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1. Zaključni račun Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2012 

 
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011 UPB4) 
in 16. člena Statuta Občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 26/07) je občinski svet na 16. redni seji, 
dne 11. 04. 2013 sprejel 
 

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE SV. ANDRAŽ V 

SLOVENSKIH GORICAH ZA LETO 2012 
 

1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2012. 
 

2. člen 
Proračun Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2012 je realiziran v naslednjih zneskih: 
Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto 

V EUR 
Realizacija 

2012 
I. SKUPAJ PRIHODKI 
(70+71+72+73+74) 

1.334.115 

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 933.257 
70 DAVČNI PRIHODKI 880.148 
700 Davki na dohodek in dobiček 822.232 
703 Davki na premoženje 37.525 
704 Domači davki na blago in 20.391 

storitve 
71 NEDAVČNI PRIHODKI  53.109 
710 Udeležba na dobičku in 
dohodki od premoženja 

10.795 

711 Takse in pristojbine 1.120 
712 Globe in druge denarne kazni 60 
714 Drugi nedavčni prihodki 41.134 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 2.027 
720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 

2.027 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 398.831 
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 

103.418 

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev proračuna 
Evropske unije 

295.412 

II. SKUPAJ ODHODKI 
(40+41+42+43) 

1.418.494 

40 TEKOČI ODHODKI 346.339 
400 Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

142.392 

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 

22.366 

402 Izdatki za blago in storitve 170.193 
403 Plačila domačih obresti 10.388 
409 Rezerve 1.000 
41 TEKOČI TRANSFERI 339.672 
410 Subvencije 917 
411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 

206.486 
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412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 

21.575 

413 Drugi tekoči domači transferi 110.694 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 728.183 
420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 

728.183 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4.300 
431 Investicijski transferi pravnim in 
fizičnim osebam, ki niso 
proračunski uporabniki 

2.090 

432 Investicijski transferi 
proračunskim uporabnikom 

2.210 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(I.-II.) 

-84.379 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)  
 

B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 

Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto 

V EUR 
Realizacija 

2012 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752) 

0 

75 PREJETA VRAČILA DANIH 
POSOJIL 

0 

750 Prejeta vračila danih posojil 0 
751 Prodaja kapitalskih deležev 0 
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0 
V.  DANA POSOJILA IN 
POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 

0 

440 Dana posojila 0 
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb 

0 

442 Poraba sredstev kupnin iz 
naslova privatizacije 

0 

443 Povečanje namenskega 
premoženja v javnih skladih in 
drugih osebah javnega prava, ki 
imajo premoženje v svoji lasti 

0 

VI. PREJETA MINUS DANA 
POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 

0 

 
C.RAČUN FINANCIRANJA 
 
Skupina/Podskupina 
kontov/Konto/Podkonto 

V EUR 
Realizacija 

2012 
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 163.900 
50 ZADOLŽEVANJE 163.900 

500 Domače zadolževanje 163.900 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 36.113 
55 ODPLAČILA DOLGA 36.113 
550 Odplačila domačega dolga 36.113 
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 

43.408 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-
VIII.) 

127.787 

XI. NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.) 

84.379 

  
SREDSTVA NA RAČUNIH DNE 
31.12.2011 

255.480 

 
 

3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah za leto 2012 sestavljajo 
splošni in posebni del. V splošnem delu je 
podan podrobnejši prikaz predvidenih in 
realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma 
prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in 
odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb 
ter računa financiranja, v posebnem delu pa 
prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in 
drugih izdatkov proračuna Občine Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah za leto 2012.  
 

4. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah za leto 2012 se objavi v 
Uradnem vestniku občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah.  
 
Št.: 007-3/2013-3                        
Vitomarci, 11. 4. 2013 

 
Župan 

Franci KREPŠA, l.r. 
 
2. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve 

pomoči družini na domu in določitvi 
subvencioniranja cene storitve pomoči 
družini na domu za leto 2013 

 
Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem 
varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07- UPB 2) ter Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih 
storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/09 in 
6/12) je Občinski svet obline Sv. Andraž v Slov. 
goricah, na svoji 16. redni seji dne sprejel 
 

S K L E P 
o soglasju k določitvi cene storitve pomoči 

družini na domu in 
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določitvi subvencioniranja cene storitve 
pomoči družini na domu za leto 2013 

 
1. člen 

Občinski svet občine Sv. Andraž Slov. goricah 
soglaša, da ekonomska cena storitve pomoči 
družini na domu od 01.04.2013 znaša 15,98 EUR 
na uro. Strošek strokovne priprave v zvezi s 
sklenitvijo dogovora znaša za vse občine UE Ptuj 
1.904,00 EUR. 

2. člen 
Cena storitve za uporabnika Pomoči na domu 
znaša 6,00 EUR na efektivno uro in velja od 
01.04.2013. 
Razliko do polne cene storitve bo občina Sv. 
Andraž v Slov. goricah kot subvencijo pokrivala iz 
sredstev občinskega proračuna v višini 62,45% 
Stroške strokovne priprave bo občina, sorazmerno 
številu uporabnikov, v 100 % pokrivala iz sredstev 
občinskega proračuna. 
 

3. člen 
V skladu z 12. členom Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev občina 
Sv. Andraž v Slov. goricah soglaša z odstopanjem 
od normativa števila efektivnih ur, zaradi 
posebnosti naselja, na 100 efektivnih ur na eno 
neposredno izvajalko na mesec, od 01.04.2013 
dalje. 
 
Vitomarci, 11.4.2013 

Št.: 007-3/2013-6    
    Župan   

Franci Krepša, l.r 
 
 
3. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o 

določitvi cene programov vrtca v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah 

 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05, 25/08 in 40/2012), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 
97/03,77/05 in 120/05), Sklepa o določitvi cene 
programov vrtca v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah št. 6/2007- dodatek, 10/08) 
je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slov. 
goricah na svoji 16. redni seji dne 11. 4. 2013 
sprejel naslednji 

 
Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o 

določitvi cene programov vrtca 
v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 

 
1. Spremeni se ekonomska cena vrtca 

Vitomarci v 1. točki sklepa o določitvi cene 
programov vrtca v Občini Sv. Andraž v 
Slov. goricah in sicer se cena zniža in 
znaša : 
- za prvo starostno skupino (od 1 do 2 

let) 369,61 evra, 
- za drugo starostno skupino (od 3-6 

let), v katero je vključen tudi 
kombiniran oddelek 2-4, 353,37 evrov. 

2. Višina odbitka za neporabljena živila v 
Vrtcu Vitomarci znaša 1,60 evra na dan.  

3. Rezervacija ob enomesečni odsotnosti 
otroka znaša 30 % cene programa, ki je 
določena staršu z odločbo Centra za 
socialno delo. 

4. Nove cene iz prve točke tega sklepa 
začnejo veljati s 1. 4. 2013. 

 
Št.: 007-3/2013-4-5 
Datum: 11. 4. 2013 

     Župan   
    Franci Krepša, l.r. 

 
 
4. Letni program športa v Občini Sv. Andraž v 
Slov. goricah za leto 2013 
 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list 
RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-
I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1, 15/2003-ZOPA), v 
skladu z usmeritvami Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 
24/00, 31/2000 popr.), in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 29/2007), je Občinski svet 
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah na 16. redni 
seji, dne 11.4.2013 sprejel 
 

letni program športa v Občini Sv. Andraž v 
Slov. goricah za leto 2013 

 
I. UVOD 

 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z letnim 
programom športa določa športne programe, ki 
bodo v letu 2013 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 Sveti Andraž 
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v Slovenskih goricah za leto 2013 naslednje 
usmeritve: 
- tekmovalni in interesni programi za otroke in 

mladino, z namenom spodbujati kakovosten 
način preživljanja prostega časa in delovati 
preventivno v smislu preprečevanja socialno – 
patoloških pojavov, 

