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1.                                                                                                                                
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-
ZUJF), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, št. 77/07-UPB1, 65/07-Odl. US, 56/08, 4/10, 
20/11 100/11-Odl. US in 111/13), Pravilnika o sofinanciranju 
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 Občine Trnovska vas, 5/07) je Občinski svet 
Občine Trnovska vas na 27. redni seji, dne 3. 6. 2014, sprejel

LETNI PROGRAM KULTURE 
OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2014

Občinski svet Občine Trnovska vas na podlagi zgoraj 
navedenih zakonskih 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 
2014 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 posebej ljubiteljske kulture.

Občina Trnovska vas zagotavlja na področju kulture za leto 
2014, za kulturne dejavnosti, torej za kulturne programe in 
kulturne projekte, sredstva iz proračuna oz. proračunske 

postavke 4023002 v višini 1.166,90 EUR. Sredstva se delijo na 
osnovi javnega razpisa v skladu z zakonodajo in Pravilnikom 
o sofinanciranju programov društev na področju kulturne 
dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik občine 
Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13).

Letni program kulture Občine Trnovska vas za leto 2014 se 
udejanja preko programov javnih zavodov, javnega sklada in 
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti društev.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo v letu 2014 
sofinancirale dejavnosti naslednjim izvajalcem na področju 
kulture:

- Javni zavodi in skladi: Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti, Območna izpostava Ptuj in Knjižnica Ivana 
Potrča Ptuj                              
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna 
organizacija slovenske 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 okrog 90 let. Vsakoletna ustvarjalnost preko 
3.000 kulturnih društev se kaže v 20.000 kulturnih 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.
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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 
KULTURE V OBČINI TRNOVSKA VAS
Lokalno kulturno tradicijo območja Občine Trnovska vas 
zaznamuje bogato 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 možnosti za dejavno življenje na 
področju kulture, kot je udejanjanje ustvarjalnosti 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 interesov, ki presegajo zgolj 
materialno raven.
Ključnega pomena sta zlasti zagotavljanje možnosti za 
ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnosti za predstavljanje 
te dejavnosti in zagotavljanje možnosti za dostop do kulturnih 
dobrin najvišje kakovosti (koncerti, predstave, prikazi ljudskih 
običajev, plesne predstave, razstave ipd.), seveda v tolikšnem 
obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnosti občine.

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 dejavnosti na področju 
kulture in svoj interes po dostopnosti kulturnih dobrin 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 prireditvah poskrbijo tudi za kulturne 
programe.

5. UKREPI ZA URESNIČEVANJE OBČINSKEGA 
PROGRAMA KULTURE
Naloga občine je zlasti zagotavljanje ustrezne klime v občini 
za uresničevanje 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 zmožnostmi 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 prostori 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 dejavnosti na območju občine.

Občina Trnovska vas bo ob pripravi proračuna za naslednje 
leto, na podlagi 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 Večnamenska dvorana Trnovska vas in Gasilski dom 
Biš.

7. DOLGOROČNI POGLED NA RAZVOJ KULTURE V 
OBČINI TRNOVSKA VAS     
Občina Trnovska vas želi dolgoročno zagotoviti lastnim 
občankam in občanom ter gostom kakovostno ponudbo 
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kulturnih dobrin.
Občina Trnovska vas bo posvečala izrazito skrb raziskovanju, 
vzdrževanju, 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 0/27-3/2014-2s
Datum: 3. 6. 2014
	 	 	 	 	 	 	 	

župan	Občine	Trnovska	vas

     
  

2. 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), v skladu 
z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00-popr.) ter na 
podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov  v 
Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas št. 
3/08, 3/10, 3/11 in 3/2013) je Občinski svet Občine Trnovska 
vas  na svoji 27. redni seji, dne 3. 6. 2014, sprejel

