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Uradni vestnik
Občine Trnovska vas

1.
Na podlagi 112. in 119. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 - ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine
Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18) je
Občinski svet Občine Trnovska vas na redni 15. redni seji, dne
18. 6. 2020, sprejel

ODLOK
OOBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEMNAČRTU ZA

EUPTV2/2 IN DEL EUP OPV OBČINI TRNOVSKAVAS

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme »Občinski podrobni prostorski
načrt za EUP TV2/2 in del EUP OP v Občini Trnovska vas«, v
nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal ZUM urbanizem, planiranje,
projektiranje d.o.o., pod št. naloge 19022.
(2) OPPN ima v državnem prostorskem informacijskem sistemu
(PIS) identifikacijsko številko 1313.

2. člen
(opis prostorske ureditve)

Načrtuje se gradnja stavbe za rejo živali (hleva), gnojišča,
kompostnika, dograditev senika in koritastih silosov ter
pripadajočih prometnih, komunalnih in ostalimi ureditev.

3. člen
(vsebina odloka)

(1) Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za
objekt za rejo živali v Občini Trnovska vas, v nadaljevanju odlok,
določa območje OPPN, pogoje za umestitev načrtovane
prostorske ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in
pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo in grajeno javno dobro, parcelacijo, rešitve in

V S E B I N A

ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, varovanje
okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za
obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
etapnost izvedbe, dopustna odstopanja ter obveznosti
investitorjev in izvajalcev.

(2) Sestavljen je iz naslednjih delov:

A) ODLOK O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU

B) KARTOGRAFSKI DEL
1 Izsek iz kartografske dokumentacije k veljavnemu

občinskemu prostorskemu načrtu s prikazom meje
obravnavanega območja M 1 : 5.000

2 Prikaz območja podrobnega načrta z obstoječim
parcelnim stanjem M 1 : 1.000

3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji M 1 : 5.000
4 Zazidalna situacija s karakterističnimi prerezi M 1 : 1.000
5 Prikaz poteka omrežij ter načina priključevanja

na javno gospodarsko infrastrukturo M 1 : 1.000
6 Prikaz ureditev za varovanje okolja, naravnih virov,

ohranjanja narave, obrambo ter varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami M 1 : 1.000

7 Načrt parcelacije M 1 : 1.000

C) PRILOGE:
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage
4. Smernice in mnenja
5. Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega

prostorskega načrta
6. Povzetek za javnost

II. OBMOČJE OPPN

1. ODLOK
O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA EUP
TV2/2 IN DEL EUP OP V OBČINI TRNOVSKA VAS

2. PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJU MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
NA OBMOČJU OBČINE TRNOVSKA VAS

3. SKLEP
O SOGLASJU K DOLOČITVI CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI
NA DOMU — SOCIALNE OSKRBE IN DOLOČITVI
SUBVENCIONIRANJA CENE STORITVE POMOČI DRUŽINI NA
DOMU — SOCIALNE OSKRBE ZA LETO 2020

4. SKLEP
O POTRDITVI OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA
VARNOSTI OBČINE TRNOVSKA VAS V LETU 2019

5. LETNI PROGRAMKULTURE
OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2020

6. LETNI PROGRAM ŠPORTA
OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2020NE TRNOVSKA VAS
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4. člen
(območje OPPN)

(1) Območje obravnave se nahaja v naselju Trnovska vas v
Občini Trnovska vas, ob kategorizirani občinski cesti LC 060071
TRNOVCI - TRNOVSKA VAS.
(2) Velikost območja OPPN je približno 0,8 ha.
(3) Območje OPPN v skladu z geodetskim načrtom obsega
zemljišča ali dele zemljišč s parcelnimi številkami 669/1, 669/2,
670/1 in 670/2, vse k.o. Trnovska vas (345).
(4) Območje OPPN je določeno s tehničnimi elementi, ki
omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate
tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela, karte 7
»Načrt parcelacije«.

5. člen
(vrste dopustnih dejavnosti, gradenj in objektov)

Območje OPPN je namenjeno proizvodnim dejavnostim, in
sicer kmetijski proizvodnji (IK).

III. POGOJI ZA UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE
UREDITVEV PROSTOR

6. člen
(novogradnje objektov)

Zgradijo se stavba za rejo živali (hlev), kompostnik in gnojišče
ter dogradijo senik in koritasti silosi.