- društvom in klubom iz občine, ki so nosilci 
športnega življenja v občini bomo pomagali 
čimbolj uresničiti zastavljene cilje društev in 
klubov, 

- 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 Sveti Andraž v Slovenskih goricah z 
Odlokom o rebalansu proračuna Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 ( Ur. 
vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah, št. 
45/2013) zagotavlja proračunska sredstva, ki so 
namenjena: 
- izvajanju športnih programov: 
 
POSTAVKA EUR 

4018011 Sofinanciranje 
športnih dejavnosti - razpis 

3.000,00 

 
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA 

SOFINANCIRANJE 

Namenska sredstva se delijo po točkovnem 
sistemu, ki je priloga Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev programov letnega programa športa v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni 
vestnik Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah št. 
31/2011, 45/2012). 

Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva lokalne 
skupnosti s programi v naslednjem maksimalnem 
obsegu: 

1. Športna vzgoja otrok, mladine, ki se 
prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj 
obveznega izobraževalnega programa 

1.1 Predšolska mladina (do 7 let)  
2.1 Osnovnošolska mladina (do 15 let) 

2. Šport v društvih 
Športna društva in klubi so nosilci športnega 
udejstvovanja v občini. Klubi in društva spodbujajo 
šport in rekreacijo mladine in odraslih, zato je cilj 
ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, 
zmanjšati negativne posledice današnjega načina 

življenja in dela in preprečiti upadanje splošne 
vitalnosti človeka.  
Višina sredstev društvom se določi na osnovi 
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov 
letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, katerega priloga je točkovnik.  

 

3. Šport invalidov in upokojencev 
4. Šolanje in izpopolnjevanje kadrov 
5. Priznanja športnikom in športnim 

delavcem 
6. Promocijska dejavnost 
7. Športne prireditve 
8. Sodelovanje športnikov na prireditvah v 

občini 
 

V. POSEBNE DOLOČBE 
 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko 
omeji obseg dodeljenih sredstev za leto 2013 tistim 
izvajalcem, pri katerih se na osnovi poročila oz. 
izvedenega nadzora ugotovi, da niso izpolnili vseh 
obveznosti iz pogodbe o sofinanciranju programov 
v letu 2012. 

Sredstva za sofinanciranje programov športa se 
razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v 
skladu z merili in kriteriji  določenimi v Pravilniku o 
sofinanciranju izvajalcev programov letnega 
programa športa v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

Opredeljena namenska sredstva se razdelijo in 
porabijo v celoti za planirane namene. Če sredstev 
tekom leta ni mogoče porabiti, ker niso izpolnjeni 
vsi pogoji za porabo, lahko občinski svet ob 
sprejemanju rebalansa proračuna spremeni 
znesek namenskih sredstev in sprejme odločitev, 
da se del sredstev nameni v druge namene.  

 

VI. VELJAVNOST IN UPORABNOST 
Ta program začne veljati naslednji dan po 
sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za 
izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za 
sofinanciranje programov športa v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v letu 2013. 

 
Datum: 11.4.2013 
Številka: 007-3/2013-9 

Župan   
Franci Krepša, l.r 
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5. Javni razpis za izbor izvajalcev letnega 
programa športa v Občini Sv. Andraž v 
Slov. goricah za leto 2013  

 
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o 
športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena 
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov 
letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sv. 
Andraž v Slovenskih goricah št. 31/11, 45/2013) in 
Odloka o proračunu Občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2013 (Uradni vestnik 
občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah št. 
45/2013) in Letnega programa športa v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah za leto 2013 (Uradni vestnik 
občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah št. 46/13) 
objavljam  
 

JAVNI RAZPIS 
za izbor izvajalcev letnega programa športa 
v Občini Sv. Andraž v Slovenskih goricah za 

leto 2013 
 

1. člen 
(Naročnik) 

Naročnik javnega razpisa je OBČINA SV. ANDRAŽ 
V SLOV. GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci. 
 