Letni program športa
Občine Trnovska vas za leto 2014

I. Uvod
Občina Trnovska vas z letnim programom športa določa 
športne programe, ki bodo v letu 2014 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 2014 naslednje 
usmeritve:
-  razvijati in vzpodbujati rekreativno obliko športnega 
udejstvovanja v občini, 
- delovanjem društvom iz občine, ki so nosilci športnega 
življenja v občini, bomo pomagali čimbolj uresničiti zastavljene 
cilje društev.
- za dvig kvalitete sofinanciranih programov in racionalnosti 
porabe javnih 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 2014 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 
1/2014) zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena 
izvajanju športnih programov v občini na postavki 4023002 
– financiranje društev. Za športno dejavnost so v letu 2014 
zagotovljena sredstva v skupni višini 1.944,60 EUR oziroma za 
posamezen namen:
1. športna rekreacija                                  777,70 EUR,
2. športne prireditve                                              1.166,90 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 
3/2013).
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 
2014 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 današnjega življenja in 
dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s 
temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike 
dejavnosti. 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 članic, v 
različnih športnih panogah, in za socialno in zdravstveno 
ogrožene ter občane, starejše od 65 let, tudi strokovni kader.

2. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu
Posebej se podpira usposabljanje, izobraževanje in 
izpopolnjevanje strokovnih in drugih delavcev, povezanih s 
športom. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje 
volonterskih (amaterskih) strokovnih delavcev, ki prevladujejo 
v športu.
Občina sofinancira dejanske stroške izobraževanja, 
usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov na 
podlagi dokumentacije o uspešno opravljenem usposabljanju 
oz. potrdila o izobraževanju oziroma izpopolnjevanju in 
sicer: izobraževanje, usposabljanje za pridobitev amaterskih 
nazivov 1., 2. ali 3. stopnje in izpopolnjevanje z mednarodnim 
licenciranjem ali licenciranjem.

3. 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.

4. Delovanje društev in športne zveze
Športna društva kot osnovne športne organizacije se 
združujejo v občinske športne zveze oziroma zveze na lokalni 
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ravni. Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo 
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov in dohodkov 
zaposlenih. 
Sofinancira se delovanje društev in občinskih zvez na lokalni 
ravni in sicer tako, da se sofinancira njihovo delovanje na 
podlagi doseženih točk po kriteriju uspešnosti in razširjenosti 
športne panoge oziroma društva in dodatno 0,5 točke za 
vsakega člana s plačano članarino. 
Merilo za določitev obsega sofinanciranja delovanja športne 
zveze je število vključenih registriranih športnih društev v 
zvezo (25 točk/športno društvo).

5. Športni objekti:
Sofinancirajo se športni pripomočki in oprema ter vzdrževanje 
objekta in funkcionalnega zemljišča in sicer:

- do 500 EUR                                                         40 točk
- nad 500 EUR                                                          80 točk. 

Izvajalci programov športa pridobijo v osnovi sredstva na 
podlagi doseženih točk na podlagi razširjenosti in uspešnosti 
(kakovosti) športne panoge, ki se prištejejo k točkam vsake 
prijavljene skupine oz. programa.

Športna infrastruktura:
Športni objekt na območju Občine Trnovska vas (tj. Športni 
park) je v lasti Občine Trnovska vas, uporabljajo in vzdržujejo 
pa ga društva.

V. Posebne določbe
Sredstva za sofinanciranje programov športa za leto 2013 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 planirane 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 osnova za izvedbo javnega 
razpisa in s tem razdelitve sredstev za sofinanciranje 
programov športa v Občini Trnovska vas v letu 2014. 
 
Letni program športa se objavi v Uradnem vestniku občine 
Trnovska vas.
 
Številka: 032 0/27-3/2014-3s
Datum: 3. 6. 2014
       

Alojz	Benko,
župan	Občine	Trnovska	vas

3. 
Na podlagi 38. člena in v skladu s 35. členom Zakona o lokalnih 
volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB3 in 45/08) ter 16. člena 
Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska 
vas, št. 5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 27. 
redni seji, dne 3. 6. 2014, sprejel 

SKLEP
o imenovanju Občinske volilne komisije 

Občine Trnovska vas

I.
V Občinsko volilno komisijo Občine Trnovska vas se imenujejo:
1. predsednik: Jože Vidic, Črmlja 8, 2254 Trnovska vas,
    namestnik: Valerija Horvat Majcen, Grajenščak 6, 2250 Ptuj,
2. član: Anton Potrč, Ločič 15, 2254 Trnovska vas,
    Namestnik: Janez Kramberger, Biš 17, 2254 Trnovska vas,
3. član: Vinko Prigl, Trnovski Vrh 7, 2254 Trnovska vas
    namestnik: Edvard Petrič, Sovjak 13, 2254 Trnovska vas,
4. član: Feliks Pukšič, Biš 12 b, 2254 Trnovska vas,
    namestnik: Marija Pukšič, Ločič 2 a, 2254 Trnovska vas.

