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Uradni vestnik 
Občine trnovska vas

Datum: 11. april 2018 Leto XVIII, številka 3/2018

V S E B I N A :

1. ODLOK
O SPREmEmBAh IN DOPOLNITVAh ODLOKA O USTANOVI-
TVI JVIZ OŠ DESTRNIK – TRNOVSKA VAS

2. PRAVILNIK
O SPREmEmBAh PRAVILNIKA O PLAčAh, SEJNINAh IN
DRUgIh PREJEmKIh OBčINSKIh FUNKCIONARJEV, čLA-
NOV DELOVNIh TELES OBčINSKEgA SVETA, čLANOV DRU-
gIh OBčINSKIh ORgANOV TER O POVRAčILU STROŠKOV
V OBčINI TRNOVSKA VAS

3. LetNI PROgRAm šPORtA
OBčINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

4. LetNI PROgRAm KULtURe
OBčINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2018

1. 
Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št.
12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91-ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92-
ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 31/00-ZP-L, 36/00-
ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5,
118/06-ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11,
40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 2/15-odl. US, 47/15, 46/16, 49/16-popr.
in 25/17-ZVaj), 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Trnovska vas, št. 4/17) in 15. člena Statuta Občine Destrnik
(Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10-UPB, 11/10-popr., 14/14 in
9/15) sta Občinski svet Občine Trnovska vas na 29. redni seji, dne 10. 4.
2018 ter Občinski svet Občine Destrnik na 20. redni seji, dne 1. 2. 2018,
sprejela naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi

jviZ oš destrnik – trnovska vas

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osno-
vna šola OŠ Destrnik – Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska
vas št. 2/10 (Uradni list RS, št. 29/10) in Uradni vestnik Občine Trnovska
vas, št. 2/13; v nadaljevanju odlok) se v 25. členu za besedno zvezo
»vzgojiteljski in učiteljski zbor,« doda besedna zveza »programski uči-
teljski zbor,«.

2. člen
Za 25. členom se doda nov 25. a člen, ki glasi:

»25. a člen
(1) Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo
v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki sodelu-
jejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa.
(2) Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in
izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi pod-
zakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi šola.«.

3. člen
Prvi odstavek 34. člena se spremeni tako, da glasi:
»(1) O porabi presežka prihodkov nad odhodki odločata občini
ustanoviteljici v letni pogodbi o sofinanciranju dejavnosti. Predlog
porabe presežka pisno poda zavod.«. 

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:
»(3) Občina Destrnik odloča o presežku in krije primanjkljaj OŠ
Destrnik, Občina Trnovska vas pa odloča o presežku in krije pri-
manjkljaj PŠ Trnovska vas«.

4. člen
Za 36. členom se doda nov 36. a člen, ki glasi:
»Predlog ekonomske cene programov vrtca zavoda obravnava in o
tem sprejme ustrezen sklep občinski svet občine ustanoviteljice
najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga, ki ga pripravi zavod.
Predlog cen mora vsebovati izračun cen in obrazložitev.«.

5. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta Občinski svet
Občine Destrnik in Občinski svet Občine Trnovska vas ter se objavi v
uradnih glasilih občin ustanoviteljic. Veljati pa začne 15. dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 032 0/29-7/2018-8s
Datum: 10. 4. 2018

Alojz Benko,
župan Občine Trnovska vas

2.
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 – UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US,
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl. US) in 16. člena Statuta Ob-
čine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/17) je Ob-
činski svet Občine Trnovska vas, na svoji 29. redni seji, dne 10. 4. 2018
sprejel

PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta, članov drugih občinskih or-

ganov ter o povračilu stroškov v občini trnovska vas

1. člen
V Pravilniku o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcio-
narjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih občinskih
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organov ter o povračilu stroškov v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Trnovska vas, št. 2/14; v nadaljevanju: pravilnik) se v drugem
odstavku 9. člena črta četrta alineja tabele pod številko 1.

2. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da glasi:
»(3) Prejemki, določeni v 11. členu tega pravilnika, se izplačajo ob izpla-
čilu plače.«.

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Trnovska vas.

Številka: 032 0/29-6/2018-5s
Datum: 10. 4. 2018

Alojz Benko,
župan Občine Trnovska vas

3.
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17; ZŠpo-
1), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) ter na podlagi Pravil-
nika za vrednotenje športnih programov  v Občini Trnovska vas (Uradni
vestnik Občine Trnovska vas št. 3/08, 3/10, 3/11 in 3/13) je Občinski
svet Občine Trnovska vas  na svoji 29. redni seji, dne 10. 4. 2018, spre-
jel

LetNI PROgRAm šPORtA
ObčINe tRNOVsKA VAs zA LetO 2018

I. Uvod
Občina Trnovska vas z letnim programom športa določa športne pro-
grame, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg
in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa ter obseg
sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu občine.

II. Izhodišča in usmeritve
Upoštevanje izhodišča nacionalne strategije razvoja športa izpostavljamo
v Občini Trnovska vas za leto 2018 naslednje usmeritve:
-  razvijati in vzpodbujati rekreativno obliko športnega udejstvovanja v
občini, 
- delovanjem društvom iz občine, ki so nosilci športnega življenja v ob-
čini, bomo pomagali čimbolj uresničiti zastavljene cilje društev.
- za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti porabe jav-
nih sredstev bomo  povečali nadzor nad izvedbo programov v okviru
letnega programa športa.

III. Obseg sredstev
Občina Trnovska vas z Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas za
leto 2018 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/2018) zagotavlja
proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju športnih programov v
občini na postavki 4023002 – financiranje društev. Za športno dejavnost
so v letu 2018 zagotovljena sredstva v skupni višini 1.846,16 oziroma za
posamezen namen:
1. športna rekreacija 738,47 EUR,
2. športne prireditve 1.107,69 EUR.

IV. Obseg in vrsta dejavnosti za sofinanciranje
Namenska sredstva se razdelijo na podlagi doseženih točk, ki so navedena
v prilogi Pogoji, merila in normativi za vrednotenje športnih programov
v Občini Trnovska vas Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08,
3/10, 3/11 in 3/13).
Podrobneje se sredstva za izvedbo programov športa namenijo glede na
vsebine po Pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini
Trnovska vas in sicer lahko izvajalci programov športa v okviru Letnega
programa športa za leto 2018 kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti

za naslednje vsebine:

1. Športna rekreacija
Športno rekreacijo predstavljajo športni programi odraslih vseh starosti
in družin, katerih cilj je ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status,
humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današ-
njega življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka
ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavno-
sti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega,
tedenskega in letnega prostega časa. Sofinancira se najemnina objekta za
do največ 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in čla-
nic, v različnih športnih panogah, in za socialno in zdravstveno ogrožene
ter občane, starejše od 65 let, tudi strokovni kader.

2. Športne prireditve
Zagotavljajo se sredstva za sofinanciranje sledečih programov:
a) Organizacija športnih prireditev na ravni občine: množične športno-
rekreativne prireditve v kolektivnih oziroma posameznih športih morajo
izpolnjevati pogoje:
- da je prireditev organizirana v soglasju z občino, 
- da je prireditev odmevna v širšem prostoru, 
- da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.
b) Organizacija športnih prireditev na medobčinski, regijski, državni in
mednarodni ravni: množične športno-rekreativne prireditve v kolektivnih
oziroma posameznih športih morajo izpolnjevati pogoje:
- da je prireditev organizirana v soglasju z občino,
- da je prireditev odmevna v širšem prostoru, 
- da je prireditev navedena v občinskem koledarju prireditev.
Točkujejo se organizacije prvega in drugega turnirja iste športne panoge.
Tretji in vsi naslednji turnirji ne prinašajo dodatnih točk. Za mednarodno
prireditev oziroma turnir se šteje tista, kjer sodelujejo tekmovalci treh
držav.