2. člen 
(Pravna podlaga) 

Javni razpis je objavljen na podlagi: 
- 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 

št. 22/98), 
- 7. člena Statuta Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine 
Sv. Andraž v Slov. goricah št. 29/07), 

- 8. člena Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev programov letnega programa 
športa v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah (Uradni vestnik občine Sv. Andraž 
v Slovenskih goricah 31/11, 45/2013), 

- Odloka o proračunu občine Sv. Andraž v 
Slovenskih goricah za leto 2013 (Uradni 
vestnik občine Sv. Andraž v Slovenskih 
goricah št. 45/2013). 

 
3. člen 

(Predmet javnega razpisa) 
Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini 
Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2013 in 
sofinanciranje naslednjih vsebin: 
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN 
ŠTUDENTOV 

1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 
1.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih 

otrok 

1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 
1.2.1. Interesna športna vzgoja šoloobveznih 

otrok 
1.2.2. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v 

kakovostni in vrhunski šport 
1.2.3. Športna vzgoja otrok s posebnimi 

potrebami 
1.3. Športna vzgoja mladine 

1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine 
1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport 
1.3.3. Športna vzgoja mladine s posebnimi 

potrebami 
1.4. Športna dejavnost študentov 

1.4.1 Interesna športna dejavnost študentov 
2. ŠPORTNA REKREACIJA 
3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

3.1. Kakovostni šport 
3.2. Vrhunski šport 

4. ŠPORT INVALIDOV 
5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V 
ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in 
izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 

5.2. Športne prireditve 
5.3 Delovanje športnih društev in športnih 

zvez 
 

4. člen 
(Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis) 

Zahtevke po tem javnem razpisu lahko vlagajo: 
- registrirana športna društva, 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 

društva za posamezna območja, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in 

druge organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa, 

- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje 
dejavnosti v športu in so splošno koristne in 
neprofitne, 

- javni zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, 

- organizacije invalidov, ki izvajajo športni 
program za invalide. 

 
5. člen 

(Pogoji) 
Izvajalci športnih vsebin morajo za prijavo na javni 
razpis izpolnjevati naslednje pogoje: 
- da so najmanj eno leto registrirani  s 

sedežem v občini v skladu z veljavno 
zakonodajo in izvajajo programe, 
namenjene občanom občine; 

- da imajo zagotovljene materialne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske 
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pogoje za uresničitev načrtovanih športnih 
aktivnosti; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu 
oziroma evidenco o udeležencih 
programa, 

- vsako leto predložijo poročilo o realizaciji 
programov. 

 

Vsaka vloga na razpis mora vsebovati: 
- podatke o vlagatelju, 
- navedbo programov za katere vlagatelj 

kandidira,  
- opis načrtovanih programov, 
- dokazilo o ustrezno usposobljenem 

strokovnem kadru, 
- dokazilo o materialnih pogojih za izvajanje 

programov, 
- dokazilo o izpolnjevanju ostalih pogojev, 

navedenih v razpisni dokumentaciji, 
- obvezne priloge k prijavljenim programom. 

 

6. člen 
(Višina sredstev) 

Višina skupnih razpisanih sredstev, ki je na 
razpolago za izbor izvajalcev letnega programa 
športa znaša 3.000,00 EUR. 
 

7. člen 
(Merila za vrednotenje športnih vsebin) 

Merila za vrednotenje programov športa so del 
razpisne dokumentacije. 
 

8. člen 
(Poraba dodeljenih sredstev) 

Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti 
porabljena do konca leta 2013. 
 