II.
Mandatna doba imenovane občinske volilne komisije traja 4 
leta.

III.
Ta sklep začne veljati s potekom mandata občinske volilne 
komisije, ki je bila imenovana s sklepom št. 032 0/32-4/2010-
5s z dne 25. 5. 2010 in se objavi v Uradnem vestniku Občine 
Trnovska vas.

Številka: 032 0/27-6/2014-8s
Datum: 3. 6. 2014

Alojz	Benko,
župan	Občine	Trnovska	vas	

4. 
Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni 
list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07 in 99/13) in 16. člena Statuta 
Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 
5/07) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 27. redni 
seji, dne 3. 6. 32014, sprejel naslednji

SKLEP
o financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas

1. člen
(1) Politična stranka (v nadaljnjem besedilu: stranka), ki je 
kandidirala kandidatke oziroma kandidate (v nadaljnjem 
besedilu: kandidate) na zadnjih volitvah za Občinski svet 
Občine Trnovska vas, dobi sredstva iz proračuna Občine 
Trnovska vas sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila 
na volitvah.
(2) Stranka pridobi sredstva iz proračuna Občine Trnovska 
vas, če je dobila najmanj polovico števila glasov, potrebnih za 
izvolitev enega člana Občinskega sveta Občine Trnovska vas, ki 
ga dobimo, če število veljavnih glasov delimo s številom mest 
v občinskem svetu. 
(3) Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih 
strank, se določi v proračunu Občine Trnovske vas za 
posamezno (tekoče) proračunsko leto. 
(4) Sredstva iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 0,2 
% sredstev, ki jih ima Občina Trnovska vas opredeljene po 
predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi zagotovi 
izvajanje ustavnih in zakonskih nalog.

2. člen
Sredstva za financiranje političnih strank se dodeljujejo letno 
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iz proračuna Občine Trnovska vas na transakcijske račune 
političnih strank.

3. člen
(1) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se za proračunsko 
leto 2014.
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o 
financiranju političnih strank v Občini Trnovska vas (Uradni 
vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/13).

Številka: 032 0/27-9/2014-9s
Datum: 3. 6. 2014
	 	 	 	 											 	 	 	

Alojz	Benko,
župan	Občine	Trnovska	vas

5. 
Na podlagi 28. v zvezi s 23. členom Zakona o volilni 
in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 
103/07-ZPolS-D, 11/11 in 98/13) in 16. člena Statuta Občine 
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/07) 
je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 27. seji, dne 3. 6. 
2014, sprejel 

SKLEP 
o delnem povračilu stroškov organizatorjem volilne 

kampanje za lokalne volitve 2014 v Občini Trnovska vas

I.
S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov 
organizatorjem volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014 
v Občini Trnovska vas (v nadaljevanju: občina).

II.
Stroški volilne kampanje za volitve v občinski svet vas ne smejo 
preseči 0,40 EUR na posameznega volilnega upravičenca v 
občini.
Stroški volilne kampanje za župana občine ne smejo preseči 
0,25 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če 
pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje 
za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo 
še za 0,15 EUR na posameznega volilnega upravičenca v občini.

III.
Organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za svetnike, 
katerih listam so pripadli mandati za svetnike v občinskem 
svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje 
v višini 0,33 EUR za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek 
povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih 
sredstev, razvidnega iz poročila organizatorja.

IV.
Do delne povrnitve stroškov volilne kampanje so upravičeni 
tudi organizatorji volilne kampanje oziroma kandidati za 
župana, za katere je glasovalo najmanj 10 % od skupnega števila 
volilnih upravičencev, ki so glasovali, in sicer 0,12 EUR za vsak 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
poročila organizatorja.
Če se glasovanje ponovi, sta kandidata, ki kandidirata na 
vnovičnem glasovanju, upravičena do povrnitve stroškov v 
višini 0,12 EUR na dobljeni glas le na osnovi dobljenih glasov 

na vnovičnem glasovanju.