7. člen
(pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje novogradenj)

(1) Horizontalni in vertikalni gabariti ter lega objektov in
ureditev so razvidni iz grafičnega dela na karti št. 4 »Zazidalna
situacija s karakterističnimi prerezi«.
(2) Na območju se zgradijo naslednji objekti:
– stavba za rejo živali (hlev) velikosti približno 45,5 m × 18,0 m,
višine približno 10,0 m nad nivojem terena, pokrit s streho
dvokapnico temno rdeče barve z naklonom približno 30°,
objekt se oblikuje skladno s tehnološkimi zahtevami reje, pod
hlevom je v celoti vkopana jama za gnojevko velikosti približno
1650 m3;
– kompostnik in gnojišče velikosti približno 2 x 4,0 m × 5,0 m;
– dograditev koritastega silosa velikosti približno 7,5 m x 31,0 m;
– dograditev senika velikosti približno 24,5 m x 4,5 m, ki se uredi
kot podaljšek obstoječega ter
– drugi pomožni objekti, ki dopolnjujejo funkcijo načrtovanega
objekta.

8. člen
(krajinsko arhitekturna ureditev)

(1) Povozne in manipulacijske površine se izvedejo v asfaltu,
ostale površine se zatravijo z mešanico semen avtohtonih trav.
Po vzhodnem in zahodnem robu se območje zasadi z
avtohtonim drevjem in grmovnicami.
(2) Pred asfaltiranjem povoznih površin se odstrani naravne
glinasto meljaste zemljine (travna ruša in razrahljane vrhnje
sloje z organskimi primesmi) v taki debelini, da je mogoče
vgraditi nosilne – komprimirane sloje nevezanih materialov v
ustrezni debelini, ne manjši od 60 cm. Temeljna tla pod nasipi se
ustrezno očistijo in izvedejo v primernih nagibih ob obvezni
ureditvi ustreznega odvodnjavanja za zaledne in površinske
meteorne vode. Z ustreznimi ukrepi za odvodnjavanje je
potrebno poskrbeti, da v nasutju ali na njem ne bo prihajalo do
zastajanja meteornih vod. Vgrajene nevezane plasti nasutja pod
povoznimi površinami je potrebno praviloma komprimirati vsaj
do stopnje Evd = 40 – 45 MN/m².

IV. ZASNOVE PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE
PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO
INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNODOBRO

9. člen
(skupne določbe)

(1) Za načrtovano prometno, energetsko in komunalno
infrastrukturo se naroči projektno dokumentacijo. Projektiranje
in gradnja infrastrukture mora potekati v skladu s projektnimi
pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, v
kolikor niso v nasprotju s tem odlokom, ter skladno z
zakonodajo, ki ureja področje sanitarnega, higienskega in
požarnega varstva. Upošteva se predpisane minimalne odmike
med vodovodom in kanalizacijo; minimalni horizontalni odmik
je 0,5 m in minimalni vertikalni odmik je 3,0 m. V kolikor tega
odmika ni mogoče doseči je potrebno vodovod ustrezno
zaščititi.
(2) Zasnova prometnega omrežja je razvidna in potek
komunalnih in energetskih infrastrukturnih objektov in naprav
ter omrežja elektronskih komunikacij je razviden v
kartografskem delu karta 5 »Prikaz poteka omrežij ter načina
priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo«.

ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE
INFRASTRUKTURE

10. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Območje OPPN se prometno podrejeno navezuje na
občinsko kategorizirano lokalno cesto LC 060071 TRNOVCI -
TRNOVSKA VAS.
(2) Znotraj območja hleva se uredijo transportne poti, delovne
in manipulativne površine, ki zagotavljajo poleg prevoznosti
merodajnih vozil tudi prevoznost za intervencijska in dostavna
vozila.

POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE

11. člen
(vodooskrba)

(1) Za potrebe vodooskrben se zgradi ustrezen novi priključni
vodovodni cevovod z navezavo na obstoječi vodovodni
cevovod PE 110, v severnem delu območja.
(2) Obstoječi vodovodni cevovod PE 110 se znotraj območja
ustrezno zaščiti, uredi in zamenja na območju uvoza.
(3) Dimenzije novih cevovodov morajo biti v skladu z veljavnim
pravilnikom o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za
gašenje požarov. Po istem pravilniku je treba zagotoviti tudi
požarno varnost (hidrantno omrežje).

