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Uradni vestnik
Občine Trnovska vas
Datum: 22. september 2009 Leto IX, številka 5/2009

V S E B I N A :
1. ODLOK 

o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem podro-
čju Občinske uprave Občine Trnovska vas

2. ODLOK
o organizaciji in načinu dela vaških odborov

3. SKLEP
o višini najemnine za grobna polja in mrliško vežico

4. SKLEP
o  financiranju političnih strank v občini Trnovska vas

5. SKLEP
o uradnih elektronskih naslovih Občinske uprave Obči-
ne Trnovska vas

6. SKLEP

7. RAZPIS
za zbiranje predlogov za priznanja občine Trnovska vas

1.
Na podlagi 29. in 49. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 27/2008 Odl. 
US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18 in 
76/08), v skladu s Pravilnikom o sis-
temizaciji delovnih mest v Občinski 
upravi Občine Trnovska vas, št. 102-
02-01/2003-288, z dne 30. 9. 2003, 
in Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o sistemiza-
ciji delovnih mest v Občinski upravi 
Občine Trnovska vas, št. 100 0/2008-
1, z dne 31. 7. 2008, je Občinski svet 
Občine Trnovska vas, na svoji 25. re-
dni seji, dne 15. 9. 2009, na predlog 
župana sprejel 

ODLOK
o spremembi Odloka o organizaciji 

in delovnem področju Občinske 
uprave Občine Trnovska vas

1. člen
V drugem odstavku 4. člena Odloka 
o organizaciji in delovnem področju 
Občinske uprave Občine Trnovska 
vas (Uradni vestnik Občine Trnovska 
vas, št. 1/99) se beseda »tajnik obči-
ne« nadomesti z besedo »direktor ob-
činske uprave«.
Navedena beseda se v ustreznem 
sklonu nadomesti tudi v celotnem 
nadaljnjem besedilu odloka.

2. člen
Ta sprememba začne veljati z dnem 
objave v Uradnem vestniku Občine 
Trnovska vas

Številka: 032 0/25-3/2009-2s
Datum: 15. 9. 2009

Alojz BENKO, l.r.
župan Občine Trnovska vas

2.
Na podlagi Zakona o lokalni samou-
pravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2 
in 76/08) in 2. člena Statuta Občine 
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine 
Trnovska vas, št. 5/07 in ) je Občinski 
svet Občine Trnovska vas, na svoji 25. 
redni seji, dne 15. 9. 2009, sprejel 

ODLOK
o organizaciji in načinu dela vaških 

odborov

1. člen
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih 
skupnih potreb občanov na obmo-
čju posameznih naselij so v Občini 
Trnovska vas kot ožji deli občine 
ustanovljene vaške skupnosti.
(2) Vaške skupnosti so s statutom 
ustanovljene v vseh naseljih Občine 
Trnovska vas in sicer v:
- Bišu,
- Bišečkem Vrhu,

- Črmlji,
- Ločiču,
- Sovjaku,
- Trnovski vasi in
- Trnovskem Vrhu.

2. člen
Vaške skupnosti so del občine v teri-
torialnem, funkcionalnem, organiza-
cijskem, premoženjsko-finančnem in 
pravnem smislu.

3. člen
(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja 
vaških skupnosti pri opravljanju jav-
nih zadev v občini so za posamezno 
vaško skupnost ustanovljeni vaški 
odbori kot posvetovalna telesa ob-
činskega sveta.
(2) S tem odlokom se določi organi-
zacija in način dela vaških odborov.

4. člen
(1) Vaški odbor vaške skupnosti šte-
je 3 do 5 članov.
(2) Vaški odbor izmed sebe izvoli 
predsednika in podpredsednika.
(3) Mandat članov vaškega odbora je 
vezan na mandat članov občinskega 
sveta.
(4) Član vaškega odbora lahko odsto-
pi pred potekom mandata. Odstopna 
izjava mora biti podana v pisni obliki 
in posredovana Komisiji za manda-
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tna vprašanja, volitve in imenovanja.

5. člen
(1) Član vaškega odbora je lahko 
občan, ki ima stalno prebivališče na 
območju naselja, za katero je ustano-
vljena vaška skupnost.
(2) Župan skliče zbore občanov za 
posamezne vaške skupnosti, ki pre-
dlagajo kandidate za člane vaških 
odborov. Navedene predloge obrav-
nava Komisije za mandatna vpraša-
nja, volitve in imenovanja in poda 
predlog za imenovanja občinskemu 
svetu, ki jih imenuje in razrešuje. 
(3) Funkcija člana vaškega odbora 
je nezdružljiva s funkcijo člana ob-
činskega sveta, župana, podžupana, 
s članstvom v nadzornem odboru 
občine ter z zaposlitvijo v občinski 
upravi.