9. člen 
(Rok za prijavo na razpis) 

Vlogo z zahtevanimi vsebinami je potrebno poslati 
najpozneje do srede 15.5.2013 na naslov:  
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci:  
«Javni razpis šport – Ne odpiraj« 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po 
pošti s priporočeno pošiljko ( šteje datum na 
pošiljki) ali do 15.00 ure v tajništvu Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah. 
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani www.sv-andraz.si prav tako se lahko dvigne 
v sprejemni pisarni Občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah ali se na zahtevo posreduje po elektronski 
pošti (zahtevo pošljite na: info@sv-andraz.si). 

 
10. člen 

(Postopek obravnavanja vlog) 
Javno odpiranje vlog bo predvidoma 23.5.2013 v 
prostorih Občine Sv. Andraž v Slov. goricah. 
Strokovna komisija bo odprla pravočasno prispele 
vloge in ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Odpiranje vlog bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne 
in napačne oz. netočno izpolnjene vloge, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in bodo s 
sklepom zavržene.  
Vloga društva ali organizacije mora biti izdelana 
natančno, kar pomeni, da se društva pri pripravi 
vloge ravnajo po točkah Pogojev in meril za 
vrednotenje programov športa v Občini Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah, ki so priloga 
Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov 
letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. K tako pripravljenem zahtevku 
se ustrezno k vsaki točki priložijo obvezna 
dokazila. Društvo ali organizacija, ki ne bo podalo 
vloge v skladu s prej omenjenimi Pogoji in merili, 
bo pozvano k dopolnitvi. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v 5-dneh dopolniti, 
drugače bo izločena kot nepopolna in s sklepom 
zavržena. 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni 
najkasneje v 30-tih dneh od datuma, ko se zaključi 
razpisni rok. 
Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil letno 
pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov v letu 
2013. 
 

12. člen 
(Dodatne informacije) 

Kontaktna oseba za informacije v zvezi z razpisom 
na Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah je 
Alenka Vršič, tel.: 02/757-95-30 ali elektronski 
naslov: info@sv-andraz.si ali alenka.v@sv-
andraz.si. 
 
Datum: 24. 4. 2013  
Številka: 671-2/2013-1 

Župan 

 Franci Krepša l.r. 

 
6. Letni program kulture v Občini Sv. 

Andraž v Slov. goricah za leto 2013 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-
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UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 
4/2010, 20/2011) in Odloka o rebalansu proračuna 
Občine Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2013 
(Uradni vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah 
št. 45/2013) je Občinski svet Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah na 16. redni seji dne 11. 4. 
2013 sprejel  

LETNI PROGRAM KULTURE 
V OBČINI SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH 

GORICAH ZA LETO 2013 
 

I. UVOD 
Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 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 Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
za leto 2013 in na ta način v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah zagotavlja pogoje za:  
- kulturno ustvarjalnost,  
- dostopnost kulturnih dobrin,  
- kulturno raznolikost,  
- ohranjanje slovenske kulturne identitete, 
- ohranjanje skupnega slovenskega kulturnega 

prostora in, 
- spodbujanje družabnega življenja, ki je temelj 

za razvoj kulture, še posebej ljubiteljske 
kulture. 

 
II. ZGODOVINSKO DOSEŽENO STANJE 

KULTURE V OBČINI 
Lokalno kulturno tradicijo območja Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah zaznamuje več kot 
110 letna bogata tradicija na področju ljubiteljske 
gledališke dejavnosti. Izročilo in zgodovina pričata, 
da je bilo v Vitomarcih tudi po več premier letno in 
da so bile predstave vedno zelo množično 
obiskane, še posebej v obdobju pred dokončno 
uveljavitvijo elektronskih občil (televizija). 
Gledališko dejavnost so širili tudi izven meja 
območje sedanje občine in s tem pripomogli k 
prepoznavanju kraja. Ta tradicija se skozi leta 
nadaljuje in nadgrajuje z ustanavljanjem novih 
skupin v okviru gledališke dejavnosti in pevskih 
skupin. 
Društva vsako leto ob različnih prireditvah 
sodelujejo z razstavami in stojnicami, na katerih 
predstavljajo svoja društva. 
 