V. Posebne določbe
Sredstva za sofinanciranje programov športa za leto 2018 se razdelijo v
celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prijavljenih
programov športa v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku
za vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas.

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in porabijo v celoti za plani-
rane namene. če sredstev tekom leta ni mogoče porabiti, ker so sredstva
bodisi zadržana bodisi vrnjena, lahko župan ta sredstva ponovno razdeli
na osnovi javnega razpisa.

VI. Veljavnost in uporabnost
Ta program začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu in je os-
nova za izvedbo javnega razpisa in s tem razdelitve sredstev za sofinan-
ciranje programov športa v Občini Trnovska vas v letu 2018.

Letni program športa se objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska
vas.

Številka: 032 0/29-8/2018-10s
Datum: 10. 4. 2018

Župan občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl.upr.org.

4. 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2,
27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl. US, 40/12-ZUJF,
14/15-ZUUJFO in 76/16-Odl.US), Zakona o uresničevanju javnega in-
teresa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08,
4/10, 20/11, 100/11-Odl. US, 111/13, 68/16 in 61/17), Pravilnika o so-
financiranju programov društev na področju kulturne dejavnosti v Občini
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13) in
v skladu s 16. členom Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Ob-
čine Trnovska vas, 4/17) je Občinski svet Občine Trnovska vas na 29.
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redni seji, dne 10. 4. 2018, sprejel

LetNI PROgRAm KULtURe 
ObčINe tRNOVsKA VAs zA LetO 2018

Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi zgoraj navedenih zakon-
skih podlag in v skladu z obveznostjo občine, da zagotavlja pogoje in
sprejema ukrepe za uresničevanje javnega interesa na področju kulture
na svojem območju, sprejema Letni program kulture Občine Trnovska
vas za leto 2018 in na ta način v Občini Trnovska vas zagotavlja pogoje
za:

• kulturno ustvarjalnost,
• dostopnost kulturnih dobrin,
• kulturno raznolikost,
• ohranjanje slovenske kulturne identitete,
• ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega prostora,
• spodbujanje družabnega življenja, ki je temelj za razvoj kulture, še po-
sebej ljubiteljske kulture.

Občina Trnovska vas zagotavlja na področju kulture za leto 2018, za kul-
turne dejavnosti, torej za kulturne programe in kulturne projekte, sredstva
iz proračuna oz. proračunske postavke 4023002 v višini 1.846,16 EUR.
Sredstva se delijo na osnovi javnega razpisa v skladu z zakonodajo in Pra-
vilnikom o sofinanciranju programov društev na področju kulturne de-
javnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št.
3/11 in 3/13).

Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2018 se udejanja
preko programov javnih zavodov, javnega sklada in javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih dejavnosti društev.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo v letu 2018 sofinancirale de-
javnosti naslednjim izvajalcem na področju kulture:

- Javni zavodi in skladi: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ob-
močna izpostava Ptuj in Knjižnica Ivana Potrča Ptuj  
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slo-
venske društvene kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev
po celotni državi strokovno in finančno podpira razvoj društvene kulture.
Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije zastopa interese kulturnih
društev v kulturni politiki. Spodbujanje množičnega zanimanja za kulturo,
razvoja raznovrstnih umetnostnih smeri, amaterskih in strokovnih praks,
kulturne vzgoje in ustvarjalnosti med otroki in mladimi so cilji, h katerim
strmi na področju društvene kulture že dobrih približno 90 let. Vsako-
letna ustvarjalnost preko 3.000 kulturnih društev se kaže v 20.000 kul-
turnih dogodkih, prireditvah, delavnicah, tekmovanjih in mednarodnih
srečanjih, ki se jih udeleži več kot 3.000.000 obiskovalcev (po podatkih
Statističnega urada RS). Občina zagotavlja delovanje Javnega sklada RS
s sofinanciranjem njegove dejavnosti na podlagi programa, vendar največ
do predvidenih proračunskih sredstev.
Občina iz posebne proračunske postavke 40180101 sofinancira tudi
knjižničarsko dejavnost in sicer Javni zavod Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
s katerim je Občina Trnovska vas v pogodbenem razmerju. 

