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Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 – 
uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) ter 16. člena  
Statuta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah v Slov. 
goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah 56/15) je Občinski svet občine Sveti 
Andraž v Slovenskih goricah v Slovenskih goricah na 
svoji 5. Redni seji, dne 2.4.2015 sprejel 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 
programov društev na področju kulturne dejavnosti 

v Občini Sv. Andraž v Slov. goricah 
 
Priloga Pravilnika o sofinanciranju programov društev na 
področju kulturne dejavnosti v Občini Sv. Andraž v Slov. 
goricah - Merila in kriteriji se v 2. točki spremeni tako, da 
se glasi: 
 

2. PROGRAMI OZIROMA PRIREDITVE 
       
           Točke 

2.1 Samostojno izveden program na območju 
občine 

50 

2.2 Samostojno izveden program izven območja 
občine 

60 

2.3 Samostojno izveden program izven območja 
države 

80 

2.4 Sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih 
društev v občini 

20 

2.5 Sodelovanje na prireditvi izven občine 30 

2.6 Sodelovanje na mednarodni prireditvi 40 

2.7 Sodelovanje posameznega udeleženca 
prijavitelja na občinski prireditvi 

2 

2.8 Sodelovanje na kulturni prireditvi v organizaciji 
občine ali drugih društev v občini s kulturnim 
programom 

20 

 

http://www.sv-andraz.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20074066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20082344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2010129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2011822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20134130


 

 
 

2.9 Organizacija posameznega strokovnega 
predavanja za člane društva 

10 

2.10 Organizacija strokovnega predavanja za 
občane 

20 

 
Opombe k točki 2 : 
Točkujejo se samo javni programi oziroma prireditve (ne 
točkujejo se občni zbori društev, praznovanje zasebnih 
zabav). 
 
Točkujejo se samo organiziranja strokovnih predavanj, 
katerih predavatelj je strokovnjak za področje predavanja 
in ni član prijavitelja. 
 
Obvezne priloge k točkam 2.1 do 2.11 :  

- vabilo na prireditev ali predavanje ali dokazilo o 
plačanih računih za to prireditev ali predavanje 

- potrdilo drugega društva o sodelovanju na 
prireditvi 

 
Številka: 007-2/2015-3 
Datum: 2.4.2015 

 
  Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

  Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
Na podlagi 16.  člena Statuta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah 56/15) je Občinski svet Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah na svoji 5. redni seji 
dne 2.4.2015 sprejel 
 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika  
za vrednotenje programov organizacij in društev v 

občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
 
K prilogi Pravilnika za vrednotenje programov organizacij 
in društev v občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah - 
Merila in kriteriji se spremenita točka 2. in 3. tako, da se 
glasi:  
 

2. PROGRAMI OZIROMA PRIREDITVE: 
 
Prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi 
izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, 
verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur.                   
                                                     
                                                                   Točke 

2.1 Samostojno izveden program na območju 
občine 

50 

2.2 Samostojno izveden program izven območja 
občine 

60 

2.3 Samostojno izveden program izven območja 80 

države 

2.4 Sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih 
društev v občini 

 20 

2.5 Sodelovanje na prireditvi izven občine 30 

2.6 Sodelovanje na mednarodni prireditvi 40 

2.7 Sodelovanje posameznega udeleženca 
prijavitelja na občinski prireditvi  

2 

2.8 Organizacija posameznega strokovnega 
predavanja za člane društva 

10 

2.9 Organizacija strokovnega predavanja za 
občane 

20 

 
Opombe k točki 2. 

- Točkujejo se samo javni programi oziroma 
prireditve (ne točkujejo se občni zbori društev, 
praznovanje zasebnih zabav). 

- Točkujejo se samo organiziranja strokovnih 
predavanj, katerih predavatelj je strokovnjak za 
področje predavanja in ni član prijavitelja. 