6. člen
Vaški odbori sodelujejo pri opravlja-
nju javnih zadev v občini, in sicer:
- dajejo predloge in sodelujejo pri 
pripravi razvojnih programov obči-
ne na področju javne infrastrukture 
na svojem območju ter sodelujejo 
pri izvajanju komunalnih investicij 
in investicij v javno razsvetljavo na 
njihovem območju in sodelujejo pri 
nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodelujejo pri pripravi programov 
oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov 
pitne vode, sodelujejo pri pridobi-
vanju soglasij lastnikov zemljišč za 
dela s področja gospodarskih javnih 
služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih 
odlagališč komunalnih odpadkov in 
sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olep-
ševanje kraja (ocvetličenja, ureditev 
in vzdrževanje sprehajalnih poti 
ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prome-
tno ureditev (prometna signalizaci-
ja, ureditev dovozov in izvozov, ome-
jevanje hitrosti ipd.),
- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri jav-
nih razgrnitvah prostorskih, plan-
skih in izvedbenih aktov, ki obravna-
vajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo 
prostorskih, planskih in izvedbenih 
aktov ter jih posredujejo pristojne-
mu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe 

namembnosti kmetijskega prostora 
v druge namene, predvidenih gra-
denj večjih proizvodnih in drugih 
objektov v skupnosti, za posege v 
kmetijski prostor (agromelioracije, 
komasacije), pri katerih bi prišlo do 
spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s 
problemi in potrebami prebivalcev 
skupnosti na področju urejanja pro-
stora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kultur-
nih, športnih in drugih prireditev,
- spremljajo nevarnosti na svojem 
območju in o tem obveščajo štab za 
civilno zaščito ter po potrebi prebi-
valstvo in sodelujejo pri ostalih nalo-
gah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o raz-
polaganju in upravljanju s premože-
njem občine, ki je skupnostim dano 
na uporabo za opravljanje njihovih 
nalog in
- občinskemu svetu dajejo mnenje v 
zvezi z obratovalnim časom gostin-
skih obratov. 

7. člen
(1) Vaški odbori sprejemajo odlo-
čitve na svojih sestankih, in sicer z 
večino opredeljenih glasov navzočih 
članov.
(2) Vaški odbor lahko veljavno skle-
pa, če je na sestanku navzoča večina 
vseh članov.

8. člen
(1) Predsednik vaškega odbora pre-
jema obvestila o sejah občinskega 
sveta, če je na dnevnem redu točka, 
ki zajema delovno področje vaške 
skupnosti.
(2) Predsednik vaškega odbora lahko 
na seji občinskega sveta razpravlja o 
zadevah, ki se nanašajo na delovno 
področje vaškega odbora, nima pa 
pravice glasovanja.
(3) Predsednik vaškega odbora je 
dolžan po seji občinskega sveta o za-
devah, ki se nanašajo na vaško sku-
pnost, seznaniti ostale člane vaškega 
odbora.

(4) Predsednik vaškega odbora lah-
ko zahteva od občinske uprave vpo-
gled v tiste dele gradiva, ki se nana-
šajo na vaško skupnost, za katero je 
ustanovljen vaški odbor, katerega 
predsednik je.

9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka pre-
neha veljati Odlok o ustanovitvi va-
ških skupnosti (Uradni vestnik Obči-
ne Trnovska vas, št. 2/00).

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku Obči-
ne Trnovska vas.

Številka: 032 0/25-2/2009-1s
Datum: 15. 9. 2009

Alojz BENKO, l.r.
župan Občine Trnovska vas

3.
Na podlagi 36. člena Odloka o po-
kopališki in pogrebni dejavnosti ter 
urejanju pokopališča (Uradni list RS, 
št. 52/00) in v skladu s 7. členom 
Statuta Občine Trnovska vas (Ura-
dni vestnik Občine Trnovska vas, št. 
5/07) je Občinski svet Občine Trno-
vska vas na svoji 25. redni seji, dne 
15. 9. 2009, sprejel naslednji 

SKLEP
o višini najemnine za grobna polja 

in mrliško vežico

1. člen
Višina letne najemnine za grobna 
polja na pokopališču Trnovska vas 
znaša:
- za enojni grob 22,00 EUR in
- za družinski grob 27,00 EUR.

2. člen
Najemnina za prvi najem oziroma za 
najem novega grobnega polja na po-
kopališču Trnovska vas znaša:
- za enojni grob 42,00 EUR in
- za družinski grob 63,00 EUR.

