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Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/2007-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. 
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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 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,  
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- 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 
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. 

 
 