 
Obvezne priloge k točki 2.1 do 2.10:  

- vabilo na prireditev ali predavanje ali dokazilo o 
plačanih računih za to prireditev ali predavanje 

- original potrdilo organizatorja prireditve o aktivni 
udeležbi društva 

- od občine potrjen seznam članov društva, ki so 
sodelovali na občinski prireditvi  

 
2.1 Dodatni kriterij za samostojno izveden program 
                                                                          
                                                          Točke 

2.11 Sodelovanje še vsaj ene do vključno pet 
skupin 

30 

2.12 Sodelovanje šest in več skupin 50 

Obvezna priloga k točki 2.11 in 2.12: potrdilo in 
seznam sodelujočih skupin 
 

3.  IZOBRAŽEVANJE 
       
   Točke 

3.1 Enourno izobraževanje za eno osebo  1 

 
Opombe k točki 3. 
Točkuje se samo izobraževanje, ki se nanaša na 
področje delovanja prijavitelja. Večdnevno izobraževanje 
se pomnoži s številom dni krat število točk (1). 
 
Obvezna priloga k točki 3.1 :  

- potrdilo izvajalca usposabljanja, opredeljeno s 

programom, številom ur in udeležencev 

 
Številka: 007-2/2015-4 
Datum: 2.4.2015 
  

        Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
    Županja: Darja Vudler l.r. 



 

 
 

 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl.US: U-I-210/98-32, 
110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), v skladu z usmeritvami 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 24/00, 31/00 popr.), in 16. člena 
Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah 56/15), je Občinski svet Občine Sv. Andraž v 
Slov. goricah na 5. redni seji, dne 2.4.2015 sprejel 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sofinanciranju 

izvajalcev programov letnega programa športa v 
Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 
Spremeni se priloga Pravilnika o sofinanciranju 
izvajalcev programov letnega programa športa v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah - Pogoji in merila v 
točki 5. tako, da se glasijo:  
 
5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 

5.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov v športu 

 

Enourno izobraževanje za eno osebo  2 

 
Opombe: 
Točkuje se samo izobraževanje, ki se nanaša na 
področje delovanja prijavitelja. Večdnevno izobraževanje 
se pomnoži s številom dni krat število točk (1). 
Obvezna priloga :  

- potrdilo izvajalca usposabljanja, opredeljeno s 
programom in cilji 

 
5.1.1. Strokovne ekskurzije  

Strokovna ekskurzija prijavitelja ( št. 
udeležencev x ) 

2 

Opombe k točki 4.  
Točkujejo se samo strokovne ekskurzije, ki se nanašajo 
na področje delovanja prijavitelja. Točkuje se število 
udeležencev krat število točk (1). 
 
Obvezna priloga :  

- vabilo članom društva na strokovno ekskurzijo 
- seznam udeležencev z njihovimi podpisi 

 
5.2. Športne prireditve 

Športne prireditve lahko pospešujejo motivacijo za šport, 
športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, 
gospodarstvo in turizem. Iz javnih financ lokalnih 
skupnosti se sofinancirajo materialni stroški. 
 
Prireditev je vsako organizirano zbiranje oseb zaradi 
izvajanja kulturne, športne, zabavne, izobraževalne, 
verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba 
brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena 
vsakomur. 

 

Samostojno izvedena prireditev na območju 
občine 

100 

Sodelovanje na prireditvi v organizaciji drugih 
društev v občini 

40 

Sodelovanje posameznega udeleženca prijavitelja 
na občinski prireditvi 

4 

Organizacija strokovnega predavanja za občane  40 

Sodelovanje na prireditvi izven občine 60 

 
Opombe: 
Točkujejo se samo javni programi oziroma prireditve (ne 
točkujejo se občni zbori društev, praznovanje zasebnih 
zabav). 
Točkujejo se samo organiziranja strokovnih predavanj, 
katerih predavatelj je strokovnjak za področje predavanja 
in ni član prijavitelja. 
Obvezna priloga:  