3. člen
(1) Najemnina za mrliško vežico 
na pokopališču Trnovska vas znaša 
70,00 EUR.
(2) Najemnina v primeru najema 
mrliške vežice iz prejšnjega odstav-
ka tega člena znaša 25,00 EUR, če se 
pogrebna slovesnost opravi v enem 
dnevu. 

4. člen
Najemnina iz 1., 2. in 3. člena tega 
sklepa se poravna upravljavcu po-
kopališča, tj. Občini Trnovska vas, 
na podlagi izstavljenega plačilnega 
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naloga.
5. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa 
preneha veljati Sklep o višini cen na-
jema grobnih mest in mrliške vežice 
(Uradni vestnik Občine Trnovska 
vas, št. 2/07).
(2) Ta sklep začne veljati s 1. 8. 
2009.

Številka: 032 0/25-5/2009-4s
Datum: 15. 9. 2009

Alojz BENKO, l.r.
župan Občine Trnovska vas

4.
Na podlagi 26. člena Zakona o po-
litičnih strankah (Uradni list RS št. 
100/05- uradno prečiščeno besedi-
lo ZPoIS-UPB1) in 15. člena Statuta 
občine Trnovska vas (Uradni vestnik 
občine Trnovska vas, št. 5/2007), je 
Občinski svet občine Trnovska vas 
na  25.  redni seji z dne 15. 9. 2009  
sprejel 

SKLEP
o  financiranju političnih strank v 

občini Trnovska vas

I.
Politična  stranka (v nadaljnjem be-
sedilu: stranka),  ki je kandidirala 
kandidate na zadnjih volitvah za 
Občinski svet Občine Trnovska vas, 
dobi sredstva iz proračuna Občina 
Trnovska vas sorazmerno številu gla-
sov volivcev, ki jih je dobila na voli-
tvah. 
Stranka lahko pridobi sredstva iz 
proračuna Občine Trnovska vas, če 
je dobila najmanj 50 % glasov, ki so 
bili potrebni za izvolitev enega člana 
Občinskega sveta občine Trnovska 
vas (število veljavnih glasov : s števi-
lom mest v občinskem svetu x 50 : 
100).

Višina sredstev, ki se namenijo za fi-
nanciranje strank, se določi v prora-
čunu občine za tekoče proračunsko 
leto.
Sredstva iz proračuna, ki so namenje-
na  za financiranje strank, ne smejo 
presegati 0,33 % sredstev, ki jih ima 
občina Trnovska vas opredeljene po 
predpisih, ki urejajo financiranje ob-
čine in s katerimi lahko zagotovi iz-
vajanje ustavnih in zakonskih nalog.

II.
Sredstva  se dodeljujejo letno iz pro-
računa občine Trnovska vas na tran-
sakcijske  račune političnih strank.

III.
Ta sklep začne  veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem vestniku obči-
ne Trnovska vas, uporablja se za pro-
računsko leto 2009. Z uveljavitvijo 
tega sklepa preneha veljati sklep o 
načinu financiranja političnih strank 
v občini Trnovska vas št. 032 0/18-
4/2008-4S z dne 18. 12. 2008.

Številka:  032 0/25-6/2009-5s
Datum:  15. 9. 2009

Župan občine:
Alojz Benko dipl.upr. org., l.r.

5.
Na podlagi 13. člena Uredbe o uprav-
nem poslovanju (Uradni list RS, št. 
20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 
63/07, 115/07-uredba, 122/07-ured-
ba-popr., 31/08 in 35/09) je župan 
Občine Trnovska vas sprejel nasle-
dnji

SKLEP
o uradnih elektronskih naslovih 

Občinske uprave Občine Trnovska 
vas

I.
Občinska uprava Občine Trnovska 
vas uradno posluje z naslednjimi ele-
ktronskimi naslovi:
- obcina.trnovska.vas@siol.net,
- joze.potrc@trnovska-vas.si,
- racunovodstvo@trnovska-vas.si, 
- trnovska.irena@siol.com,
- tajnistvo@trnovska-vas.si.

II.
Sporočila, prejeta na naslov obcina.
trnovska.vas@siol.net, se redno pre-
gledujejo v sprejemni pisarni Obči-
ne Trnovska vas in v računovodski 
službi Občine Trnovska vas.
Sporočila, prejeta na naslov joze.po-
trc@trnovska-vas.si, redno pregledu-
je direktor Občinske uprave Občine 
Trnovska vas.
Sporočila, prejeta na naslov racuno-
vodstvo@trnovska-vas.si, redno pre-
gleduje računovodska služba Obči-
ne Trnovska vas.
Sporočila, prejeta na naslov trno-

vska.irena@siol.com, redno pregle-
duje višja referentka Občine Trno-
vska vas.
Sporočila, prejeta na naslov tajni-
stvo@trnovska-vas.si, se redno pre-
gledujejo v sprejemni pisarni Obči-
ne Trnovska vas.