12. člen
(odvajanje odpadnih voda)

(1) Vsi vodi za odvajanje odpadnih voda morajo biti grajeni v
vodotesni izvedbi.
(2) Odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in
strešin se urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan
odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s
streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi
se ustrezno shranjujejo za kasnejšo uporabo v ustrezno velikem
zadrževalniku. Za morebitne viške se uredi vodotesna
kanalizacija do najbližjega odvodnega jarka. Izpust padavinskih
voda se izvede tako, da je izpustna glava oblikovana pod
naklonom brežine vodotoka in ne sega v njegov svetli profil. Po



Uradni vestnik 03/2020Trnovski zvon - 19. junij 2020

3

potrebi je opremljena s protipovratno zaklopko. Na območju
iztoka mora biti struga ustrezno zavarovana pred vodno erozijo.
(3) Odvodnjo padavinskih voda s transportnih, delovnih in
manipulativnih površin se uredi preko ustrezno
dimenzioniranega standardiziranega lovilca olj (SIST EN 858-2)
in usedalnika. Te površine morajo biti vodo nepropustne.
(4) Pod tlemi stavbe za rejo živali se uredijo kanali in jama za šest
mesečno skladiščenje gnojevke in gnojnice. Vsi vodi za
odvajanje odpadnih voda (gnojevke, gnojna jama in zbirni
kanali v hlevu) morajo biti načrtovani vodotesno in odporno na
gnojevko.

13. člen
(elektro oskrba)

Za potrebe napajanja novega hleva se uredi ustrezen
nizkonapetostni kabelski priključek iz obstoječega
nizkonapetostnega omrežja severno od območja.

V. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO

14. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija se izvede v skladu z načrtom parcelacije iz
grafičnega dela OPPN, ki je prikazan na karti 7 »Načrt
parcelacije«.
(2) Nove parcelne meje so določene s tehničnimi elementi, ki
omogočajo njihov prikaz v naravi. Koordinate tehničnih
elementov so razvidne iz grafičnega dela, karta 7 »Načrt
parcelacije«.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

15. člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije se v času
gradnje omogoči dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala
zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.
Lastnik zemljišča/investitor/odgovorni vodja mora vsaj 10 dni
pred pričetkom izvajanja zemeljskih del o tem pisno obvestiti
ZVKDS OE Maribor.
(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/
investitorja/, odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja
in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z
določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških
ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko
pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za
arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških
ostalin oz. se omeji ali prepove gospodarska in druga raba
zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZAVAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH
VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

16. člen
(varstvo pred hrupom)

Območje se nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom.
Umeščene dejavnosti ne smejo biti vir hrupa, ki bi presegal
predpisane mejne ravni hrupa. Dovoljena je uporaba tistih
delovnih naprav in mehanizacije, ki so izdelane v skladu z
normami kakovosti za emisije hrupa.

17. člen
(varstvo pred onesnaženjem zraka)

V času izkopa zemljine in ostalih gradbenih in rušilnih del je
treba ob neugodnih vremenskih razmerah (suho in vetrovno
vreme) površine vlažiti ali drugače preprečiti emitiranje prašnih
delcev v ozračje.

18. člen
(varstvo voda)

