. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 

predlagatelja, da ga v roku 8 dni dopolni. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku ni dopolnil, se s sklepom zavržejo. 

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis 

najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.   

Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. 

9. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-

tabor.si. 

 

Številka: 1010-3/2018                                              

Tabor, 22. 1. 2018                                                                            

                                                                                                                                                   OBČINA TABOR  

                                                                                                                                               ŽUPAN  

                                                                                                                                                 Anton Grobler, l.r. 

 

 

 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini 

Tabor (Ur. l. RS, št. 79/01, 74/07 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI LJUBITELJSKE KULTURE  

V OBČINI TABOR IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 

I. Splošna določila  

Pravico do sofinanciranja redne kulturne dejavnosti imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti v Občini 

Tabor, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:  

- da imajo sedež v Občini Tabor;  

- da so registrirani najmanj eno leto;  

- da je njihova dejavnost področje kulture;  

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

načrtovanih kulturnih dejavnosti, za katere so registrirani;  

- da je njihova dejavnost namenjena čim večjemu številu občanov;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.  

 

II. Izvajalci  

Za sofinanciranje redne dejavnosti na področju kulture iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz 

I. točke, kandidirajo izvajalci kulturnih dejavnosti, ki morajo predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz I. 

točke.  
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III. Vsebinska določila  

Sofinancirajo se naslednje vsebine kulturnih dejavnosti:  

1. redna dejavnost registriranih društev oziroma njihovih sekcij, ki imajo sedež v občini, in sicer vokalno-

glasbena dejavnost, instrumentalno-glasbena dejavnost, gledališka dejavnost, likovna dejavnost, šolska kulturna 

društva;  

2. projekti, ki so v interesu občine in imajo značaj kulturne dejavnosti (enotne obleke, nakup instrumentov, 

avdio-video snemanja, gostovanja v tujini, tekmovanja).  

 

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2018 zagotovila  sredstva v višini 

5.600,00 EUR na proračunski postavki 18031 Sofinanciranje programov s področja kulture. 

 

V. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si/javni-razpisi.  

2. Rok za oddajo razpisne dokumentacije za sofinanciranje redne dejavnosti registriranih društev je 28. februar 

2018 do 12. ure osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Prijave morajo 

biti oddane v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj!  »Javni razpis – kultura 2018« z navedbo pošiljatelja na hrbtni 

strani kuverte.     

Rok za oddajo vloge za sofinanciranje projektov je do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto oziroma do porabe 

sredstev. Odpiranje vlog bo 1. 3. 2018. 

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Kriteriji za vrednotenje kulturnih dejavnosti, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 74/07).  

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis 

najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.   

Po preteku pritožbenega roka bodo z izbranimi izvajalci sklenjeni dogovori  o sofinanciranju. 

4. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-

tabor.si. 

 

Številka: 1010-2/2018                                    

Tabor, 22. 1. 2018  

                                                                                                                                                     OBČINA TABOR  

                                                                                                                                                   ŽUPAN  

                                                                                                                                                    Anton Grobler, l.r. 

                                                                                                                                                           

                                                                               

 

Občina Tabor, Tabor 21, Tabor, na podlagi 12. člena Pravilnika o pripravi, izvajanju in sofinanciranju letnega 

programa športa v Občini Tabor (Ur. l. RS, št. 101/2006, 52/2008 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

JAVNI RAZPIS  

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA  

V OBČINI TABOR IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2018 

 

I. Splošna določila  

Pravico do sofinanciranja letnih programov športa imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo 

naslednje pogoje:  

- da imajo sedež ali podružnico v Občini Tabor;  

- da so registrirani vsaj eno leto;  
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- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske ali organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih 

športnih aktivnosti, za katere so registrirani;  

- da imajo organizirano redno dejavnost;  

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, če pridobivajo sredstva za svoje delovanje iz 

članarine.  

 

II. Izvajalci  

Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko, ob upoštevanju pogojev iz I. točke, 

kandidirajo izvajalci športnih programov, ki morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz I. točke.  

  

III. Vsebinska določila  

Za uresničevanje športnih programov se iz sredstev proračuna Občine Tabor sofinancirajo naslednje vsebine:  

a) šport predšolskih in osnovnošolskih otrok:  

- sofinanciranje stroškov izvajanja programa Zlati sonček, Planinska šola,  

- sofinanciranje stroškov športnih dejavnosti, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci;  

b) šport v društvih in klubih, ki imajo značaj športno-rekreativne vadbe:  

- sofinanciranje stroškov organizacije vadb, kolesarjenj in pohodništva;  

c) strokovno izpopolnjevanje:  

- sofinanciranje kotizacij;  

č) kakovostni in vrhunski športi:  

- sofinanciranje stroškov udeležbe na tekmovanjih državnega in meddržavnega nivoja;  

d) športne prireditve:  

- sofinanciranje stroškov organizacije prireditve. 

