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Župan Občine Tabor na podlagi Odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2021 (Uradne objave Občine Tabor, št. 8/2020) 

objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV OZ. PROJEKTOV,  

KI NISO BILI PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV  

IZ PRORAČUNA OBČINE TABOR ZA LETO 2021 ‒ POKROVITELJSTVO ŽUPANA 

 

 
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor. 

 
2. Predmet javnega razpisa so programi in projekti, med katere sodijo organizacije in udeležbe na večjih prireditvah, 

proslavah, dogodkih in tekmovanjih, izdaje knjig, brošur ter zvočnih zapisov, nakup oz. posodobitev opreme, izvedba 

dobrodelnih oziroma izobraževalnih akcij ter ostali projekti ali aktivnosti, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz 

proračuna Občine Tabor, vendar pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb, izboljšanju procesov in pogojev 

delovanja ter družbenega življenja v občini, dostopnosti storitev in prepoznavnosti občine.  

 

Za izvajanje razpisanih programov je Občina Tabor v proračunu za leto 2021 zagotovila sredstva v višini 1.500,000 

EUR na naslednji proračunski postavki: 

 

04102 Sofinanciranje ostalih programov oz. projektov:  1.500,00 EUR 

 

3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov oziroma projektov: 

 

• fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, ki imajo stalno 

prebivališče oziroma sedež na območju Občine Tabor in katerih dejavnost je nepridobitnega značaja, 

• druge fizične in pravne osebe, organizirane v obliki društev, klubov, zvez, združenj in javnih zavodov, če se 

programi oz. projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor.  
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• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov oz. projektov, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov iz 

proračuna Občine Tabor za leto 2021 ‒ Pokroviteljstvo župana 

• JAVNI RAZPIS za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto 2021 
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Na razpisu ne morejo sodelovati: 

 

• vlagatelji, ki so za prijavljeni program oziroma projekt že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Tabor 

oziroma so njihovi programi v letu 2021 na kakršenkoli način že financirani iz proračuna Občine Tabor, 

• gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, povezane osebe, gospodarska interesna združenja, 

podružnice tujih podjetij in druge osebe po Zakonu o gospodarskih družbah ter vsi ostali subjekti, katerih 

dejavnost je pridobitnega značaja.  

 

4. Pogoji, katere morajo izpolnjevati vlagatelji: 

 

• da izvajajo programe ali projekte, ki so predmet razpisa;  

• da imajo stalno prebivališče, oziroma sedež na območju Občine Tabor, izvajajo programe ali projekte, ki se 

pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine Tabor; 

• da programi ali projekti omogočajo vključevanje ali sodelovanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Tabor;  

• da prijavljeni programi ali projekti niso bili sofinancirani iz proračuna Občine Tabor 2021 in tudi ne bodo 

prijavljeni na katerikoli drugi javni razpis Občine Tabor za leto 2021; 

• da v skladu z drugim odstavkom 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

69/2011 ‒ UPB2) neposredno odgovorna oseba za vodenje poslov, zastopanje ali zakonito poslovanje društva ni 

funkcionar Občine Tabor ali družinski član tega funkcionarja. Funkcionar ali njegov družinski član je lahko zgolj 

član društva ali član organa društva, ki ni neposredno odgovoren za vodenje in zastopanje društva v pravnem 

prometu. 

 

5. Vrednotenje posameznih programov oz. projektov:  

 

Predmet znesek v EUR 

organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov in tekmovanj  50,00–400,00 

udeležba na večjih prireditvah, proslavah, dogodkih in tekmovanjih 50,00–100,00 

izdaja knjige, brošure, zvočnih zapisov 50,00–100,00 

nakup oz. posodobitev opreme 50,00–200,00 

izvedba dobrodelnih akcij 50,00–200,00 

izvedba izobraževalnih akcij 50,00–200,00 

ostali projekti ali aktivnosti 50,00–400,00 

 

6. Vsak vlagatelj lahko na razpis prijavi največ en program oz. projekt. 

7. Vrednost sredstev javnega razpisa je 1.500,00 EUR. 

 

8. Rok za porabo sredstev: Sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli v letu 2021, in sicer najkasneje do 31. 12. 2021 

oz. do porabe sredstev. 