- vabilo na prireditev ali predavanje in dokazilo o 
plačanih računih za to prireditev ali predavanje 

- original potrdilo organizatorja prireditve o aktivni 
udeležbi z navedbo udeleženih 

- od občine potrjen seznam članov društva, ki so 
sodelovali na občinski prireditvi  

 
5.2.1 Dodatni kriterij za samostojno izveden program 
                                                                        
                                                               Točke 

Sodelovanje še vsaj ene do vključno pet 
nastopajočih skupin 

60 

Sodelovanje šest in več nastopajočih skupin 100 

 
Obvezna priloga: potrdilo in seznam nastopajočih 
skupin 
 
 

5.3 Delovanje športnih društev in športnih zvez 

Za vsakega člana društva iz domače občine 2 

Za vsakega člana društva iz druge občine 1 

Za status društva, ki deluje v javnem 
interesu (odločba o statusu) 

20 

 
Obvezna priloga: seznam aktivnih članov za tekoče leto 
z njihovimi podpisi ali dokazilo o plačani članarini za 
tekoče leto 
 

Delovanje 
       
TOČKE 

Na nivoju občine  50 

Na nivoju države  100 

Na mednarodnem nivoju 150 

 
ZA VSAKO DEJAVNOST POSEBEJ IZVAJALEC 
PREDLOŽI OBVEZNE PRILOGE! ČE DOKAZIL PO 
POZIVU K DOPOLNITVI VLOGE NE PRILOŽI, SE 
DEJAVNOST NE UPOŠTEVA. 



 

 
 

 
Številka: 007-2/2015-5 
Datum: 2.4.2015 

 
  Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

  Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
Na podlagi 21. člena Zakona na lokalni samoupravi ( 
Uradni list RS, št. 94/07 , 76/08 , 79/09 , 51/10), 19. in 
20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma ( Uradni 
list RS, št. 2/04), 66. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 
56/08, 4/10, 20/11), Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 11/11, ZJF-UPB4) in 16. člena Statuta Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradno glasilo slov. 
občin št. 29/07) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v 
Slov. goricah na 5. redni seji dne 2.4.2015 sprejel 
 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodeljevanju 
sredstev za javne prireditve in akcije, ki pospešujejo 

razvoj in promocijo Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah 

 
Spremeni se 12. Člen Pravilnika o dodeljevanju sredstev 
za javne prireditve in akcije, ki pospešujejo razvoj in 
promocijo Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
tako, da se glasi: 
 

12. člen 
 

Do sofinanciranja bo prednostno upravičenih največ pet 
prireditev oziroma akcij, ki bodo zadoščale večjemu 
številu naslednjih kriterijev: 

 

- prireditev oziroma akcija je tradicionalna oziroma 

se izvaja več let zaporedoma, 

- obsega raznolik program prireditev oziroma akcij 

z daljšim obdobjem trajanja, 

- pomeni obogatitev kulturne, turistične in športne 

ponudbe na območju Občine Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah,  

- prispeva k ohranjanju in promovira kulturno, 

etnološko in zgodovinsko dediščino, oživlja 

ljudske običaje in poudarja kulturno identiteto 

kraja oziroma območja, 

- prispeva k varstvu okolja in okoljski 

ozaveščenosti, 

- namenjena je tudi otrokom in mladim ter je 

pomembna za razvoj turizma,  

- je mednarodnega značaja z mednarodno 

udeležbo in prispeva k promociji Občine Sveti 

Andraž v Slovenskih goricah na mednarodni 

ravni,  

- prireditev je humanitarna ali dobrodelna, 

- prireditev povezuje društva in spodbuja k 

sodelovanju med domačimi društvi, 

- prireditev je namenjena tudi starejšim, invalidom 

in socialno izključenim. 