V.
Organizatorju volilne kampanje oziroma kandidatu za volitve v 
občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne 
stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Trnovska vas 
v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in 
Računskemu sodišču.

VI.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Trnovska vas.

Številka: 032 0/27-5/2014-5s
Datum: 3. 6. 2014

Alojz	Benko,
župan	Občine	Trnovska	vas

6. 
Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika o 
sofinanciranju programov društev na področju kulturne 
dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine 
Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13), Odloka o proračunu Občine 
Trnovska vas 2014 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/14) 
in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 
99/09-ZIPRS1011 in 3/13) 
     

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH DE-

JAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2014

Občina Trnovska vas v skladu s sprejetim Letnim programom 
kulture Občine Trnovska vas za leto 2014 razpisuje sredstva 
za sofinanciranje kulturnih programov za leto 2014 v skupni 
višini 1.166,90 EUR.

POGOJI
Za sofinanciranje kulturne dejavnosti mora društvo 
izpolnjevati naslednje pogoje:

- da je registrirano za opravljanje programov na področju 
kulture,
- da vodijo dokumentacijo v skladu z zakonom o društvih,
- da imajo potrjen plan dela s strani upravnega odbora društva,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da imajo sedež v Občini Trnovska vas.

Vloge morajo vsebovati:

izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija za sofinanciranje 
programov kulturnih dejavnosti v Občini Trnovska vas za leto 
2014),
dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, 
navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alinee.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Letni izvedbeni program kulturne dejavnosti v Občini 
Trnovska vas za leto 2014 določa sofinanciranje naslednjih 
1. programov kulture:
2. redna dejavnost društva,
3. strokovno izpopolnjevanje,
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4. organizacija kulturne prireditve v občinskem merilu,
5. organizacija kulturne prireditve v medobčinskem merilu,
6. sodelovanje na kulturni prireditvi v občinskem merilu,
7. udeležbo na tekmovanjih ali prireditvah izven občine,
ostale aktivnosti,
8. nabava in vzdrževanje opreme za izvedbo programov.

ROK IZVEDBE 
Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 
2014. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci 
programov kulturnih dejavnosti dvignejo na Občini Trnovska 
vas v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski 
obliki pridobijo na spletni strani Občine Trnovska vas.

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na 
predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 4. 7. 
2014, do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS – KULTURA 2014«, na naslov: Občina Trnovska 
vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po 
pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO 
IZVAJALCI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v 
skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Trnovska vas (Uradni 
vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/11 in 3/13) in sicer v skladu 
z merili, ki so priloga pravilnika. Pripravljen predlog razdelitve 
sredstev komisija predloži županu, na podlagi predloga pa 
občinska uprava izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev v 
roku 45 dni od dneva, ki je določen za oddajo prijav na javni 
razpis. Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo županu občine 
v roku 8 dni od prejema sklepa. 

Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim 
pogojem, izvajalec s sklepom zavrže. 

Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove 
k dopolnitvi vloge. V kolikor izvajalec vloge v določenem roku 
ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.
Odpiranje prijav ni javno.

SKLENITEV POGODBE
V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev 
župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim 
opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad 
porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem 
direktno.

Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma 
v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo, občini 
predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne 
izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim 
za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec 
do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, 
da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz 
proračuna vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali 

na telefonski številki 02/ 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

Datum: 4. 6. 2014
Številka: 011 1/2014-2JR

Alojz	Benko,
župan	Občina	Trnovska	vas				

7. 
Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika za 
vrednotenje športnih programov v Občini Trnovska vas 
(Uradni vestni Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/10, 3/11 in 
3/13), Odloka o proračunu Občine Trnovska vas 2014 (Uradni 
vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/14) in Pravilnika o postopkih 
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13) 

JAVNI RAZPIS
ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V OBČINI 

TRNOVSKA VAS ZA LETO 2014

Občina Trnovska vas v skladu s sprejetim Letnim 
programom športa Občine Trnovska vas za leto 
2014 razpisuje sredstva za sofinanciranje športnih 
programov za leto 2014 v skupni višini 1.944,60 EUR in 
sicer posamezno za naslednje vsebine športa:
1. športna rekreacija – 777,70 EUR,    
2. športne prireditve – 1.166,90 EUR.   
 