(1) Odpadne vode, ki bodo nastale zaradi obratovanja
dejavnosti so:
- padavinske vode,
- odpadne vode pri čiščenju hleva.
(2) Negativne vplive na vode v času gradnje in po njej je treba
na celotnem območju urejanja omejiti ali preprečevati z
naslednjimi ukrepi:
- odvajanje čistih padavinskih voda z utrjenih površin in strešin
je treba urediti tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan
odtok padavinskih voda z urbanih površin. Padavinske vode s
streh in vode, ki ne bodo onesnažene z vodi škodljivimi snovmi
se ustrezno shranjujejo za kasnejšo uporabo. Za viške vode, ki se
ne bodo shranjevali, se uredi vodotesna kanalizacija do
najbližjega odvodnega jarka;
- odpadne padavinske vode z manipulativnih površin se uredi
skladno z predpisi, ki se nanašajo na emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo;
- gnojevka in gnojnica se odvajata v za to posebej urejeni gnojni
jami, ki mora biti vodotesna in odporna na gnojevko. Tudi zbirni
kanali v hlevu morajo biti vodotesni in odporni na gnojevko;
- pri gradnji se ne uporabijo materiali, ki vsebujejo nevarne
spojine;
- odpadne in izcedne vode, ki nastajajo na gradbenih površinah
in v infrastrukturnih objektih na gradbišču se ne smejo izpuščati
v podtalje, z njimi je treba ravnati v skladu z določili veljavne
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaževanja;
- vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s tehničnimi
predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela;
- v času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne
varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo
preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi
transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih
nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojšnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča
in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in v vodotoke;
- gradbeni stroji na gradbišču in transportna vozila za dovoz in
odvoz z gradbišča morajo biti tehnično brezhibna, da ne bi
prišlo do kontaminacije tal in vode zaradi izlitja goriva ali olja.
Redno vzdrževanje teh strojev in vozil se izvaja izven gradbišča,
v ustrezno opremljenih avtomehaničnih delavnicah.

19. člen
(varovanje tal)

(1) Pred gradnjo je potrebno pridobiti mnenje o vplivu gradnje
na vodni režim in stanje voda. Vloga za mnenje o vplivu gradnje
na vodni režim in stanje voda mora vsebovati projektno
dokumentacijo in druge podatke o predvideni gradnji, ki
smiselno vključujejo geološko poročilo s poudarkom na
erodibilnosti in stabilnosti terena.
(2) Na območju je prepovedano nenadzorovano zbiranje ali
odvajanje zbranih voda po erozivnih ali pazljivih zemljiščih.
(3) Med gradnjo je treba:
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- posege v tla izvajati tako, da bodo prizadete čim manjše
površine tal;
- z viški materiala iz izkopa gradbenih jam za temeljenje ravnati
v skladu z veljavnim pravilnikom o obremenjevanju tal z
vnašanjem odpadkov;
- posebno pozornost posvetiti onesnaženim tlom v primeru
razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. V tem
primeru je treba onesnaženi material pred odlaganjem na
začasno ali trajno odlagališče preiskati skladno z določili
veljavnega pravilnika o ravnanju z odpadki. Pred začetkom
odstranjevanja mora biti določena tudi lokacija začasnega
odlagališča;
- na celotnem območju gradbenih del, dovoznih cest in drugih
manipulativnih površin, ki so povezane z izvajanjem gradnje,
zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te
nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali
razsutjem nevarnih snovi;
- na območju gradbišča, transportnih poti in drugih
manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport
odstranjenega in gradbenega materiala, uporabljati le tehnično
ustrezna vozila, pri sami gradnji pa uporabljati tehnično
brezhibne gradbene stroje in ostalo mehanizacijo.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

20. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom

pred požarom)
(1) Obravnavano območje leži v potresni coni 7. stopnje po MCS
lestvici (500-letno povratno obdobje s projektnim pospeškom
tal 0,10 g) zato je treba temu primerno predvideti način gradnje.
(2) Območje urejanja leži na erozijsko ogroženem območju,
zato naj gradnjo nadzoruje pooblaščen gradbeni nadzornik, ki
naj po potrebi za prevzeme temeljnih tal in meritve zgoščenosti
vgrajenih zemljin vključi tudi pooblaščenega nadzornega
geomehanika.
(3) Požarno varnost se zagotovi v skladu z zakonodajo, ki ureja
to področje. Pri projektiranju je treba upoštevati požarna
tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka
požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških
postopkov ter širjenja požara med posameznimi poselitvenimi
območji.
- treba je upoštevati požarno ogroženost naravnega okolja,
- zagotoviti ukrepe varstva pred požarom v skladu z veljavno
zakonodajo,
- treba je zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje
- zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali ali premoženja pri
požaru ter zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter
delovne površine za intervencijska vozila,
- treba je zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med
objekti ali potrebne protipožarne ločitve,
- dovozne poti za gasilsko intervencijo se projektirajo in
izvedejo tako, da omogočajo ustrezni osni pritisk,
- potrebne površine za gasilce ob zgradbah: dostopne poti za
gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, postavitvene površine
in delovne površine za gasilska vozila.
(4) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času
obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih
škodljivih tekočin in materialov, se z ukrepi prepreči izlitja
nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti
najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.