 
Do sofinanciranja je upravičenih največ pet prireditev, ki 
bodo po točkovniku, ki je priloga tega pravilnika, dosegle 
najvišje število točk.  
Do sofinanciranja ni upravičeno društvo ali organizacija, 
ki vsakoletno ne izkaže namensko porabljenih 
proračunskih sredstev. 
 
K prilogi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za javne 
prireditve in akcije, ki pospešujejo razvoj in promocijo 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah - Merila in 
kriteriji se vključi dodatna točka 3.0 Velikost prireditve. 
 
3. VELIKOST PRIREDITVE 
 

MANJŠA SREDNJA VELIKA 

Ali Do 100 
obiskovalcev 

Ali 100-700 
obiskovalcev  

Ali Nad 700 
obiskovalcev 

Ali Do 1000 € 
stroškov 

Ali 1000-7000 € 
stroškov 

Ali Nad 7000 € 
stroškov 

 
Društvo mora dokazati eno izmed predlaganih kriterijev.  
 
Obvezna priloga k točki 3:  

- dokazila o velikosti prireditve: fotografije, 
vstopnice, potrdila o udeležbi, pogodba o najemu 
prostora, računi… 

 
Številka: 007-2/2015-6 
Datum: 2.4.2015 
 

          Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah                                                                            
Županja: Darja Vudler l.r. 

_____________________________________________ 
 

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA), v skladu z 
usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 – popr.), in 
16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah št. 56/15), je Občinski svet Občine 
Sv. Andraž v Slov. goricah na 5. redni seji, dne 2.4.2015 
sprejel 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA 
V OBČINI SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

ZA LETO 2015 
 

I. UVOD 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0929
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2001-01-4794
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0589
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-21-0035


 

 
 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z letnim 
programom športa določa športne programe, ki bodo v 
letu 2015 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 v Slovenskih 
goricah za leto 2015 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 
proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2015 (Ur. vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah, 
št. 56/15) zagotavlja proračunska sredstva, ki so 
namenjena: 
 
- izvajanju športnih programov: 

POSTAVKA EUR 

4018011 Sofinanciranje športnih 
dejavnosti - razpis 

4.000,00 

 
- posebni projekti društev:  

POSTAVKA EUR 

4018012 Posebni projekti društev - 
razpis 

3.000,00 

 
V Skladu s pravilnikom o dodeljevanju sredstev za 
javne prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični, 
kulturni in športni razvoj ter promocijo 
 

- Investicijsko vzdrževanje osnovne šole – v 
obsegu investicijskega vzdrževanja bodo na 
tribunah igrišča ob osnovni šoli nameščena 
sedala ter na igrišče napeljan vodovod.  

 
IV. OBSEG IN VRSTA DEJAVNOSTI ZA 

SOFINANCIRANJE 

Namenska sredstva se delijo v skladu z merili, ki so 
priloga Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev programov 
letnega programa športa v Občini Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

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

a. Športna vzgoja otrok, mladine in 
študentov 

Športna rekreacija 
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.  

Kakovostni in vrhunski šport 
Šport invalidov 
Razvojne in strokovne naloge v športu 
 

V. POSEBNE DOLOČBE 
 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah lahko omeji 
obseg dodeljenih sredstev za leto 2015 tistim izvajalcem, 
pri katerih se na osnovi poročila oz. izvedenega nadzora 
ugotovi, da niso izpolnili vseh obveznosti iz pogodbe o 
sofinanciranju programov v letu 2014. 

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 2015. 

Številka: 007-2/2015-7 
Datum: 5.3.2015 
 

        Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah                                                                            
Županja: Darja Vudler l.r. 

_____________________________________________ 

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13),  16. člena 
Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah št. 56/15) in Odloka o proračunu Občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah za leto 2015 (Uradni vestnik 
občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah št. 56/15) je 
Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
na 5. redni seji dne 2.4.2015 sprejel  

LETNI PROGRAM KULTURE 
OBČINE SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH GORICAH 

ZA LETO 2015 
 

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 2015 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 120 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 in sekcij v okviru gledališke 

dejavnosti (odrasla gledališka skupina, otroška 
gledališka skupina Kalimero), pevskih skupin (vokalna 
skupina Avis, mešani pevski zbor, ljudske pevke Društva 
gospodinj), instrumentalnih skupin (tamburaški orkester) 
in knjižnične dejavnosti knjižnice organizirane v okviru 
KUD Vitomarci. 
 