- Kulturna društva in kulturne prireditve:
Na podlagi javnega razpisa se sofinancira naslednja vsebina programov
kulture:
I. redna dejavnost društva,
II.strokovno izpopolnjevanje,
III. organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,
IV. organizacija kulturne prireditve v medobčinskem merilu, 
V. sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,     
VI. udeležba na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,  
VII. ostale aktivnosti,
VIII. nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

1. ZgODOVINSKO DOSEŽENO STANJE NA PODROčJU KUL-
TURE V OBčINI TRNOVSKA VAS

Lokalno kulturno tradicijo območja Občine Trnovska vas zaznamuje bo-
gato kulturno dogajanje na področju ljubiteljske kulture. 
Center kulturnega dogajanja je večnamenski objekt v središču naselja
Trnovska vas in sicer večnamenska dvorana. Danes gojijo kulturo občani
preko kulturnih in ostalih društev in tako prispevajo k prepoznavanju
kraja.

2. VLOgA KULTURE V OBčINI TRNOVSKA VAS

Občina je gospodarsko in družbeno središče in je v skladu z zakonom
dolžna tudi na področju kulture zagotavljati občankam in občanom mož-
nosti za dejavno življenje na področju kulture, kot je udejanjanje ustvar-
jalnosti na področju ljubiteljske kulture in uveljavljanje interesa po
dostopnosti kulturnih dobrin najvišje kakovosti v skladu z zmožnostmi
občine. 
Kultura ima pomembno vlogo v javnem življenju znotraj občine, saj po
eni strani povezuje občane in občanke tudi kot kulturno skupnost in jim
po drugi strani omogoča občutek zadovoljenosti njihovih potreb in in-
teresov, ki presegajo zgolj materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za ljubiteljsko kul-
turno dejavnost in možnosti za predstavljanje te dejavnosti in zagotavlja-
nje možnosti za dostop do kulturnih dobrin najvišje kakovosti (koncerti,
predstave, prikazi ljudskih običajev, plesne predstave, razstave ipd.), se-
veda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti ob-
čine.

3. CILJ OBčINSKEgA PROgRAmA KULTURE V OBčINI
TRNOVSKA VAS

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo na podlagi programa,
je zagotavljanje pogojev za to, da občina postane tudi kulturno središče,
v katerem lahko občanke in občani uresničujejo svoj interes po lastni de-
javnosti na področju kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih do-
brin v lastnem bivalnem okolju.
Cilj občine je predvsem spodbujati razvoj kulture na nivoju društev, ki
so nosilci kulturne dejavnosti v občini. Pomemben nosilec kulturne
ustvarjalnosti v kraju pa je tudi Osnovna šola Destrnik – Trnovska vas.

4. NOSILCI DEJAVNOSTI JAVNEgA INTERESA NA PODROčJU
KULTURE SO:

Kulturna društva, ki delujejo v občini:
- Kulturno društvo muršec – Živkov in
- Kulturno društvo Trnovska vas.

Skrb za kulturo se odraža tudi v športnih društvih, prostovoljnih gasilskih
društvih in drugih društvih (turistično društvo), ki večkrat ob svojih pri-
reditvah poskrbijo tudi za kulturne programe.

5. UKREPI ZA URESNIčEVANJE OBčINSKEgA PROgRAmA
KULTURE

Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime v občini za uresni-
čevanje javnega interesa na področju kulture in spodbujanje občank in
občanov, da brez ovir izrazijo svoje potrebe in interese na tem področju.
Občina mora na ustrezni način omogočiti tudi način uresničevanja teh
nalog, določiti  glavne oblike in načine kulturnega delovanja ter navesti
naloge, ki jih bo občina izpolnjevala v sodelovanju z drugimi občinami
oziroma javnimi zavodi, ki delujejo na območju več občin.