Izvajalci programov športa pridobijo najprej točke na podlagi 
razširjenosti športne panoge in na podlagi uspešnosti 
(kakovosti) športne panoge, ki se prištejejo k skupnim točkam 
vsake prijavljene vsebine.

POGOJI IN MERILA ZA PRIJAVO
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

- da imajo sedež v občini Trnovska vas,
- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno 
in programsko urejeno vadbo,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu, v kolikor so organizirani 
v skladu z zakonom o društvih,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske  
in organizacijske pogoje za izvajanje svoje dejavnosti, 
- da so registrirani najmanj eno leto.

Vloge morajo vsebovati:
izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija za vrednotenje 
športnih programov v Občini Trnovska vas za leto 2014),
dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, 
navedenih v razpisni dokumentaciji iz prejšnje alinee.

ROK IZVEDBE
Sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo izvajali v letu 
2014. 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci 
programov športa dvignejo na Občini Trnovska vas v času 
uradnih ur v sprejemni pisarni ali pa si jo v elektronski obliki 
pridobijo na spletni strani Občine Trnovska vas.
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ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na 
predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 4. 7. 
2014, do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ – 
JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2014«, na naslov: Občina Trnovska vas, 
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po pošti, 
morajo na občino prispeti do navedenega roka. 

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO 
IZVAJALCI OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v 
skladu s Pravilnikom za vrednotenje športnih programov v 
Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 
3/08, 3/10, 3/11 in 3/13) in sicer v skladu z merili, ki so priloga 
pravilnika. Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija 
predloži županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda 
sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 45 dni od dneva, 
ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se 
lahko na izbor pritožijo županu občine v roku 8 dni od prejema 
sklepa. 
Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim 
pogojem, izvajalec s sklepom zavrže. 
Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove 
k dopolnitvi vloge. V kolikor izvajalec vloge v določenem roku 
ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.
Odpiranje prijav ni javno.

SKLENITEV POGODBE
V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev 
župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim 
opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad 
porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem 
direktno.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma 
v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo, občini 
predložiti dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne 
izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim 
za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec 
do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, 
da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz 
proračuna vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali 
na telefonski številki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

Datum: 4. 6. 2014
Številka: 011 1/2014-3JR

Alojz	Benko,
župan	Občina	Trnovska	vas

8.
Občina Trnovska vas objavlja na podlagi Pravilnika za 
vrednotenje programov organizacij in društev na področju 
humanitarnih in drugih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko 
obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne 
potrebe občanov, društev, interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov, njihovih združenj in zvez v Občini Trnovska vas 
(Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 3/08, 3/11 in 3/13) 
in v skladu z Odlokom o proračunu Občine Trnovska vas za 
leto 2014 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 1/14) in 
Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 

99/09-ZIPRS1011 in 3/13) 
     

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DE-

JAVNOSTI V OBČINI TRNOVSKA VAS ZA LETO 2014

POGOJI IN KRITERIJI
Predmet tega razpisa je sofinanciranje neprofitne in 
prostovoljne dejavnosti organizacij, društev in združenj ter 
zvez na področju humanitarnih dejavnosti in drugih dejavnosti, 
ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa 
specifične socialne potrebe občanov, njihovih združenj in zvez 
(v nadaljevanju izvajalcev).

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje po tem razpisu 
znaša skupaj 3.888,50 EUR.

POGOJI IN MERILA ZA PRIJAVO
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje :
- da imajo sedež v Občini Trnovska vas,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu,
- da so registrirani po Zakonu o društvih,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
- da vsako leto občini redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.

Vloge morajo vsebovati:
- izpolnjeni obrazec (Razpisna dokumentacija), 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev ter druge zahtevane priloge, 
navedene v razpisni dokumentaciji.

UPRAVIČENCI IN PROGRAMI, KI SE SOFINANCIRAJO
Upravičenci:
- neprofitni in prostovoljni izvajalci na področju humanitarnih 
dejavnosti za izvajanje njihovih rednih letnih programov, kot 
so Rdeči križ, Karitas, Invalidske organizacije, ipd.
- Prostovoljno gasilsko društvo za izvajanje programov, razen 
investicij in investicijskega vzdrževanja v objekte in nakup 
gasilske opreme, kar se zagotavlja v skladu s pogodbo o 
opravljanju javne službe, in zagotavljanje požarne varnosti 
v Občini Trnovska vas v skladu z Zakonom o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami,
- Turistično društvo, Društvo upokojencev, Društvo kmetic, za 
izvajanje njihovih letnih programov, 
- ostali neprofitni izvajalci (razen društev, ki delujejo na 
športnem in kulturnem področju) za sofinanciranje letnih 
programov.