III. VLOGA KULTURE V OBČINI 
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 (gledališka gostovanja, 
koncerti, razstave ipd.) v tolikšnem obsegu, kot to 
dopuščajo proračunske zmožnosti občine.  

IV. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA 
KULTURE 

Poglavitni cilj programa in dejavnosti, ki se odvijajo 
na podlagi programa, je zagotavljanje pogojev za 
to, da občina oziroma središče občine 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 kulturnih dejavnosti 
v občini. Pomemben nosilec kulturne ustvarjalnosti 
v kraju pa sta tudi podružnična šola Vitomarci in 
vrtec Vitomarci. 
 

V. OBSEG SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z 
Odlokom o rebalansu proračuna Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 (Ur. 
vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah, št. 
45/12) zagotavlja proračunska sredstva, ki so 
namenjena izvajanju: 
 
- kulturnih programov  
POSTAVKA EUR 
4018009 Sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti - razpis 

3.000,00  

4018004 Sofinanciranje delovanja 
knjižnice 

5.858,00 

4018002 Kulturne dejavnosti ( 
Javni sklad RS za ljubiteljske 
dejavnosti, Kreativne delavnice ) 

1.230,00 

 
Namenska sredstva se delijo v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Sv. Andraž v 
Slov. goricah (Uradni vestnik občine Sv. Andraž v 
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Slov. goricah, št. 32/2011, 45/2013) in  v skladu z 
letnim javnim razpisom.  
 
- investicij na področju in za namen kulture  
POSTAVKA EUR 
4004007 Obnova večnamenske 
dvorane Vitomarci 

5.500,00 

4040011 Ureditev okolice 
večnamenske dvorane Vitomarci 

32.620,00 

 
VI. NOSILCI DEJAVNOSTI NA PODROČJU 

URESNIČEVANJA JAVNEGA 
INTERESA NA PODROČJU 
KULTURE 

Nosilci dejavnosti na področju uresničevanja 
javnega interesa na področju kulture v občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah so :  
- KUD Vitomarci, 
- vrtec in osnovna šola. 
Skrb za kulturo se odraža tudi v drugih društvih v 
občini, ki večkrat ob svojih prireditvah poskrbijo 
tudi za kulturne programe. 
 

VII. 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 
ustrezen 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 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; 

- občina bo omogočila prostorske, tehnične, 
organizacijske in materialne možnosti za 
uresničevanje programov nosilcev,  

- občina bo  omogočala dostopnost kulturnih 
dobrin, ki bodo plod uresničevanja programov 
nosilcev dejavnosti z območja občine in 
programov drugih ustvarjalcev (gostovanja, 
kulturne prireditve, morebitna uvedba 
gledaliških in koncertnih abonmajev) v skladu s 
svojimi zmožnostmi in tem programom. 

 
V skladu z navedenim bo Občina Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah: 
 

- z javnimi razpisi in javnimi pozivi za prijave za 
sofinanciranje javnih kulturnih programov 
spodbujala dejavnost na tem področju,  

- s sprejemom aktov o ustanovitvi ali 
soustanovitvi javnih zavodov za opravljanje 
javne službe na območju občine (muzej, 
knjižnica, glasbena šola ipd.), s sodelovanjem 
pri upravljanju teh zavodov omogočiti izvajanje 
javne službe in s primerno odmerjenimi 
proračunskimi sredstvi ter prostori omogočala 
dejavnost javnih zavodov, zadolženih za 
izvajanje javne službe na območju občine,  

- z javnim razpisom za oddajo javne kulturne 
infrastrukture omogočala čim višjo stopnjo 
izkoriščenosti te infrastrukture in  

- z vlaganjem v opremo (računalniška oprema, 
svetlobna in zvočna tehnika) in  

- z drugimi ukrepi spodbujala kulturno dejavnost 
in raznolikosti te dejavnosti na območju 
občine.  

 
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo 
vsako leto 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.   
 

