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1.

Na podlagi 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B ter 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 16. člena Statuta
občina Trnovska vas (Uradni vestnik občine Trnovska vas, št.
5/07) je občinski svet občine Trnovska vas na 15. redni seji
sveta, dne 3. 7. 2008 sprejel

ODLOK

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE
TRNOVSKA VAS ZA LETO 2007
1. člen
Zaključni račun proračuna občine Trnovska vas za leto 2007
izkazuje:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
realizacija leta 2007
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
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 druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE

967.031,10
839.779,31
773.938,08
682.743,00
50.667,69
40.527,39
0,00
65.841,23
22.396,18
1.104,89
1.029,92
0,00
41.310,24
646,92
646,92
0,00
0,00
0,00

730 Prejete donacije iz domačih virov
0,00
731 Prejete donacije iz tujine
0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
119.093,87
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih inštitucij
119.093,87
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
7.511,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih inštitucij 7.511,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
808.764,01
40 TEKOČI ODHODKI
253.730,03
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
86.725,45
401 Prispevki delodajalca za socialno varnost
14.853,76
402 Izdatki za blago in storitve
145.297,14
403 Plačila domačih obresti
5.751,68
409 Rezerve
1.102,00
41 TEKOČI TRANSFERI
273.519,81
410 Subvencije
0,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
189.155,78
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
19.341,32
413 Drugi tekoči domači transferi
65.022,71
414 Tekoči transferi v tujino
0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
255.202,41
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
255.202,41
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
26.311,76
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki
18.585,25
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
7.726,51
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
158.267,09
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov
realizacija leta 2007
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.844,81
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
4.844,81
750 Prejeta vračila danih posojil
0,00
751 Prodaja kapitalskih deležev
4.844,81
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
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KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
440 Dana posojila
0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih
skladih in drugih osebah javnega prava,
ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
4.844,81
C. RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov
realizacija leta 2007
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50 ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
33.800,71
55 ODPLAČILA DOLGA
33.800,71
550 Odplačila domačega dolga
33.800,71
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
129.311,19
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
-33,800,71
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
-158.267,09
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2006
9009 Splošni sklad za drugo
94.340,51
2. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
proračuna občine Trnovska vas za leto 2007 v višini 129.311,19
EUR se prenese v dobro splošnega sklada za drugo občine
Trnovska vas.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu
rezervnega sklada proračuna občine Trnovska vas za leto 2007
v višini 14.546,96 EUR se prenese v rezervni sklad občine
Trnovska vas za leto 2008 in se lahko uporabi za namene
določene z zakonom.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku občine Trnovska vas.
Štev.: 032-0/15-1/2008-1o
Trnovska vas, dne 3. 7. 2008
Župan občine Trnovska vas :
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r.

2.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,
45/I/94 - odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – prečiščeno
besedilo in 36/2008) ter v skladu s 16. členom Statuta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007)
je Občinski svet Občine Trnovska vas na 15. redni seji dne, 3.
7. 2008 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Destrnik–
Trnovska vas
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Osnovne šole Destrnik–Trnovska vas (Uradni vestnik
Občine Destrnik, št. 4/2003, 2/2004) se spremeni drugi
odstavek 16. člena tako, da se glasi:
»Svet zavoda sestavlja devet članov, in sicer:

2

– trije predstavniki ustanovitelja (dva predstavnika Občine
Destrnik, en predstavnik Občine Trnovska vas),
– trije predstavniki delavcev zavoda (en predstavnik OŠ
Destrnik, en predstavnik oddelkov vrtca OŠ Destrnik in en
predstavnik PŠ Trnovska vas) ter
– trije predstavniki staršev (dva predstavnika OŠ Destrnik in
en predstavnik PŠ Trnovska vas).«
2. člen
V 17. členu odloka se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»sprejema poročilo o samoevalvaciji šole in vrtca.«
3. člen
Doda se drugi odstavek 19. člena, ki se glasi:
»Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja ali pomočnika ravnatelja
v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu ali organizacijski
enoti vzgojno-izobraževalnega zavoda, ne more voliti in biti
izvoljena oziroma imenovana v svet zavoda.«
4. člen
V drugem odstavku 24. člena se dodajo devetnajsta, dvajseta in
enaindvajseta alineja, ki se glasijo:
»– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
–
zastopa
in
predstavlja
vrtec
oziroma
šolo
ter
je
odgovoren
za
zakonitost
dela,
– je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s
samoevalvacijo ter pripravo letnega poročila o samoevalvaciji
šole oziroma vrtca.«
Dosedanja devetnajsta alineja postane dvaindvajseta.
5. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj visokošolsko
izobrazbo in izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega
delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji
in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma
najmanj pet let naziv mentor ter opravljen ravnateljski izpit.
Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda v skladu z
zakonom.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za
ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti
mnenje učiteljskega in vzgojiteljskega zbora, občine –
ustanoviteljice ter mnenje sveta staršev.
Občina in svet staršev mnenje obrazložijo. Vzgojiteljski in
učiteljski zbor o mnenju za imenovanje glasuje tajno.
Če občina in organi iz četrtega odstavka tega člena ne dajo
mnenja v dvajsetih dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni,
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.
Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za
ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v
mnenje ministru.
Če minister ne da mnenja v tridesetih dneh od dneva, ko je bil
zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez
tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz
prejšnjega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s
sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. Zoper
odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki
ureja zavode.
Mandat ravnatelja traja pet let.«
6. člen
V 28. členu odloka se za prvim odstavkom dodata drugi in
tretji odstavek, ki se glasita:
»V
primeru
takoj
začeti