IX. ETAPNOST

21. člen
(etapnost)

Območje obravnave se lahko izgrajuje etapno v več zaporednih
fazah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka faza mora
biti zaključena celota vključno s prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturno ureditvijo in priključki ter zunanjimi
ureditvami.

X. ODSTOPANJA

22. člen
(odstopanja)

(1) Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in
prometna infrastruktura, omrežje elektronskih komunikacij),
določenih s tem OPPN, so dopustna, če se v nadaljnjem
podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali
geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer
ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali
okoljevarstvenega vidika možne boljše tehnične rešitve, ki pa
ne smejo povečevati negativnega vpliva načrtovanega posega
na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza
obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in
delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na
okolje.
(2) Pri vseh večjih odstopanjih morajo biti nove rešitve usklajene
s pogoji, ki so jih nosilci urejanja prostora podali k temu
podrobnemu prostorskemu načrtu. V primeru odstopanj od
pogojev je treba ponovno pridobiti mnenje pristojnih nosilcev
urejanja prostora. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z
javnimi interesi.

XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV

23. člen
(obveznosti investitorjev)

(1) Investitor je dolžan na svoje stroške zgraditi načrtovano
komunalno, energetsko in prometno infrastrukturo.
(2) Izven območja OPPN se za elektroenergetsko napajanje
stavb zgradi ustrezni nizkonapetostni kabelski priključek iz
obstoječega nizkonapetostnega omrežja severno od območja
do območja OPPN. Vso elektroenergetsko infrastrukturo
(novogradnja energetskih vodov in objektov) se projektno
obdela v skladu s tehničnimi pogoji, veljavno tipizacijo,
veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti
gradbeno dovoljenje. Elektroenergetska infrastruktura mora
biti projektno obdelana v posebni mapi. V fazi pridobivanja
ustrezne dokumentacije za elektroenergetske objekte in
naprave morajo biti pridobljene overjene tripartitne služnostne
pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima Elektro
Maribor pravico vpisa služnostne pravice gradnje in vzdrževanja
omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

XII. KONČNE DOLOČBE

24. člen
(dostopnost podrobnega načrta)

Občinski podrobni prostorski načrt je v času uradnih ur na
vpogled na Občini Trnovska vas, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska
vas.

27. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe za posamezna področja.
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28. člen
(pričetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Občine Trnovska vas.

Številka: 032 0/15-3/2020-2s
Identifikacijska številka v PIS: 1313
Datum: 18. 6. 2020

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

2.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni
vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/18) in Odloka o proračunu
Občine Trnovska vas za leto 2020 (Uradni vestnik Občine
Trnovska vas, št. 2/20) je Občinski svet Občine Trnovska vas na
svoji 15. redni seji, dne 18.6.2020, sprejel naslednji

PRAVILNIK
O SOFINANCIRANJUMALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH

NAPRAV NAOBMOČJU OBČINETRNOVSKAVAS

SPLOŠNO

1. člen
Predmet pravilnika je sofinanciranje dela stroškov izgradnje
male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: MKČN) za
čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Trnovska vas do 50
populacijskih ekvivalentov (v nadaljevanju: 50 PE).

VIŠINA SREDSTEV

2. člen
(1) Višina sredstev je določena vsakokrat v proračunu za tekoče
leto. Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu
prispelih popolnih vlog. Sredstva se dodeljujejo do porabe
proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenec
je upravičen do sofinanciranja samo enkrat.
(2) Višina sofinanciranja za vsako MKČN za posamezno
stanovanjsko stavbo bo določena ob vsakokratnem javnem
razpisu vendar največ do 1/3 vrednosti posamezne MKČN.

UPRAVIČENCI
3. člen

(1) Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev po tem
pravilniku so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih objektov
z veljavnim gradbenim dovoljenjem na območju Občine
Trnovska vas, kjer ni možnosti priključitve na javno
kanalizacijsko omrežje ter na območjih, kjer ni predvidena
izgradnja kanalizacijskega omrežja in je potreben nakup in
vgradnja malih komunalnih čistilnih naprav. Do sredstev niso
upravičene pravne osebe.
(2) Upravičenec lahko kandidira za dodelitev sredstev le za en
stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem na
območju Trnovska vas.
(3)Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in
zaradi porabe sredstev niso prejeli subvencije, se vloga s
sklepom zavrže.