Občina Trnovska vas bo:
• spodbujala kulturne dejavnosti občank in občanov, zlasti na področju
t.i. ljubiteljske dejavnosti (društva, posamezniki) kot nosilce dejavnosti
ter zagotavljala sredstva za njihovo dejavnost;
• omogočila prostorske, tehnične, organizacijske in materialne možnosti
za uresničevanje programov nosilcev,
• omogočala dostopnost kulturnih dobrin, ki bodo plod uresničevanja
programov nosilcev dejavnosti z območja občine in programov drugih
ustvarjalcev (gostovanja, kulturne prireditve,…), v skladu s svojimi zmož-
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Izdajatelj: Občina Trnovska vas
Odgovorna urednica: mag. Andreja Krajnc
Uredništvo: mag. Andreja Krajnc, Barbara Drumlič, Dušanka Škamlec,
Tamara Trinkaus, Tina Vrtič, Rok Leban in Jasmina Štebih.
Lektoriranje: Barbara Drumlič
Naslov uredništva: TRNOVSKI ZVON, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas, Telefon: 02/757-95-10, Telefax: 02/757-16-61
E-pošta: andreja.krajnc@trnovska-vas.si
glasilo TRNOVSKI ZVON izhaja v nakladi 440 izvodov in ga prej-
mejo vsa gospodinjstva v občini Trnovska vas brezplačno.
Zasnova, celostna podoba, oblikovanje in elektronski prelom:
Kreativna PiKA d.o.o., www.kreativnapika.si, 070/670-740.

nostmi in tem programom.

V skladu z navedenim bo Občina Trnovska vas:
• s sprejemom aktov o ustanovitvi ali soustanovitvi javnih zavodov za
opravljanje javne službe na območju občine (knjižnica, glasbena šola
ipd.), s sodelovanjem pri upravljanju teh zavodov omogočila izvajanje
javne službe in s primerno odmerjenimi proračunskimi sredstvi ter pro-
stori omogočala dejavnost javnih zavodov, zadolženih za izvajanje javne
službe na območju občine,
• omogočala čim višjo stopnjo izkoriščenosti kulturne infrastrukture,
• zagotavljala sredstva za izvedbo kulturnih dejavnosti, 
• z vlaganjem v opremo in
• z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost in raznolikosti te de-
javnosti na območju občine.

Občina Trnovska vas bo ob pripravi proračuna za naslednje leto, na pod-
lagi poročil nosilcev dejavnosti za tekoče leto in njihovih programov za
naslednje leto oblikovala skupni program kulture za naslednje leto in v
skladu s tem zagotovila tudi sredstva za izvajanje programa. 

6. SREDNJEROčNI NAčRT NALOŽB NA PODROčJU JAVNE
KULTURNE  INFRASTRUKTURE

Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture na območju Občine
Trnovska vas predstavljata namensko zgrajena prostora in sicer Večna-

menska dvorana Trnovska vas.

7. DOLgOROčNI POgLED NA RAZVOJ KULTURE V OBčINI
TRNOVSKA VAS     

Občina Trnovska vas želi dolgoročno zagotoviti lastnim občankam in
občanom ter gostom kakovostno ponudbo kulturnih dobrin.
Občina Trnovska vas bo posvečala izrazito skrb raziskovanju, vzdrževa-
nju, obnavljanju, zaščiti ter predstavljanju kulturne dediščine na območju
občine (pomembno kulturno dediščino predstavlja Simoničeva domačija
v Trnovski vasi).
Poleg tega bo Občina Trnovska vas namenjala posebno skrb in sredstva
za estetsko podobo naselij in Občine Trnovska vas v celoti, kar zadeva
obstoječe spomenike, skladno načrtovanje na področju urbanizma, kakor
postavitev in vzdrževanje novih estetskih obeležij (spomenikov, kipov,
obeležij ter javnih površin).

Številka: 032 0/29-8/2018-9s
Datum: 10. 4. 2018

Župan občine Trnovska vas,
Alojz BENKO, dipl.upr.org.