 

9. Razpisni rok: Razpis se prične naslednji dan po objavi na spletni strani občine: www.obcina-tabor.si in je odprt do 

porabe sredstev, vendar najkasneje do 17. 12. 2021.  

 

10. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije in je objavljen na 

spletni strani občine. 

 

Prijave morajo biti oddane osebno ali poslane na naslov Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, v zaprti ovojnici s pripisom 

»Ne odpiraj – javni razpis: pokroviteljstvo župana 2021« ter navedbo prijavitelja. 
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Odpiranje in obravnava prijav ter obveščanje o izboru: 

 

• postopek javnega razpisa bo vodila posebna komisija, ki jo za ta namen imenuje župan (v nadaljevanju: 

komisija); 

• komisija bo obravnavala pravilno označene prijave oz. vloge enkrat mesečno;  

• vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da jih v roku 15 dni po 

prejemu poziva, dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne bodo dopolnili, se s sklepom 

zavržejo; 

• komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov kot dokazilo resničnosti navedb v vlogi in 

priloženih obrazcih; 

• komisija bo predlagala višino sredstev za sofinanciranje posameznih programov oz. projektov prijaviteljev. V 

kolikor komisija meni, da posamezni program oziroma projekt izredno prispeva k izboljšanju procesov in 

pogojev delovanja oz. življenja ljudi ter povečuje dostopnost storitev, oziroma je pomemben za občino, lahko 

takemu programu oziroma projektu predlaga višja sredstva sofinanciranja; 

• Občina Tabor bo z izvajalcem programa oz. projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju; 

• Občina Tabor lahko javni razpis po prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del 

razpoložljivih sredstev; 

• odpiranje vlog ni javno. 

 

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

 

 

Številka: 093-1/2021                   

Tabor, 13. 5. 2021                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                      OBČINA TABOR 

                                                                                                                           župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o pospeševanju samozaposlovanja v Občini Tabor (Uradne objave Občine Tabor, št. 

4/2021), Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor objavlja 

 

 

JAVNI RAZPIS  

ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV SAMOZAPOSLITVE BREZPOSELNIH OSEB 

V OBČINI TABOR ZA LETO 2021 

 

 

I. Predmet javnega razpisa in višina razpoložljivih sredstev 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz proračuna Občine Tabor v višini 4.000,00 EUR kot pomoč 

pri razvoju podjetništva z namenom povečanja števila delovnih mest ter zmanjševanja brezposelnosti. 

 

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije in Pogodbo o delovanju Evropske unije pri pomoči 

de minimis in so zagotovljena na proračunski postavki: 14020: Podpora mladim podjetnikom. 

 



URADNE OBJAVE Občine Tabor 

Št. 5/2021 | 20. 5. 2021   

 

4 
 

Minimalni znesek nepovratnih sredstev na posameznega upravičenca je 1.000,00 EUR. V primeru več upravičencev se 

skupen znesek proračunskih sredstev za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb sorazmerno razdeli, 

vendar ne manj kot 1.000,00 EUR na posameznika. 

 

Dodeljena sredstva so strogo namenska in jih sme prejemnik porabiti izključno za realizacijo samozaposlitve oz. za 

stroške, povezane z izvajanjem dejavnosti, kot so: obvezni prispevki za socialno varnost, osnovna sredstva, računovodske 

storitve, najemnine poslovnih prostorov ter stroški nabave pisarniške in računalniške opreme. 

 

II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu 

Upravičenci do sredstev za realizacijo samozaposlitve so brezposelne osebe, ki so državljani Republike Slovenije, imajo 

stalno prebivališče v Občini Tabor in so bile prijavljene na Zavodu za zaposlovanje najmanj tri mesece pred realizacijo 

samozaposlitve in v obdobju, določenim z razpisom, realizirajo samozaposlitev. 