VIII. SREDNJEROČNI NAČRT NALOŽB 
NA PODROČJU JAVNE KULTURNE 
INFRASTRUKTURE 

Javno kulturno infrastrukturo za področje kulture 
na območju Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah predstavljajo predvsem namensko grajeni 
prostori. To so: Vaška dvorana oziroma 
Večnamenska dvorana pri gasilskem domu v 
Vitomarcih, katera je obnovljena in je bila v letu 
2013 predana svojemu namenu, Hrgova domačija 
v Vitomarcih in telovadnica osnovne šole v 
Vitomarcih.  
 

IX. DOLGOROČNI POGLED NA RAZVOJ 
KULTURE V OBČINI 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah želi 
dolgoročno zagotoviti lastnim občankam in 
občanom ter gostom kakovostno ponudbo 
kulturnih dobrin zlasti na področju gledališča in 
glasbe, likovnih razstav in delavnic ipd. Občina 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah bo posvečala 
izrazito skrb tudi raziskovanju, vzdrževanju in 
obnavljanju ter predstavljanju kulturne dediščine 
na območju občine. 
 
Poleg tega bo Občina Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah namenila posebno skrb in sredstva tudi za 
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estetsko podobo naselij in Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah v celoti tako, kar zadeva 
obstoječe spomenike in skladno načrtovanje na 
področju urbanizma kakor tudi postavitev in 
vzdrževanje novih estetskih objektov (spomenikov, 
kipov, parkov oz. javnih površin). 
 

X. VELJAVNOST IN UPORABNOST 
Ta program začne veljati naslednji dan po 
sprejemu na občinskem svetu in se uporablja za 
izvedbo razpisa in razdelitev sredstev za 
sofinanciranje kulturnih programov društev v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah v letu 
2013. 

Datum: 11.4.2013 
Številka: 007-3/2013-8 

Župan 

 Franci Krepša l.r. 

 

7. Javni razpis za vlaganje zahtevkov za 
vrednotenje programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini 
Sv. Andraž v Slov. goricah za leto 2013 

Na podlagi Letnega programa kulture Občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 (Uradni 
vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah, št. 
46/2013) in 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov društev na področju kulturne dejavnosti 
v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah (Uradni vestnik 
občine Sv. Andraž v Slov. goricah, št. 32/2011, 
45/2012) in Odloka rebalansu proračuna Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah za leto 2013 
(Uradni vestnik Občine Sv. Andraž v Slov. goricah 
št. 45/2012) objavljam 

 
JAVNI RAZPIS 

 za vlaganje zahtevkov za vrednotenje 
programov društev na področju kulturne 

dejavnosti v Občini Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah za leto 2013 

 
I. OSNOVNI POGOJI 

 
1. člen 

Zahtevke po tem javnem razpisu lahko vlagajo 
društva, ki so registrirana za izvajanje neprofitne 
dejavnosti in je njihova osnovna ali dodatna 
dejavnost kultura ter imajo sedež v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah in delujejo na njenem 
območju.  
Zahtevke po tem javnem razpisu lahko vlagajo tudi 
dobrodelne organizacije, kot prostovoljne in 
neprofitne organizacije, ustanovljene v skladu z 

zakonom in z namenom, da bi reševale socialne 
stiske ljudi oziroma nudile druge vrste pomoči, 
velja izjema, da imajo lahko svoj sedež tudi izven 
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, če je 
več kot polovica članov organizacije ali društva 
izmed občanov občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. 
 

II. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

2. člen 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje 
programov oz. projektov kulturnih društev v Občini 
Sv. Andraž v Slov. goricah z naslednjimi 
vsebinami: 

- redna dejavnost društev, 
- programi oz. prireditve, 
- izobraževanje,  
- strokovne ekskurzije, 
- delo z mladimi. 