Programi:
1. Izobraževanje,
2. Socialni programi,
3. Samostojna izvedba dogodka v občinskem merilu,
4. Samostojna izvedba dogodka v medobčinskem merilu,
5. Sodelovanje pri izvedbi občinskega dogodka,
6. Sodelovanje pri izvedbi medobčinskega dogodka,
7. Organizacija društvene aktivnosti,
8. Število članov s plačano članarino.

PROGRAMI BODO IZBRANI V SKLADU Z MERILI ZA 
PODROČJE HUMANITARNIH IN DRUGIH DEJAVNOSTI, 
KI SO PRILOGA PRAVILNIKA.
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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 410 izvodov in ga 
prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trnovska vas brezplač-
no.
Grafično oblikovanje: Pika, Zmagoslav Šalamun, s.p.,  070 
670 740
Spletna stran: www.trnovska-vas.si

ROK IZVEDBE: sofinancirajo se programi, ki so se ali se bodo 
izvajali v letu 2014. 

ROK IN NAČIN PRIJAVE
Zainteresirani izvajalci vlogo oddajo v pisni obliki na 
predpisanih obrazcih, osebno ali po pošti, najkasneje do 4. 7. 
2014, do 12.00 ure, v zaprti  kuverti s pripisom: »NE ODPIRAJ – 
ZA SOFINANCIRANJE DRUŠTEV«, na naslov: Občina Trnovska 
vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas. Vloge, poslane po 
pošti, morajo na občino prispeti do navedenega roka.

OBRAVNAVA VLOG IN ROK, V KATEREM BODO IZVAJALCI 
OBVEŠČENI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA
Pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene v 
skladu s Pravilnikom za vrednotenje programov organizacij 
in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti, 
ki ne sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo 
pa specifične socialne potrebe občanov, društev, interesnih 
in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez 
v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, 
št. 3/08, 3/11 in 3/13) in sicer v skladu z merili, ki so priloga 
pravilnika. Pripravljen predlog razdelitve sredstev komisija 
predloži županu, na podlagi predloga pa občinska uprava izda 
sklepe o izboru prejemnikov sredstev v roku 45 dni od dneva, 
ki je določen za oddajo prijav na javni razpis. Predlagatelji se 
lahko na izbor pritožijo županu občine v roku 8 dni od prejema 
sklepa. 
Nepravočasne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisnim 
pogojem, izvajalec s sklepom zavrže. 
Vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, komisija pisno pozove 
k dopolnitvi vloge. V kolikor izvajalec vloge v določenem roku 
ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže.

Odpiranje prijav ni javno.

SKLENITEV POGODBE:
V roku 8 dni od pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev 
župan z izbranimi izvajalci sklene pogodbe, ki med drugim 
opredeljujejo realizacijo programov in način nadzora nad 
porabo sredstev. Finančna sredstva se nakazuje upravičencem 
direktno.
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma 
v časovnih obdobjih, ki so določeni s pogodbo, predložiti 
dokazila o izpolnjevanju obveznosti. Če izvajalci ne 
izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, v celoti, se jim 
za ta del programa ne nakažejo finančna sredstva. Če izvajalec 
do roka, določenega v pogodbi, ne predloži poročila, se šteje, 
da programov ni izvajal in je dolžan vsa sredstva, prejeta iz 
proračuna vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na 
Občini Trnovska vas v času uradnih ur v sprejemni pisarni ali 
pa si jo v elektronski obliki pridobijo na spletni strani Občine 
Trnovska vas.

DODATNE INFORMACIJE:
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite osebno ali 
na telefonski številki 02 757 95 10 pri Klavdiji Arnuga.

Datum: 4. 6. 2014
Številka: 011 1/2014-1JR

Alojz	Benko,
župan	Občina	Trnovska	vas