 

Pogoji: 

- registracija katerekoli dejavnosti, razen na področjih kmetijstva (primarna kmetijska proizvodnja), ribištva, 

ribogojstva ali premogovništva (zaradi pravil o pomoči de minimis, po katerih se dodeljuje subvencija), 

- samozaposlitev v obdobju od 1. januarja 2021 do 15. novembra 2021, 

- poslovni sedež in dejavnost morata biti na območju Občine Tabor, 

- dejavnost mora pomeniti edino zaposlitev, kar pomeni prijavo v obvezno pokojninsko in invalidsko ter 

zdravstveno zavarovanje za polni delovni/zavarovalni čas 40 ur na teden,  

- vsaka sofinancirana samozaposlitev se mora ohraniti najmanj 12 mesecev od prejema sredstev, v kolikor pa se 

iz katerihkoli razlogov prekine, je prejemnik dolžan vrniti vsa prejeta sredstva, vključno z zakonsko zamudnimi 

obrestmi,  

- v zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč de minimis ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi 

bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena višina pomoči. 

 

III. Vsebina prijave 

Prijava na razpis mora vsebovati naslednje priloge:  

1. izpolnjen obrazec »Prijava na razpis«, 

2. izpolnjen obrazec »Podatki o dejavnosti«, 

3. izpolnjen obrazec  »Izjava«, 

4. potrdilo Zavoda za zaposlovanje RS o časovnem obdobju prijave brezposelne osebe na zavodu (potrdilo se pridobi 

ob odjavi z zavoda),  

5. potrdilo Upravne enote o stalnem prebivališču (ne sme biti starejše kot 30 dni), 

6. dokazila o obstoju podjetja: 

a. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši kot 30 dni, 

b. za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni; 

7. fotokopijo obrazca M-1 »Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, 

zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja 

zavarovanje«, iz katerega je razvidno, da je samozaposlitev realizirana za  polni delovni čas. 

 

IV. Končno poročilo  o realizaciji samozaposlitve 

Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, podpisali pogodbo in prejeli nepovratna sredstva, bodo morali po 

poteku 12 mesecev od dneva nakazila sredstev oz. najkasneje do 31. 12. 2022 predložiti končno poročilo, v katerem bodo 

poročali o porabi sredstev ter o uspešnosti realizacije samozaposlitve. 

 

Obrazcu končnega poročila, ki ga prejemnik prejme ob podpisu pogodbe, je potrebno predložiti tudi dokazilo o obstoju 

podjetja: 

a. za samostojne podjetnike: izpis iz Poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši kot 30 dni, 

b. za gospodarske družbe: izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši kot 30 dni; 
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V kolikor končnega poročila ne bomo prejeli do navedenega roka, bo to pomenilo neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti 

in bomo zahtevali vrnitev dodeljenih sredstev, vključno s pripadajočimi obrestmi. 

 
V.  Rok in način za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov:  

Zadnji rok za predložitev prijav je petek, 19. november 2021, 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 

sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelnih oseb v Občini Tabor za leto 2021«  z navedbo naslova pošiljatelja 

na hrbtni strani kuverte.   

 
VI.  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 osem dni dopolni. 

 

Nepravilno izpolnjene in označene prijave ter nepopolne in prepozne vloge se s sklepom zavržejo.  

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

roku 10 dni po datumu, ki je določen za predložitev vlog.  

  

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

 
VII. Dvig razpisne dokumentacije 

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko v času uradnih ur zainteresirani dvignejo na Občini Tabor, Tabor 21, 3304 

Tabor, v sprejemni pisarni.  

 

Objavljena je tudi na spletni strani Občine Tabor: www.obcina-tabor.si, rubrika Javni razpisi. 

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

tabor.si. 

 

IX. Izjava o zaupnosti dokumentacije 

Dokumentacija, ki bo prispela na razpis, je zaupne narave in bo dana na vpogled le članom strokovne komisije, ki jo bodo 

uporabili izključno za namene ocenitve in le v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Podatki bodo 

varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. 

 

Številka: 302-1/2021-4        

Tabor, 20. 5. 2021                                                                       

 

                                                                                                                                      OBČINA TABOR 

                                                                                                                           župan Marko Semprimožnik, l.r. 

 

 

 

http://www.obcina-tabor.si/