iz
prejšnjega
postopek
za

odstavka
mora
svet
imenovanje
ravnatelja.
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Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega
člena lahko ista oseba v istem zavodu
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti
ravnatelja največ dvakrat.«
7. člen
Spremeni se 30. člen, tako da se glasi:
»Strokovni organi v zavodu so učiteljski in
vzgojiteljski zbor, programski učiteljski
zbor, oddelčni učiteljski zbor, razrednik
ter strokovni aktivi.«
8. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki
se glasi:
»31. a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi
učitelji, ki poučujejo v izobraževalnem
programu,
in
drugi
strokovni
delavci, ki sodelujejo pri izvajanju
tega
izobraževalnega
programa.
Programski
učiteljski
zbor
vodi
strokovni delavec, ki ga določi ravnatelj.
Programski učiteljski zbor opravlja
naloge v zvezi z načrtom in izvedbo
ocenjevanja znanja ter druge naloge,
ki jih na podlagi podzakonskih aktov o
ocenjevanju znanja določi šola.«
10. člen
V 34. členu se v 3. odstavku za prvo
alinejo doda nova, ki se glasi:
» – daje mnenje o kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,«.
Dosedanja druga, tretja, četrta, peta in
šesta alineja postanejo tretja, četrta,
peta, šesta in sedma alineja.
11. člen
Drugi odstavek 40. člena odloka se črta.
12. člen
Svet zavoda se konstituira v skladu s tem
odlokom takoj, ko dosedanjemu svetu
poteče mandat.
13. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem
besedilu sprejmeta Občinski svet Občine
Destrnik in Občinski svet Občine
Trnovska vas ter začne veljati petnajst
dni po objavi v Uradnem vestniku
Občine Destrnik in Uradnem vestniku
Občine Trnovska vas.
Štev.: 032-0/15-3/2008-4o
Datum: 3. 7. 2008
Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r.

3.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih –
uradno prečiščeno besedilo (ZVrt-UPB2)
(Ur. list RS št. 100/2005 ter spremembe
in dopolnitve 25/2008) in na podlagi
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
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cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Ur. list RS ŠT. 97/03, 77/05,
120/05) ter na podlagi 7. člena Statuta
občine Trnovska vas (Ur. Vestnik občine
Trnovska vas št. 5/07) je občinski svet
občine Trnovska vas na svoji 15. redni
seji, dne 3. 7. 2008 sprejel

SKLEP

O določitvi cene vzgojno
– varstvenega programa v vrtcu
občine Trnovska vas
I.
Cena vzgojno – varstvenega programa v
vrtcu občine Trnovska vas znaša 339,58
eura skupaj z materialnimi stroški, ne
glede ali ima otrok stalno bivališče v
občini Trnovska vas ali nima stalnega
bivališča v občini Trnovska vas.
II.
Cena programa se uporablja za izračun
plačila staršev za otroka z veljavnostjo od
1. 9. 2008 dalje in je narejen za 2 oddelka
vrtca. Višina plačila staršev se določi na
podlagi Pravilnika o plačilih staršev za
programe v vrtcih.
S sprejemom tega sklepa se razveljavi
sklep št. 032 0/9-4/2007-2s sprejet 21.
08. 2007.
Trnovska vas, 3. 7. 2008
Številka: 032 0/15-5/2008-7s		
			

Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org., l.r.

4.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS,
št. 100/2005, 25/2008), 41. čelna Zakona
o financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. list RS št. 16/07, 101/07, 36/08), 4.
člena Uredbe o pogojih za ustanavljanje
javnih vrtcev, Odloka o ustanovitvi
Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda
OŠ Destrnik – Trnovska vas (Ur. vestnik
občine Trnovska vas št. 2/03, pop. Ur.
list RS št. 95/04) in 16. člena Statuta
občine Trnovska vas (Uradni vestnik
občine Trnovska vas, 2/07) ter pobude
ravnatelja OŠ JVIZ Destrnik Trnovska vas
je Občinski svet občine Trnovska vas na
svoji 15. redni seji dne 3. 7. 2008 sprejel

SKLEP

o oblikovanju tretje skupine vrtca
v OŠ Trnovska vas
Občinski svet občine Trnovska vas s
tem sklepom odobri Javnemu vzgojno
izobraževalnemu
zavodu
Osnovna
šola Destrnik – Trnovska vas, da v
podružnični osnovni šoli Trnovska vas s
1. 9. 2008 oblikuje tretjo skupino v vrtcu
v Trnovski vasi. Tretja skupina se oblikuje
do ene polovice števila otrok v skladu s
Pravilnikom o normativih in standardih.
OS potrjuje sistemizacijo delovnih mest
za 2,5 skupine.