III.
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, 
preneha veljati Sklep o uradnem ele-
ktronskem naslovu Občinske uprave 
Občine Trnovska vas (Uradni vestnik 
Občine Trnovska vas, št. 3/03).

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave 
v Uradnem vestniku Občine Trno-
vska vas.

Številka: 032 1/2009-3s
Datum: 4. 6. 2009

Alojz BENKO,
župan Občine Trnovska vas

6.
Na podlagi 13. člena Odloka o usta-
novitvi skupne občinske uprave ob-
čin (Uradni list RS, št.
57/99, 23/09) in 7. člena Statuta ob-
čine Trnovska vas (Uradni vestnik 
občine Trnovska vas št. 5/2007) je 
Občinski svet občine Trnovska vas 
na 25. redni seji dne, 15. 9. 2009 
sprejel naslednji

SKLEP

1. člen 
Občina Trnovska vas kot soustanovi-
teljica Skupne občinske uprave so-
glaša s pristopom Občine Duplek k 
Skupni občinski upravi na področju 
varstva okolja za dejavnost ravnanja 
s komunalnimi odpadki.

2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem spreje-
ma na občinskem svetu občine Trno-
vska vas.

Številka: 032 0/25-8/2009-6s
Datum: 15. 9. 2009

Alojz BENKO,
župan Občine Trnovska vas

7.
Občina Trnovska vas objavlja na 
podlagi Odloka o proračunu občine 
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Trnovska vas (Uradni vestni občine 
Trnovska vas, št. 02/2009) in na pod-
lagi sprejetega Pravilnika o prizna-
njih občine Trnovska vas (Uradni 
vestnik Tednika, št. 13/99)

RAZPIS
za zbiranje predlogov za priznanja 

občine Trnovska vas 

1.
Priznanja Občine Trnovska vas so:
- naziv častnega občana,
- priznanje občine Trnovska vas.

2.
Pogoji za dodelitev priznanj:

Naziv častni občan se lahko podelju-
je občanom in drugim državljanom 
Republike Slovenije, kakor tudi dr-
žavljanom drugih držav, ki imajo po-
sebne zasluge za napredek znanosti, 
umetnosti in kulture ter za druge iz-

jemne dosežke.

Priznanje občine Trnovska vas je naj-
višje občinsko priznanje.

Podeli se posameznikom, delovnim 
skupinam, podjetjem in drugim 
organizacijam in skupnostim za ži-
vljenjsko delo oziroma za izjemne 
uspehe na posameznih področjih 
življenja in dela, ki prispevajo k na-
daljnjemu razvoju in ugledu Občine 
Trnovska vas.

3.
Postopek podeljevanja:

Predloge za podelitev priznanj Obči-
ne Trnovska vas lahko podajo: posa-
mezniki, podjetja, zavodi, politične 
in druge organizacije in skupnosti, 
društva ter organi lokalne skupno-
sti.
Predlogi morajo vsebovati: ime, pri-

imek in naslov predlaganega kandi-
data ter morajo biti pisno utemelje-
ni in obrazloženi.

4.
Komisija za priznanja bo predloge 
zbirala do 09. 10. 2009. 
Predlogi se oddajo v pisni obliki na 
sedežu občine Trnovska vas, Trno-
vska vas 42.

5.
Komisija bo zbrane predloge prou-
čila, Občinski svet občine Trnovska 
vas pa bo sprejel sklep o podelitvi 
največ petih (5) priznanj, ki bodo 
podeljena na občinskem prazniku 
Občine Trnovska vas.

Datum: 15.  09.  2009
Številka: 011/2009-1(priznanja)

Komisija za priznanja 
občine Trnovska vas

TRNOVSKI ZVON

Izdajatelj: Občina Trnovska vas
Odgovorna urednica: Andreja Krajnc
Naslov uredništva: TRNOVSKI ZVON, Trnovska vas 
42, 2254 Trnovska vas
Telefon: 02/757-95-10
Telefax: 02/757-16-61
E-pošta: trnovski.zvon@trnovski-zvon.si
Glasilo TRNOVSKI ZVON izhaja v nakladi 380 izvodov 
in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trnovska 
vas brezplačno.
Grafično oblikovanje: Pika, Zmagoslav Šalamun, s.p., 
Biš 61, 2254 Trnovska vas, GSM: 070 670 740
Spletna stran: www.trnovska-vas.si


