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Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US) in 15. člena Statuta 

Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15), je Občinski svet Občine Tabor na 17. redni seji dne, 21. 

11. 2016 sprejel 

 

ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini 

Tabor 

1. člen 

V Odloku o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 83/08) se 4. člen v tabeli 

»Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:« spremeni 

tako, da se: 

- spremenijo naslednji zapisi 

1 490170 490171 490201 Tabor‒Spodnja Hosta O 490181 1554 V   

2 490170 490172 490171 
Sp. Hosta‒Grajska 

vas 
490242 2897 V 2897 (Braslovče) 

3 490180 490181 490171 
Spodnja Hosta‒

Urankar 
423297 6462 V 623 (Prebold) 

5 490200 490201 732 Tabor‒Loke 992361 2065 V   

6 490200 490202 992361 

Ločica‒Črni vrh‒

Zahomce‒Ločica pri 

Vranskem 

447 6347 V 3550 (Vransko) 

 

Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Tabor znaša 20.695 m. 
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VSEBINA 

 ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor 

 PRAVILNIK o sofinanciranju socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih 

dejavnosti v Občini Tabor 

 SKLEP o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje 

Občine Tabor za leto 2017 
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2. člen 

5. člen se v tabeli »Javne poti (JP) v Občini Tabor so:« spremeni tako, da se: 

- briše naslednji zapis 

7 992270 992275 490172 Hostnik - Mlinar Hš 17 431 V  

 

- dodajo naslednji zapisi 

23.1 992350 992355 992353 Do čistilne naprave ČN 152 V  

23.2 992350 992356 732 Ojstriška vas1 HŠ 34a 88 V  

23.3 992350 992357 732 Ojstriška vas2 HŠ 35c 191 V  

45.1 992400 992403 992401 Kresnica 1 HŠ 114 147 V  

45.2 992400 992404 992403 Kresnica 2 HŠ 123 35 V  

45.3 992400 992405 992403 Kresnica 3 732 25 V  

45.4 992400 992406 992402 Plankov log HŠ 157 120 V  

47.1 992420 992423 992361 
Tabor Vinogradi - 

Ribič 
HŠ 73 107 V  

 

- spremenijo naslednji zapisi 

1 923870 923874 923871 Sp. Cestnik ‒Planinc 923391 1276 V   

2 923870 923875 923874 Miklavž‒Dečman HŠ 53 116 V   

4 992270 992272 992271 
Klovno‒Orešnik ‒Sp. 

hosta‒Grabnar 
490171 2260 V   

5 992270 992273 490172 Hostnik‒Mlinar HŠ 17 433 V   

6 992270 992274 490172 Stajner‒Kališek HŠ 22 2991 V   

8 992280 992281 447 Kapla‒Klovno 992271 220 V 468 (Braslovče) 

10 992290 992292 447 Kapla‒Mežnar HŠ 9a 303 V   

11 992300 992301 447 Kapla‒Gorjakovo HŠ 27 623 V   

14 992320 992321 447 Kapla‒Marn HŠ 55a 653 V   

17 992330 992332 732 Pondor‒Jelen HŠ 11 89 V   

18 992330 992333 490191 Pondor‒Kos HŠ 28 134 V   

19 992340 992341 447 
Drago polje‒

Ojstriška vas 
732 1408 V   
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21 992350 992352 732 Ojstriška vas‒Ribič HŠ 61 492 V   

24 992360 992361 490201 
Tabor‒Vinogradi‒

Loke 
490202 2123 V   

25 992360 992362 490201 Gržina‒Golavšek HŠ 66 332 V   

27 992360 992364 490202 Črni Vrh‒Pavšar HŠ 11 1141 V   

29 992360 992366 490202 Črni Vrh‒Hribernik HŠ 2 203 V   

33 992370 992371 490181 Škrabar‒Kisovar 490242 1729 V 
4899 (Prebold) 

913 (Braslovče) 

35 992380 992382 992366 Črni Vrh HŠ 1 252 V   

39 992390 992394 992391 Konjščica‒Župerl HŠ 64 633 V   

42 992390 992397 992392 
Konjščica‒

Teh.Cankar 
HŠ 38 1141 V   

47 992420 992422 992421 Loke‒Ramšak HŠ 4 572 V   

49 992670 992672 992671 Vrhovec‒Tabor HŠ 28 318 V   

52 992800 992801 447 
Prekopa‒Podlog‒

Tabor 
992671 2909 V 629 (Vransko) 

53 992800 992802 992801 Podlog‒Šmit HŠ 50 133 V   

55 992800 992804 992801 Podlog‒Otoničar 992805 495 V   

56 992800 992805 992801 Podlog‒Djuranović HŠ 40 455 V   

 

Skupna dolžina javnih poti (JP) v Občini Tabor znaša 49.225 m. 

3. člen 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih 

za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno soglasje 

Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. 37162-3/2016-177(507) z dne 11. 10. 2016. 

4. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

   

Številka: 3712-1/2016   

Tabor, dne 21. 11. 2016   

   

  ŽUPAN 

                                                                                                                               Občine Tabor 

                                                                                                                                Anton GROBLER l.r. 
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Na podlagi 6. in 15. člena Statuta Občine Tabor (URL RS št. 44/99, 27/01, 120/06, 51/10 in 60/15) je Občinski 

svet Občine Tabor na 17. redni seji dne 21. 11. 2016 sprejel 

P R A V I L N I K  

o sofinanciranju socialno varstvenih programov in 

programov s področja družbenih dejavnosti v Občini Tabor  

 

1. člen 

Ta pravilnik določa pogoje, merila in kriterije ter postopke za sofinanciranje socialno varstvenih 

programov in programov s področja družbenih dejavnosti. 

Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih zagotavlja občina v vsakokratnem občinskem proračunu, 

namenjenih za sofinanciranje socialno varstvenih programov in programov s področja družbenih dejavnosti. 

2. člen 

Iz proračuna Občine Tabor se praviloma sofinancirajo naslednje vsebine:  

– 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.  

 

3. člen 

Izvajalci programov in projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:  

– 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.  

4. člen 

Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

- imajo sedež v Občini Tabor oz. imajo sedež izven Občine Tabor, vendar je njihovih aktivnih članov iz 

Občine Tabor najmanj 10,  
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- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja, 

- nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Tabor,   

- so registrirani in delujejo najmanj eno leto,  

- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in 

uresničevanje načrtovanih aktivnosti, občini redno dostavljajo poročila o realizaciji  letnih programov in 

letnih načrtov,   

- imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni prihodki in odhodki za izvajanje programa,  

- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,  

- program se izvaja na območju Občine Tabor ali izven, če v njem aktivno sodelujejo občani Občine 

Tabor. 

 

5. člen 

Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi javnega razpisa sofinancirala socialno varstvene 

programe in programe drugih društev v skladu z merili in kriteriji, ki so priloga tega pravilnika.  

Merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih temu 

področju, in jih v primeru sprememb potrdi občinski svet.  

6. člen 

Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave in razpisni rok določi župan s sklepom.  

Obvestilo o javnem razpisu in javni razpis se objavita na oglasni deski, na spletni strani občine in v občinskem 

glasilu za vsako proračunsko leto posebej. 

Rok javnega razpisa ne sme biti krajši do petnajst dni in ne daljši od trideset dni od dneva objave javnega 

razpisa. 

Prijava mora biti vložena na ustreznih obrazcih, ki so priloga razpisu in v zaprti kuverti (tudi dopolnitev), na  

kateri je navedeno: 

- naziv javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, 

- naslov prijavitelja, 

- opozorilo »Javni razpis – Ne odpiraj!« 

Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. 

7. člen 

Objava javnega razpisa mora vsebovati:  

- podatke o naročniku;  

- področje dejavnosti, ki je predmet sofinanciranja;  

- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;  

- dejavnosti oz. programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja;   

- merila in kriterije ter prioritete, po katerih se bo posamezni program ali projekt ocenjeval;  

- okvirno vrednost razpoložljivih sredstev;  

- določitev obdobja za porabo sredstev;  

- razpisni rok;  

- način dostave predlogov;  

- datum odpiranja vlog;  
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- ime osebe, pooblaščene za dajanje informacij;  

- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa. 

 

8. člen 

Postopek javnega razpisa vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo za vsak razpis imenuje župan izmed 

uslužbencev občinske uprave. 

9. člen 

Strokovna komisija pregleda predloge, prispele na razpis. Če ugotovi, da predlog ni popoln, pozove 

predlagatelja, da ga v roku osmih dni dopolni.  

Komisija vodi zapisnik o odpiranju vlog, ki mora vsebovati: 

- kraj in čas odpiranja vlog; 

- imena navzočih članov komisije; 

- ugotovitve o nepravočasnih, neustreznih in nepopolnih vlogah; 

- seznam vlog, ki ustrezajo pogojem javnega razpisa; 

- seznam vlog, ki naj se dopolnijo; 

- podpise vseh članov komisije. 

Na podlagi ugotovitev zapisnika o odpiranju vlog izda občinska uprava sklep o zavrženju vlog, ki so prepozne. 

Občinska uprava mora v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvati tiste vlagatelje, katerih vloge niso 

popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je pet dni. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj kljub pozivu za dopolnitev v roku ni dopolnil, se zavržejo.  

V primeru da popolna vloga ne ustreza, se le-ta s sklepom zavrne. 

Strokovna komisija na podlagi meril in kriterijev pripravi predlog izbora projektov in programov dejavnosti s 

predlogom razdelitve razpoložljivih proračunskih sredstev, o čemer se vodi zapisnik. 

10. člen 

Na podlagi zapisnika o pregledu in vrednotenju se izda odločba o sofinanciranju, na katero je dovoljena pritožba 

v roku petnajst dni od vročitve odločbe. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna. 

Morebitna vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev. 

Izbrani izvajalci sklenejo z občino pogodbo o sofinanciranju. V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma 

projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotavljanje finančnih sredstev, način nadzora nad namensko 

porabo proračunskih sredstev ter druge medsebojne obveznosti pogodbenih strank. 