Društva vsako leto ob različnih prireditvah sodelujejo z 
razstavami in stojnicami, na katerih predstavljajo svoja 
društva. Za kulturni program ob protokolarnih prireditvah 
skrbi Kulturno umetniško društvo v sodelovanju z ostalimi 
društvi in občino. 
 

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.  
Občina je v letu 2013 obnovila večnamensko dvorano 
Vitomarci z gledališkim odrom v katerem ima Kulturno 
društvo svoje lastne prostore. Prav tako imajo vsa 
društva možnost uporabe dvorane – v primeru 
humanitarnih dejavnosti in dejavnosti, ki so v širšem 
interesu občine brezplačno.  
 

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 sta tudi 
podružnična šola Vitomarci in vrtec Vitomarci. 
 

V. OBSEG SREDSTEV ZA FINANCIRANJE 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130


 

 
 

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah z Odlokom o 
proračunu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah za 
leto 2015 (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah, št. 56/15) zagotavlja proračunska 
sredstva, ki so namenjena izvajanju: 
 
- kulturnih programov  

POSTAVKA EUR 

4018009 Sofinanciranje kulturnih 
dejavnosti - razpis 

3.000,00  

4018004 Sofinanciranje delovanja 
knjižnice 

6.346,00 

4018002 Kulturne dejavnosti (Javni 
sklad RS za ljubiteljske dejavnosti) 

   450,00 

 
- posebni projekti društev:  

POSTAVKA EUR 

4018012 Posebni projekti društev - 
razpis 

3.000,00 

 
V Skladu s pravilnikom o dodeljevanju sredstev za 
javne prireditve in akcije, ki pospešujejo turistični, 
kulturni in športni razvoj ter promocijo 
 
- kulturna dediščina 

POSTAVKA EUR 

4014003 Hrgova domačija 1.963,00   

 
- programi v kulturi – mediji in avdiovizualna 

kultura 

POSTAVKA EUR 

1018001 Tiskanje občinskih novic 5.200,00   

 
Namenska sredstva se delijo v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju programov društev na področju kulturne 
dejavnosti v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah in 
v skladu z letnim javnim razpisom.  
 
- večjih investicij na področju in za namen kulture v 
letu 2015 ni predvidenih, razen vzdrževanje Hrgove 
domačije in vzdrževanje Večnamenske dvorane 
Vitomarci. 
 

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 Vitomarci in Podružnična osnovna šola 

Vitomarci; 
- Društvo upokojencev Sveti Andraž – Vitomarci; 
- Društvo gospodinj Vitomarci – Ljudske pevke; 

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: Večnamenska dvorana Vitomarci, katera je 
obnovljena in je bila v letu 2013 predana svojemu 
namenu, Hrgova domačija v Vitomarcih, ki se namerava 
v prihodnjih letih obnoviti z evropskimi sredstvi 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 
2015. 

Številka: 007-2/2015-8 
Datum: 2.4.2015 
  

        Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
 Županja: Darja Vudler l.r. 

_____________________________________________ 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-
ZUJF) in 2. člena Statuta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, št. 56/15), je Občinski svet Občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah  na svoji 5. redni seji, 
dne 2.4.2015 sprejel 
 

ODLOK 
o organizaciji in načinu dela vaških odborov 

  
1. člen 

 
(1) Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb 
občanov na območju posameznih naselij so v Občini 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah kot ožji deli občine 
ustanovljene vaške skupnosti. 
(2) Vaške skupnosti so s statutom ustanovljene v vseh 
naseljih Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, in 
sicer v: 

1. Drbetincih, 
2. Gibini, 
3. Hvaletincih, 
4. Novincih, 
5. Rjavcih, 
6. Slavšini in 
7. Vitomarcih. 

  
2. člen 

 
Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, 
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-
finančnem in pravnem smislu. 
  