  

IV. Okvirna višina razpisanih sredstev 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2018 zagotovila  sredstva v višini 

3.100,00 EUR na proračunski postavki 18051 Sofinanciranje programov s področja športa. 

 

V. Končna določila  

1. Razpisna dokumentacija za uveljavljanje sofinanciranja vsebin pod točko a), b), c) in obrazec vloge za vsebini 

pod točkama č) in d) je na voljo na spletni strani Občine Tabor:www.obcina-tabor.si/javni-razpisi. 

2. Za vsebine pod točko a), b) in c) velja zadnji rok za oddajo razpisne dokumentacije 28. februar 2018 do 12. 

ure osebno ali s priporočeno pošto na naslov: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. Prijave morajo biti oddane v 

zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj!  »Javni razpis – šport 2018« z navedbo pošiljatelja na hrbtni strani kuverte.     

Za vsebini pod točkama č) in d) se bodo upoštevale vloge, oddane do porabe sredstev v proračunu (prioritetno se 

upoštevajo glede na datum prispetja).  

3. Prijave, prispele v roku, bodo ovrednotene v skladu s Točkovnikom za vrednotenje programov športa, ki se 

sofinancirajo iz občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 52/2008).  

Odpiranje vlog bo 1. 3. 2018. 

Na predlog komisije direktor občinske uprave s sklepom o izidu razpisa obvesti vse prijavljene na razpis 

najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.   

Po preteku pritožbenega roka  bodo z izbranimi izvajalci sklenjeni dogovori  o sofinanciranju. 

4. Dodatne informacije: Saša Zidanšek Obreza, telefon: (03) 705 70 88, e-pošta: sasa.zidansek.obreza@obcina-

tabor.si. 

 

Številka: 1010-1/2018                                                     

Tabor, 22. 1. 2018   

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                      OBČINA TABOR  

                                                                                                                                                       ŽUPAN  

                                                                                                                                                      Anton Grobler, l.r.                                                                                                                                                      
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                                                                                                                                                    OBČINA TABOR  

                                                                                                                                                      ŽUPAN  

                                                                                                                                                       Anton Grobler, l.r. 
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Na podlagi 5. člena statuta (Uradni list RS, št. 120/6 in 51/2010) in Odloka o istovetnostnih simbolih Občine 

Tabor (Uradni list RS, št. 64/00 in 16/05) Občina Tabor  

 

 

RAZPISUJE ZBIRANJE PREDLOGOV PREJEMNIKOV PRIZNANJ OBČINE 

TABOR 

 

Kriteriji 

Občani posamezniki oz. skupina občanov lahko predlaga posameznika ali skupino po naslednjih kriterijih: 

1. »Častni občan« oz. »častna občanka« ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika. 

Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« je najvišje častno priznanje Občine Tabor, ki se podeljuje 

posameznikom oz. posameznicam (v nadaljevanju: posameznik) za njihovo življenjsko vlogo v razvoju, ugledu 

in uveljavitvi Občine Tabor. Življenjska vloga posameznika, ki prejme to najvišje občinsko priznanje, je vezana 

na izjemne osebno-spominsko-trajnostne dosežke na področjih kulture, prosvete, znanosti, gospodarstva, športa 

in rekreacije, naravovarstva, humanitarnih dejavnosti ter na vseh tistih področjih, kjer se dosežek posameznika 

lahko izkazuje z namenom podeljevanja najvišjega občinskega priznanja. 

Priznanje »častni občan« oz. »častna občanka« se lahko podeli občanu oziroma prebivalcu Občine Tabor ali od 

drugod, vendar največ en primer na leto. 

Imenovano najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB OBČINE 

TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še naziv 

priznanja »častni občan« oz. »častna občanka« ter ime in priimek dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti 

tega priznanja morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine 

Tabor. 

2. »Priznanje Občine Tabor« ima pomen priznanja za dosežke v zadnjem letu in preteklem obdobju. 

»Priznanje Občine Tabor« je po rangu drugo najvišje občinsko priznanje. To priznanje se podeljuje 

posameznikom ali skupinam oziroma organizacijam, ki so dosegle velike uspehe in dosežke v zadnjem letu ali 

preteklem obdobju na različnih področjih življenja in bivanja v Občini Tabor. S temi dejanji so utrdili 

medsebojno razumevanje in vplivali na splošen razvoj, blaginjo in ugled Občine Tabor. 

»Priznanje Občine Tabor« se podeljuje izjemoma največ v treh primerih letno, občanom in prebivalcem oziroma 

organizacijam iz Občine Tabor ali od drugod. 