POGOJI IN OMEJITVE

4. člen
Pogoji za sofinanciranje nakupa in vgradnje MKČN so naslednji:
- da je za stanovanjsko stavbo izdano gradbeno dovoljenje po
letu 1967 ali potrdilo za stanovanjsko stavbo zgrajeno pred
letom 1967 ali da ima stanovanjska stavba veljavno uporabno
dovoljenje,
- da je stanovanjski objekt na območju Občine Trnovske vas, kjer
ni možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ali na
območjih, kjer ni predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja,
- da mora MKČN imeti certifikat oziroma listino o skladnosti
izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti
parametrov odpadnih voda, kot jih predpisuje veljavna
zakonodaja,
- lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in
neovirano praznjenje,
- čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja,
- vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih bo razviden nakup
in vgradnja čistilne naprave,
- vloga mora biti popolna v skladu z razpisno dokumentacijo

ROK IN NAČIN PRIJAVE

5. člen
(1)Vlagatelji lahko oddajo vloge po objavi javnega razpisa na
spletni strani Občine Trnovska vas do porabe proračunskih
sredstev tekočega leta.
(2)Odpiranje vlog ni javno.
(3)Če vloga ob vložitvi ni popolna, se vlagatelja pozove, naj
vlogo v roku 15 dni dopolni. Če tega ne stori oziroma je vloga
kljub dopolnitvi še vedno nepopolna, se vloga s sklepom
zavrže.
(4)Z upravičenci se sklene pogodba o sofinanciranju MKČN.

KONČNE DOLOČBE

6. člen
Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za
katerega so dodeljena. V primeru, da se ugotovi, da sredstva
niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali
so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je
prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina
upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila
dalje.

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

Številka: 032 0/15-4/2020-4s
Datum: 18.6.2020

Alojz BENKO,
župan Občine Trnovska vas

3.
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07
- popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 -
ZPPreb-1, 15/17 - DZ, 29/17, 54/17, 21/18 - ZNOrg in 31/18 -
ZOA-A) ter Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09
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in 6/12) je Občinski svet Občine Trnovska vas, na svoji 15. redni
seji dne 18. 6. 2020, sprejel

SKLEP
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči družini na
domu— socialne oskrbe in določitvi subvencioniranja
cene storitve pomoči družini na domu— socialne oskrbe

za leto 2020

1. člen
Občinski svet občine Trnovska vas, da znaša ekonomska cena
storitve pomoči na domu:
- ob delavnikih 19,82 EUR na uro;
- v nedeljo 24,37 EUR na uro;
- na praznik 25,51 EUR na uro.

2. člen
Cena storitve za uporabnika socialne oskrbe na domu znaša:
- ob delavnikih 4,48 EUR na uro;
- v nedeljo 5,51 EUR na uro;
- na praznik 6,77 EUR na uro.

Razliko do polne cene storitve bo Občina Trnovska vas kot
subvencijo pokrivala iz sredstev občinskega proračuna v višini
77,4 %.

Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno številu
uporabnikov, v 100 % pokrivala iz sredstev občinskega
proračuna.

3. člen
V skladu z 6. členom Pravilnika o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev Občina Trnovska vas soglaša z
odstopanjem od normativa števila efektivnih ur, zaradi
posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno neposredno
izvajalko na mesec.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Občine Trnovska vas, uporablja pa se od 1. 7. 2020

Številka: 032 0/15-7/2020-8s
Datum: 18. 6. 2020

Alojz BENKO,
Župan Občine Trnovska vas

4.
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni list RS,
št. 5/18) in tretjega odstavka 6. člena Zakona o občinskem
redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06 in 9/17 ZORed) je Občinski
svet Občine Trnovska vas na 15. redni seji dne 18. 6. 2020 sprejel
naslednji

SKLEP
O POTRDITVI OCENE IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA

VARNOSTI OBČINETRNOVSKAVASV LETU 2019

1.
Občinski svet Občine Trnovska vas ocenjuje, da so bili doseženi
zastavljeni cilji Občinskega programa varnosti Občine Trnovska
vas za leto 2019.