Sklep se začne izvajati s 1. 9. 2008 in
velja za eno šolsko leto oz. do preklica.
Tretja skupina (polovica skupine) bo
formirana glede na prostorske možnosti
predvidoma tri leta.
Številka: 032-0/15-6/2008-6s
Datum: 3.7.2008
Župan občine Trnovska vas:
Alojz Benko, dipl.upr.org. l.r.

5.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik občine
Trnovska vas, št. 5/07) in v skladu z
določili Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list
RS št. 14/07) ter Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS št. 84/07, 94/07) je
Občinski svet Občine Trnovska vas
na svoji 15. redni seji, dne 3. 7. 2008
sprejel

SKLEP

O PRODAJI ZEMLJIŠČ
1. člen
Občina Trnovska vas proda zemljišča,
parc. št. 704/3 – poslovna stavba, v
izmeri 66 m2 vl. št. 741, k.o. Trnovska
vas in parc. št. 704/3 – dvorišče v izmeri
348 m2, vl. št. 741, k.o. Trnovska vas po
postopku javnega zbiranja ponudb.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
sprejetju.
Številka: 032-0/15-4/2008-5s
Trnovska vas, 3. 7. 2008
Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r.

6.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik občine
Trnovska vas, št. 5/07) in v skladu z
določili Zakona o stvarnem premoženju
države, pokrajin in občin (Uradni list
RS št. 14/07) ter Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin
(Uradni list RS št. 84/07, 94/07) je
Občinski svet Občine Trnovska vas
na svoji 15. redni seji, dne, 3. 7. 2008
sprejel

SKLEP

O PRODAJI ZEMLJIŠČA
1. člen
Občina Trnovska vas proda del zemljišča,
parc. št. 703/2 – parkirišče, v izmeri
cca 306,00 m2 vl. št. 687 k.o. Trnovska
vas po postopku prodaje z neposredno
pogodbo.
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2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po
sprejetju.
Številka: 032-0/15-4/2008-6s
Trnovska vas, 3. 7. 2008
Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r.

7.

Na podlagi 23. člena Statuta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 5/07) ter 60. in 66. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet
Občine Trnovska vas na svoji 15. redni
seji dne 3. 7. 2008 sprejel
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vas,
- Franc Tašner, Ločič 14, Trnovska vas,
- Andrej Murko, Trnovski vrh 26/a,
Trnovska vas,
- Ivan Lovrenčič, Biš 62 a, 2254 Trnovska
vas.

seji dne 3. 7. 2008 sprejel

Mandatna doba Komisija za podelitev
priznanj Občine Trnovska vas traja do
izteka mandata Občinskega sveta občine
Trnovska vas.

V Komisijo za pripravo občinskega
praznika Občine Trnovska vas se
imenujejo:
Predsednik:		
- Manfred Jakop, Biš 68, Trnovska vas,
Člana:			
- župan občine Trnovska vas Alojz Benko,
Ločič 23, 2254 Trnovska vas,
- podžupan občine Trnovska vas Drago
Pukšič, Biš 19, 2254 Trnovska vas.

S sprejemom tega sklepa se razveljavi
sklep št.032 0/9-7/2007-6s, sprejeti 21.
08. 2007.
Trnovska vas, 3. 7. 2008
Številka: 032 0/15-11/2007-13s
Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r.

SKLEP

o imenovanju Komisije za podelitev
priznanj Občine Trnovska vas
V Komisijo za podelitev priznanj Občine
Trnovska vas se imenujejo:
Predsednik:
- Mitja Sušnik, Biš 39/a, Trnovska vas,
Člani:			
- Jožef Pihler, Trnovska vas 15, Trnovska

8.

Na podlagi 23. člena Statuta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 5/07) ter 60. in 66. člena
Poslovnika občinskega sveta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 5/07) je Občinski svet
Občine Trnovska vas na svoji 15. redni

SKLEP

o imenovanju Komisije za pripravo
občinskega praznika Občine
Trnovska vas

Mandatna doba Komisija za podelitev
priznanj Občine Trnovska vas traja do
izteka mandata Občinskega sveta občine
Trnovska vas.
S sprejemom tega sklepa se razveljavi
sklep št.032 0/9-7/2007-6s, sprejeti 21.
08. 2007.
Trnovska vas, 3. 7. 2008
Številka: 032 0/15-11/2007-14s
Župan Občine Trnovska vas:
Alojz BENKO, dipl. upr. org. l.r.
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