Imenovano drugo najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 

OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še 

naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega častnega naziva. Vsi predmeti tega priznanja morajo 

vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

3. »Plaketa Občine Tabor« ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih 

ustvarjalnosti ali panogah v zadnjem letu ali preteklem obdobju. 

Tretje najvišje občinsko priznanje predstavlja »zlata plaketa Občine Tabor, »srebrna plaketa Občine Tabor« ali 

»bronasta plaketa Občine Tabor«, ki se podeljuje glede na rangiranje dosežkov v smislu olimpijskega zaporedja 

žlahtnosti odličja. To priznanje je namenjeno posameznikom, skupinam ali organizacijam, ki so v zadnjem letu 

in krajšem preteklem obdobju dosegli na različnih področjih in panogah uspehe, ki imajo značaj ponovljivosti in 

stopnjevanja in priznanje plakete omogoča nagrajevanje preteklih uspehov in vzpodbudo za bodočnost.  

Priznanje »zlata plaketa Občine Tabor«, »srebrna plaketa Občine Tabor« in »bronasta plaketa Občine Tabor« se 

podeljuje največ v treh primerih letno, ne glede na vrsto plakete, občanom in prebivalcem oziroma organizacijam 

iz Občine Tabor ali od drugod. 
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Imenovano tretje najvišje priznanje obsega LISTINO v velikosti F = (najmanj) A3 v mapi, KOVINSKI GRB 

OBČINE TABOR v šatulji ter KOVINSKO PRIPONKO, na kateri je poleg odtisnjenega občinskega grba še 

naziv priznanja ter ime in priimek oz. naziv dobitnika tega občinskega priznanja. Vsi predmeti tega priznanja 

morajo vsebovati izključno barve in elemente, ki so značilni za istovetnostne simbole Občine Tabor. 

Oblika vloge 

Predlog mora vsebovati:  

- točna imena in priimke predlagateljev (rojstne datume) oz. naziv pravne osebe,  

- točen naslov predlagateljev,  

- natančno opredelitev, za katero priznanje se posameznik predlaga,  

- točna imena in priimke (rojstne datume) predlaganih fizičnih oseb oz. naziv predlagane pravne osebe, 

- natančno opredelitev, zakaj se predlaganim osebam podeljuje določeno priznanje, 

- podpis predlagateljev (pravne osebe morajo vloge označiti s štampiljko). 

V kolikor predlog ne bo vseboval vseh elementov, se zavrne kot nepopoln. 

Predložitev vloge 

Predlogi se pošljejo ali osebno dostavijo na Občino Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti kuverti s pripisom 

»OBČINSKA PRIZNANJA«. Zadnji rok je ponedeljek, 12. februar 2018, do 12. ure. 

Predlogi, ki bodo prispeli po navedenem datumu, ne bodo upoštevani. 

 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja 

                                                                                                PREDSEDNIK 

                                                                                                 Mihael Centrih, l.r.  

 

OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, ki jo zastopa župan Anton Grobler, na podlagi 20. člena Zakona o 

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št. 86/10 s spremembami in 

dopolnitvami) v zvezi s 30. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 

(Ur. l. RS št. 86/10 s spremembami in dopolnitvami) objavlja  

 

JAVNO DRAŽBO 

ZA PRODAJO STANOVANJA/POSAMEZNI DEL STAVBE 

Z OZNAKAMI ID 1009-562-10 NA NASLOVU 

OJSTRIŠKA VAS 38, 3304 TABOR 

 

 

1. Naziv in sedež prodajalca: OBČINA TABOR, Tabor 21, 3304 Tabor, ki jo zastopa župan Anton Grobler, 

matična št.: 1357727000, ID za DDV:SI43471862. 

2. Predmet prodaje: stanovanje – nepremičnina/posamezni deli stavbe z oznako ID 1009-562-10 s 

solastniškimi deleži na posebnih in splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini na naslovu Ojstriška vas 38, 

3304 Tabor, in sicer: 

- stanovanje v izmeri 56,13m² z ID znakom: del stavbe 1009-562-10, 

 

3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje: prodajna pogodba. 

 

4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicne cene za predmet prodaje – celotno stanovanje z 

oznako ID 1009-562-10 na naslovu Ojstriška vas 38, 3304 Tabor je: 48.800,00 EUR. 
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Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. 

 

Na javni dražbi za predmet prodaje bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo kupnino za celotno 

stanovanje. Izklicna cena za predmet prodaje ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z 

nepremičninami v višini 2 %, ki ga plača kupec. Kupec je prav tako dolžan plačati stroške sestave in 

overovitve pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa in morebitne ostale stroške, povezane s prodajo 

in s prenosom lastninske pravice.  

 

Nepremičnina – stanovanje se odproda v celoti po sistemu videno - kupljeno, zato kupec nima pravice 

uveljavljati kasnejših reklamacij na nepremičnini.  