11. člen 

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v rokih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o 

izpolnitvi prevzetih obveznosti. Izvajanje pogodbenih obveznosti spremlja občinska uprava.  

Če izvajalci kršijo pogodbene obveznosti, morajo prejeta sredstva vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi 

obrestmi, in sicer če: 
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- je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, 

- prejemnik sredstev ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi. 

Prejemnik sredstev je dolžan občini predložiti zaključno vsebinsko in finančno poročilo o svojih aktivnostih. 

Izvajalec, ki neutemeljeno krši določila pogodbe, ne more kandidirati na naslednjem javnem razpisu občine. 

12. člen 

Sredstva, ki niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun v primeru, da izvajalec programa zaradi 

prenehanja delovanja, zmanjšanega obsega dela ali drugih vzrokov ni porabil vseh odobrenih sredstev, lahko 

župan s sklepom prerazporedi drugim izvajalcem programov. 

13. člen 

Izjemoma sme župan iz sredstev splošne proračunske rezervacije s pogodbo dodeliti sredstva za posamezen 

program ali projekt tudi brez javnega razpisa, če gre za program ali projekt, za katerega se ugotovi posebna 

pomembnost in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. 

14. člen 

MERILA IN KRITERIJI 

 

 

1. Sedež in delovanje v javnem interesu 

 

 

  

 

2. Število članov društva oz. članov občanov 

- društvo s sedežem v občini 

do 10  10 točk 

od 11 do 50 20 točk 

od 51 do 100 30 točk 

nad 101 150 točk 

 

- društvo s sedežem izven občine 

 

do 10 članov iz občine  5 točk 

od 11 do 25 članov iz občine 10 točk 

od 26 do 50 članov iz občine 25 točk 

od 51 do 100 članov iz občine 40 točk 

nad 100 članov iz občine 80 točk 

 

 

 

 Merila in kriteriji 

1 Sedež in delovanje v javnem interesu 

2 Število članov društva oz. članov občanov 

3 Izvajanje aktivnosti 

4 Programi, prireditve in druge aktivnosti 

Sedež v Občini Tabor  150 točk 

Sedež na območju UE Žalec  50 točk 

Sedež v celjski regiji 10 točk 

Izvajalec ima izdano veljavno odločbo državnega 

organa, da deluje v javnem interesu 

20 točk 
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3. Izvajanje aktivnosti 

aktivnosti društva se v celoti izvajajo v Občini Tabor 

(več kot 75 % aktivnosti) 

 200 točk 

aktivnosti društva se deloma izvajajo v Občini Tabor  100 točk 

aktivnosti društva se izvajajo izven Občine Tabor 

(manj kot 10 % v občini) 

 20 točk 

 

4. Programi prireditve in druge aktivnosti  

 v Občini Tabor izven Občine Tabor 

(so)organizacija prireditev na 

občinskem/regijskem nivoju (proslave, 

spominske svečanosti, pohodi, srečanja ‒

največ 5) 

  50 točk 10 točk 

organizacija prireditve 

na državnem nivoju (največ 1) 

100 točk 30 točk 

sodelovanje na prireditvi 

(največ 3) 

20 točk 5 točk 

organizacija večdnevnih taborov, ekskurzij 

in rekreativnih prireditev/sedež organizatorja 

50 točk 

 

10 točk 

redno izdajanje glasila oziroma biltena ali 

izdaja knjižne publikacije/sedež 

organizatorja 

50 točk 10 točk 

izdaja brošure ali druge publikacije ob 

jubileju/sedež organizatorja 

40 točk 5 točk 

skrb za spomenike in spominska obeležja v 

občini 

70 točk - 

predavanje, delavnica ali druga oblika 

izobraževanja za člane ali širšo okolico 

(spodbujanje domovinske vzgoje in 

negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in 

nenasilju ...) 

več kot trikrat letno 

50 točk 

enkrat letno 

10 točk 

 

15. člen 

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od 

višine sredstev, ki so v proračunu Občine Tabor namenjena za sofinanciranje dejavnosti drugih društev. 

V primeru, da je glede na dosežene točke višina sredstev za sofinanciranje višja od zaprošenih sredstev, se 

posameznemu izvajalcu zagotovi sredstva v višini največ zaprošenih sredstev v prijavi, razlika pa se vrne v 

proračun. 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v občinskem glasilu. 

Št. 007/2016-03 

Tabor, dne 21. 11. 2016  

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 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo 

stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor (Uradni list RS, št. 117/2003, 52/2008) ter 15. člena Statuta 

Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 17. redni seji dne, 21. 11. 

2016 sprejel  

S K L E P  

o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 

območje Občine Tabor za leto 2017 

1. člen 

Letna vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Tabor v letu 

2017 je enaka in znaša 0,003726 EUR/ leto. 

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 2016 (Uradne objave Občine Tabor št. 2/2015). 

3. člen 

Ta sklep začne veljati s 1. 1. 2017 in se objavi v Uradnih objavah Občine Tabor. 

 

Številka:  422-1/2016                        

Tabor, 21. 11. 2016  

 

ŽUPAN  

          Občine Tabor 

    Anton GROBLER l.r. 

                            
        
  
  
  
  
   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505