2.
Ta sklep začne veljati takoj po obravnavi na seji Občinskega
sveta Občine Trnovska vas in se objavi v Uradnem vestniku
Občine Trnovska vas.

Številka: 032 0/15-2/2020-1s
Datum: 18. 6. 2020

Alojz BENKO
župan Občine Trnovska vas

5.
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; ZLS), (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, 61/17, 21/18-ZNOrg; ZUJIK), 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, 5/18)
je Občinski svet Občine Trnovska vas na 15. redni seji, dne 18. 6.
2020, sprejel

LETNI PROGRAMKULTURE
OBČINETRNOVSKAVAS ZA LETO 2020

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 2020 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
2020, za kulturne dejavnosti, torej za kulturne programe in
kulturne projekte, sredstva iz proračuna oz. proračunske
postavke 4023002 v višini 1.846,15. 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 2020 se
udejanja preko programov javnih zavodov, javnega sklada in
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti društev.

Iz sredstev občinskega proračuna se bodo v letu 2020
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
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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 stremi na področju društvene kulture. Vsakoletna
ustvarjalnost v Sloveniji, med drugim preko kulturnih društev,
se kaže v več kot 22.000 kulturnih dogodkih, prireditvah,
delavnicah, tekmovanjih in mednarodnih srečanjih, ki se jih
udeleži več kot 4.358.000 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.

- Društva na področju kulture 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. K prepoznavanju kraja
prispeva tudi nepremični kulturni spomenik, t. i. Simoničeva
domačija.

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:

Društva na področju kulture:
- Kulturno društvo Trnovska vas,
- Bolfenško društvo ljubiteljev stare tehnike Trnovska vas in
- Društvo kurentov Trnovska vas.

Skrb za kulturo se odraža tudi v športnih društvih, prostovoljnih
gasilskih društvih in drugih društvih (turistično društvo), ki 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
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infrastrukture,
- zagotavljala sredstva za izvedbo kulturnih dejavnosti preko
javnega razpisa,
- 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 predstavlja namensko zgrajen prostor in
sicer Večnamenska dvorana Trnovska vas ter Simoničeva
domačija. Slednja je razglašena za nepremični kulturni
spomenik; v letu 2020 je predvidena njegova obnova v okviru
operacije Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki se
sofinancira v okviru projekta Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja.

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,
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 0/15-5/2020-5s
Datum: 18. 6. 2020

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

6.
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in
21/18-ZNOrg; 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 Pravilnika 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 15. redni seji, dne 18. 6. 2020, sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
OBČINETRNOVSKAVAS ZA LETO 2020

I. Uvod
Občina Trnovska vas z letnim programom športa določa
športne programe, ki bodo v letu 2020 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 2020 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 2020 (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 2/20)
zagotavlja proračunska sredstva, ki so namenjena izvajanju
športnih programov v občini na postavki 4023002 – financiranje
društev. Za športno dejavnost so v letu 2020 zagotovljena
sredstva v skupni višini 2.461,54 oziroma za posamezen namen:
1. športna rekreacija 984,61 EUR,
2. športne prireditve 1.476,93 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
2020 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. 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
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Izdajatelj: Občina Trnovska vas
Odgovorna urednica: mag. Andreja Krajnc
Uredništvo: mag. Andreja Krajnc, Barbara Drumlič, Dušanka Škamlec, Tamara Trinkaus, Jasmina Štebih, Simona Mohorič,
Danijela Štumberger in Mateja Korent.
Lektoriranje: Barbara Drumlič
Naslov uredništva: TRNOVSKI ZVON, Trnovska vas 42, 2254
Trnovska vas,
Telefon: 02/757-95-10, telefaks: 02/757-16-61
E-pošta: andreja.krajnc@trnovska-vas.si
Glasilo TRNOVSKI ZVON izhaja v nakladi 500 izvodov in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini Trnovska vas brezplačno.
Zasnova, celostna podoba, oblikovanje in priprava za tisk: Kreativna PiKA d.o.o., www.kreativnapika.si, 070/670-740.

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 2020 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 2020.

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

Številka: 032 0/15-5/2020-6s
Datum: 18. 6. 2020

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