 

5. Način in rok plačila: uspešni dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva podpisa prodajne 

pogodbe na transakcijski račun št:  

SI56 01384-0100004757, OBČINA TABOR, Tabor 21, Tabor, odprt pri UJP Žalec,  sklic: javna dražba 

Ojstriška vas. 

 

6. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe za predmet prodaje. 

Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku, pri čemer v tem 

primeru Občina Tabor obdrži plačano varščino.  

 

7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo dne 9. februarja 2018 ob 11. uri v sejni sobi Občine Tabor, 

Tabor 21, Tabor. 

 

8. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji: 

 

Dražitelji morajo najkasneje 30 minut pred pričetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo ter priložiti: 

 

- original potrdilo o vplačani varščini ter celotno številko računa (št. banke in št. računa za primer vračila 

varščine); 

- izpisek iz sodnega registra (za pravne osebe) in pooblastilo zakonitega zastopnika; 

- dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v Republiki Sloveniji (potrdilo o državljanstvu 

za fizične osebe in potrdilo o registraciji za pravne osebe); 

- osebno izkaznico, davčno in telefonsko številko. 

 

Dražba nepremičnin bo javna in bo potekala v slovenskem jeziku. 

 

9. Višina varščine: dražitelji se morajo 3 dni pred pričetkom javne dražbe izkazati s potrdilom o plačani 

varščini, v višini 10 % izklicne cene za predmet prodaje, ki jo nakažejo na transakcijski račun št.: SI56 01384-

0100004757, OBČINA TABOR, Tabor 21, Tabor, odprt pri UJP Žalec OBČINA TABOR, namen plačila: 

varščina za javno dražbo Ojstriška vas 38, Tabor.  

 

Vplačana varščina se všteje dražitelju, ki je uspel na javni dražbi, v kupnino. Neuspelim dražiteljem se varščina 

vrne v roku 8 dni po opravljeni dražbi, in sicer v vplačanem znesku. Varščina mora biti vplačana najkasneje 3 

dni pred pričetkom javne dražbe.  

 

10. Obvestilo dražiteljem 

Prodajalec dražitelje obvešča, da stanovanje v izmeri 56,13m² z ID znakom 1009-562-10 zaseda najemnik, ki 

ima z Občino Tabor sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas z neprofitno najemnino, zaradi česar v 

primeru prodaje kupec na podlagi določil Stanovanjskega zakonika (SZ-1) vstopi v vse pravice in obveznosti 

prodajalca po sklenjeni najemni pogodbi. 
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11. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu 

postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. 

 

12. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani dražitelj mora skleniti prodajno 

pogodbo najkasneje v 15 dneh po zaključku javne dražbe. Če izbrani kupec ne sklene prodajne pogodbe v 

navedenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, vplačana varščina pa mu zapade kot skesnina. Tudi v 

primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. 

 

Vse informacije v zvezi z dejanskim stanjem parcele in ogled parcele interesenti dobijo oz. dogovorijo s 

kontaktno osebo ga. Saša Zidanšek Obreza na tel. 705 70 88. 

 

 

                                                                                                                                                      OBČINA TABOR  

                                                                                                                                                      ŽUPAN  

                                                                                                                                                      Anton Grobler, l.r.                                                                                                                                                      

 

 

NADOMESTNE LOKALNE VOLITVE 2018 

LV 3 – KAPLA 

 

RAZGLAS 
 

Na podlagi 2. odstavka 74. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94-4693/07-ZLV-UPB3, 45-

1987/08-ZLV-H; v nadaljnjem besedilu: ZLV) in 61. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Ur. l. RS, št. 

109/06-UPB in 54/07 – odl. US), Volilna komisija Občine Tabor objavlja 

 

SEZNAM KANDIDATOV ZA ČLANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE TABOR NA 

NADOMESTNIH LOKALNIH VOLITVAH 28. JANUARJA 2018 

  

Volilna enota 3: KAPLA 

 

Kandidata sta: 

 

1. HRASTNIK IVAN rojen: 14. 12. 1969, stanujoč: KAPLA 25, 3304 TABOR 

     STROJNI MEHANIK 

     predlagatelj: SKUPINA VOLIVCEV 

 

2. ROTAR MARJANA rojena: 12. 02. 1956, stanujoča: KAPLA 17 B, 3304 TABOR 

     EKONOMISTKA 

     predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA  

 

Voli se en (1) člana občinskega sveta. 

 

Volitve bodo v nedeljo, 28. januarja 2018. 

 

Številka: 041-01/2014-14/6 

Datum: 08. 01. 2018 

  Volilna komisija Občine Tabor 

                                                                                                                                    PREDSEDNIK 

                                                                                                                                    David Teržan, l.r.                                                                                                                                 