 
III. MERILA IN KRITERIJI 

 
3. člen 

Zahtevki se bodo financirali v skladu s Pravilnikom 
o sofinanciranju programov društev na področju 
kulturne dejavnosti v občini  Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah, št. 32/2011, 45/2012), 
Merili in kriteriji za vrednotenje programov 
organizacij in društev v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah za kulturne dejavnosti, 
izvajanja programa za preteklo leto ter 
razpoložljivih proračunskih sredstev za kulturna 
društva v letu 2013. 
 

4. člen 
Izvajalci programov morajo ob razpisni 
dokumentaciji predložiti: 
a) Zaključni račun leta 2012. 
b) Vsebinski in finančni program dela društva za 

leto 2013. 
c) Obvezne priloge k prijavljenim programom 

opredeljene v Merilih in kriterijih za vrednotenje 
programov organizacij društev v Občini Sv. 
Andraž v Slov. goricah za kulturne dejavnosti. 

d) Odločbo o registraciji društva ter statut društva 
(v kolikor so bile v preteklem letu spremembe 
statuta). 

 
IV. VIŠINA SREDSTEV 

 
5. člen 

Višina skupnih razpisanih sredstev, ki je na 
razpolago za sofinanciranje kulturnih dejavnosti 
društev je 3.000,00 EUR. 
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V. ODDAJA PONUDB 

 
6. člen 

Vlogo z zahtevanimi vsebinami iz 4. člena tega 
razpisa je potrebno poslati najkasneje do 
15.5.2013 na naslov: 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah, 
Vitomarci 71, 2255 Vitomarci 

« Javni razpis kultura – Ne odpiraj« 
 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
strani www.sv-andraz.si, prav tako se lahko dvigne 
v sprejemni pisarni občine Sv. Andraž v Slov. 
goricah ali se na zahtevo posreduje po elektronski 
pošti (zahtevo pošljite na: info@sv-andraz.si). 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je 
bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav po 
pošti s priporočeno pošiljko (šteje datum na 
pošiljki) ali do 15.00 ure v tajništvu občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah.  
 

VI. POSTOPEK OBRAVNAVANJA VLOG 
 

7. člen 
Odpiranje vlog bo predvidoma 21.5.2013 v 
prostorih Občine Sv. Andraž v Slov. goricah. 
Komisija bo odprla  pravočasno prispele vloge in 
ugotovila ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 
Odpiranje vlog bo javno. Vloge, ki jih ne bo vložila 
upravičena oseba ali vloge, ki ne bodo pravočasne 
in napačne oz. netočno izpolnjene vloge, bodo 
izločene iz nadaljnjega postopka in bodo s 
sklepom zavržene.  
Vloga društva ali organizacije mora biti izdelana 
natančno, kar pomeni, da se društva pri pripravi 
vloge ravnajo po točkah Meril in kriterijev za 
vrednotenje programov organizacij in društev v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
kulturne dejavnosti, ki so priloga Pravilnika o 
sofinanciranju programov društev na področju 
kulturne dejavnosti v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. K tako pripravljenemu 
zahtevku se ustrezno k vsaki točki priložijo 
obvezna dokazila. 
Društvo ali organizacija, ki ne bo podalo zahtevka 
v skladu s prej omenjenimi Merili in kriteriji, bo 
pozvano k dopolnitvi. 
Če komisija ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh 
zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v 5-dneh dopolniti, 
sicer bo izločena kot nepopolna in s sklepom 
zavržena. 
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati obveščeni 
najkasneje v 30-dneh od datuma, ko se zaključi 
razpisni rok.  

Z izbranimi izvajalci bo župan sklenil letno 
pogodbo o sofinanciranju izvedbe programov v letu 
2013. 
 

VII. DODATNE INFORMACIJE 
 

8. člen 
Informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na 
Občini Sv. Andraž v Slov. goricah na tel.: 02 757 
95 30 (Alenka Vršič) ali po e-pošti: info@sv-
andraz.si ali alenka.v@sv-andraz.si . 
 
 
Datum: 24. 4. 2013 
Številka: 610-1/2013-1 

Župan 

 Franci Krepša l.r. 
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