3. člen 
 

(1) Zaradi zagotovitve sodelovanja vaških skupnosti pri 
opravljanju javnih zadev v občini so za posamezno vaško 
skupnost ustanovljeni vaški odbori kot posvetovalna 
telesa občinskega sveta. 
(2) S tem odlokom se določi organizacija in način dela 
vaških odborov. 
  

4. člen 
 

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

5. člen 
 

(1) Član vaškega odbora je lahko občan, ki ima stalno 
prebivališče na območju naselja, za katero je 
ustanovljena vaška skupnost. 
(2) Župan skliče zbore občanov za posamezne vaške 
skupnosti, ki predlagajo kandidate za člane vaških 



 

 
 

odborov. Navedene predloge obravnava Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in poda 
predlog za imenovanja občinskemu svetu, ki jih imenuje 
in razrešuje.  
(3) Funkcija člana vaškega odbora je nezdružljiva s 
funkcijo člana občinskega sveta, župana, podžupana, s 
članstvom v nadzornem odboru občine ter z zaposlitvijo v 
občinski upravi. 
  

6. člen 
 

Vaški odbori sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v 
občini, in sicer: 

 dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi 
razvojnih programov občine na področju javne 
infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo 
pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v 
javno razsvetljavo na njihovem območju in 
sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli, 

 sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno 
vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri 
pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s 
področja gospodarskih javnih služb, 

 dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi 
sanaciji, 

 dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja 
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje 
sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo, 

 dajejo pobude za dodatno prometno ureditev 
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in 
izvozov, omejevanje hitrosti ipd.), 

 predlagajo programe javnih del, 

 sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah 
prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki 
obravnavajo območje njihove skupnosti, 

 oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, 
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo 
pristojnemu organu občine, 

 dajejo mnenja glede spremembe namembnosti 
kmetijskega prostora v druge namene, 
predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih 
objektov v skupnosti, za posege v kmetijski 
prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih 
bi prišlo do spremembe režima vodnih virov, 

 seznanjajo pristojni organ občine s problemi in 
potrebami prebivalcev vaške skupnosti na 
področju urejanja prostora in varstva okolja, 

 sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in 
drugih prireditev, 

 spremljajo nevarnosti na svojem območju in o 
tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po 
potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih 
nalogah s področja zaščite in reševanja, 

 dajejo mnenja k odločitvam o razpolaganju in 
upravljanju s premoženjem občine, ki je 

skupnostim dano na uporabo za opravljanje 
njihovih nalog in 

 občinskemu svetu dajejo mnenje v zvezi z 
obratovalnim časom gostinskih obratov.  

  
7. člen 

 
(1) Vaški odbori sprejemajo odločitve na svojih 
sestankih, in sicer z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov. 
(2) Vaški odbor lahko veljavno sklepa, če je na sestanku 
navzoča večina vseh članov. 
  

8. člen 
 

(1) Predsednik vaškega odbora prejema obvestila o 
sejah občinskega sveta, če je na dnevnem redu točka, ki 
zajema delovno področje vaške skupnosti. 
(2) Predsednik vaškega odbora lahko na seji občinskega 
sveta razpravlja o zadevah, ki se nanašajo na delovno 
področje vaškega odbora, nima pa pravice glasovanja. 
(3) Predsednik vaškega odbora je dolžan po seji 
občinskega sveta o zadevah, ki se nanašajo na vaško 
skupnost, seznaniti ostale člane vaškega odbora. 
(4) Predsednik vaškega odbora lahko zahteva od 
občinske uprave vpogled v tiste dele gradiva, ki se 
nanašajo na vaško skupnost, za katero je ustanovljen 
vaški odbor, katerega predsednik je. 
 

9. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah. 
  
Številka: 007-2/2015-9 
Datum: 5.3.2015 

                     
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 
110/06 – UPB, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 
90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS in 47/2) in 16. člena 
Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
(Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah, št. 56/15), je Občinski svet Občine Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah na svoji 5. redni seji, dne 2.4.2015, 
sprejel 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah  Odloka o javnem in 

uradnem glasilu  
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 
1. člen 

 



 

 
 

Drugi odstavek 4. člena Odloka o javnem in uradnem 
glasilu Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (v 
nadaljevanju: Odloka) se spremeni tako, da se glasi: 
 »Glasilo izhaja običajno štirikrat letno.« 
 

2. člen 
 

Prvi odstavek 8. člena Odloka se spremeni tako, da se 
glasi: 
 »Uredniški odbor šteje 4 člane.« 
 

3. člen 
 

21. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:  
»Uradno glasilo Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah je Uradni vestnik Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (v nadaljevanju: Uradni vestnik), ki je 
samostojno glasilo. Objavlja se na spletni strani Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, v tiskani obliki pa je 
na voljo na občinski upravi Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 
V Uradnem vestniku se objavljajo: 
– statut občine, 
– poslovnik o delu občinskega sveta, 
– občinski odloki, 
– pravilniki, 
– občinski proračun, 
– zaključni račun občine, 
– prostorski in drugi načrti, 
– akti in sklepi organov vaških skupnosti, 
– razpisi referendumov, 
– drugi akti ali posamični sklepi, za katere tako odloči 
občinski organ, ki je tak akt ali sklep sprejel. 
V Uradnem vestniku se lahko objavijo tudi druge objave, 
ki se morajo po zakonu ali drugih predpisih objaviti na 
krajevno običajen način. 
Za odgovornega urednika Uradnega vestnika, se 
načeloma imenuje direktor Občinske uprave Občine 
Sveti Andraž v Slovenskih goricah oziroma oseba, ki jo 
na predlog župana potrdi Občinski svet s sklepom.« 
 

4. člen 
 

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah. 
 
Številka: 007-2/2015-10 
Datum: 2.4.2015 
               
            Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
            Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
 
 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sv. Andraž v 
Slov. goricah št. 56/15) in 8. člena Odloka o javnem in 
uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slov. goricah 
(Uradni vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah št. 
6/07) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah na 5. redni seji dne 2.4.2015 sprejel naslednji 
 

S K L E P 
 
1. Alenki Omulec, Galušak 8, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici 

na lastno pobudo preneha članstvo v Uredniškem 
odboru javnega in uradnega glasila občine Sv. 
Andraž v Slov. goricah. 

 
2. V uredniški odbor se imenuje nova članica Nina 

Žvarc, Vitomarci 16, 2255 Vitomarci.  
 
3. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine Sv. 

Andraž v Slov. goricah in prične veljati naslednji dan 
po objavi. 

 
Številka: 007-2/2015-11 
Datum: 2.4.2015 
 
                Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
                        Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
 
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah (Uradni vestnik občine Sv. Andraž v 
Slov. goricah št. 56/15) in 12. člena Odloka o javnem in 
uradnem glasilu občine Sv. Andraž v Slov. goricah 
(Uradni vestnik občine Sv. Andraž v Slov. goricah št. 
6/07) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah na 5. redni seji dne 2.4.2015 sprejel naslednji 
Sklep o višini nadomestila odgovornemu uredniku 
 
1. S tem sklepom občinski svet določi nadomestilo 
za delo odgovornega urednika javnega glasila »Novice 
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah«. 
 
2. Nadomestilo za pripravo ene številke javnega 
glasila »Novice Občine Sveti Andraž v Slovenskih 
goricah« znaša 150,00 EUR neto. 
 
3. Odgovorni urednik svoje delo opravljajo na 
podlagi pogodbe o delu. 
 
4. Ta sklep velja za trajanje mandatne dobe 
občinskega sveta.  
 
5. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku občine 
Sv. Andraž v Slov. goricah in prične veljati naslednji dan 
po objavi . 
 



 

 
 

Številka: 007-2/2015-12 
Datum: 2.4.2015 
  
         Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah 
 Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o 
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih 
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) in 16. člena Statuta 
občine Sveti Andraž v Slov. goricah (Uradni list RS, št. 
29/2007), je Občinski svet občine Sveti Andraž v Slov. 
goricah na svoji 5. redni seji, dne 2. 4. 2015, sprejel 
naslednje sklepe:  
 

1. 
Potrdi se Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s 
komunalnimi odpadki (zbiranje določenih vrst komunalnih 
odpadkov, obdelava določenih vrst komunalnih 
odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanje komunalnih odpadkov) na območju 
Občine Sveti Andraž v Slov. goricah za leto 2015, ki ga 
je pripravil izvajalec navedenih javnih služb Čisto mesto 
Ptuj. 
 

2. 
Potrdijo se cene storitev naslednjih obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Sveti 
Andraž v Slov. goricah:  
 
Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov  
 
1.1. Zbiranje komunalnih odpadkov (vsebuje zbiranje 
ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov, kosovnih 
odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih 
komunalnih odpadkov), ki vključuje:  
 
1.1.1. Cena javne  
infrastrukture:            0,0155 EUR/kg zbranih odpadkov  
1.1.2. Cena storitve:  0,1125    EUR/kg zbranih odpadkov  
 
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov  
 
2.1. Obdelava komunalnih odpadkov, ki vključuje:  
 
2.1.1. Cena javne  
infrastrukture:           0,0012 EUR/kg obdelanih odpadkov  
2.1.2. Cena storitve: 0,0821 EUR/kg obdelanih odpadkov  
 
3. Odlaganje preostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov  
 
3.1. Odlaganje komunalnih odpadkov, ki vključuje:  
 
3.1.1. Cena javne  

infrastrukture:           0,0000 EUR/kg odloženih odpadkov  
3.1.2. Cena storitve: 0,1010 EUR/kg odloženih odpadkov  
 

3. 
Ta sklep začne veljati takoj.  
 

4. 
Cene določene s tem sklepom se začnejo uporabljati od 
01. 05. 2015 dalje.  
 
Številka: 007-2/2015-13 
Datum: 2.4.2015 
  
                  Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
            Županja: Darja Vudler l.r. 
_____________________________________________ 
 
Na podlagi prvega odstavka 33. člena in prvega 
odstavka 16. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni 
list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 
69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 
prvega odstavka 9. člena  Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 
50/14) izdajam   
 

SKLEP 
o imenovanju uradne osebe, pristojne za 

posredovanje informacij javnega značaja v občinski 
upravi Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah 

 
1. Miran Čeh, direktor občinske uprave Občine 

Sveti Andraž v Slovenskih goricah, se imenuje 
za osebo pristojno za posredovanje informacij 
javnega značaja. 

 
2. Imenovana uradna oseba deluje v skladu z 

določili Zakona o dostopu do informacij javnega 
značaj, in sicer na naslovu:  

- OBČINA SVETI ANDRAŽ V SLOVENSKIH 
GORICAH, Vitomarci 71, 2255 Vitomarci, tel.: 02 757 
95 30, direktor@sv-andraz.si. 

 
3. Z dnem začetka veljave sklepa, preneha veljati 

Sklep o imenovanju osebe za posredovanju 
informacij javnega značaja št. 090-4/2008-3 z 
dne 30.1.2008. 

 
4. Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem vestniku Občine Sveti Andraž v 
Slovenskih goricah. 

 
  Številka: 090-4/2015-1 
  Datum: 2.4.2015 
               
            Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
            Županja: Darja Vudler l.r. 


