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občini Ormož za leto 2014 

 
 
 
 
 

 
3. 
 

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 
57/12, 109/12) in na podlagi 16. člena Statuta 
Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 
4/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski 
svet Občine Ormož na 28. seji dne 24.1.2014 
sprejel: 
 

O D L O K  
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za 

območje občine Ormož 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.člen 
(uvod) 

(1) S tem odlokom se sprejmejo Program 
opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine 
Ormož (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki 
ga je januarja 2014 pod zaporedno številko 
projekta 1060 izdelalo podjetje Locus prostorske 
informacijske rešitve, d.o.o., in je na vpogled na 
sedežu Občine Ormož in objavljen na občinski 
spletni strani, ter merila za odmero komunalnega 
prispevka na območju občine Ormož. 
(2) Program opremljanja določa podlage za 
odmero komunalnega prispevka za območje 
občine Ormož: obračunska območja obstoječe 
komunalne opreme, skupne in obračunske 
stroške obstoječe komunalne opreme, preračun 
obračunskih stroškov na enoto mere in 
podrobnejša merila za odmero komunalnega 
prispevka. 
(3) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v 
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 
 

2.člen 
(vsebina odloka) 

Odlok sestavljajo naslednja poglavja: 
I. Splošne določbe 
II. Podlage za odmero komunalnega 

prispevka 
III. Izračun komunalnega prispevka 
IV. Podrobnejša merila 
V. Odmera in plačilo komunalnega prispevka 
VI. Oprostitve in olajšave 
VII. Prehodne in končne določbe 
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3.člen 
(predmet komunalnega prispevka) 

Predmet obračuna komunalnega prispevka so 
predvideni in obstoječi objekti, ki so zgrajeni 
oziroma se načrtujejo v skladu z občinskim 
prostorskim aktom in se bodo prvič opremljali s 
prometnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem, 
vodovodnim omrežjem, omrežjem odprtih javnih 
površin ali objektov ravnanja z odpadki oziroma 
bodo povečevali neto tlorisno površino objekta ali 
spreminjali njegovo namembnost. 
 

4.člen 
(pojmi) 

Kratice in pojmi, uporabljeni v odloku, imajo 
naslednji pomen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcela, namenjena gradnji 
(gradbena parcela) 

je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, 
na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so 
urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena 
ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu. 

NTP neto tlorisna površina objekta, izračunana po SIST ISO 9836:2000; 

Aparcela Parcela, namenjena gradnji, 

Atlorisna NTP, 

Kdejavnost faktor dejavnosti, določen za različne vrste objektov, 

Dp delež parcele namenjene gradnji pri izračunu komunalnega prispevka, 

Dt delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka, 

Cpij obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele namenjene 
gradnji z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem 
območju, 

Ctij obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine 
objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem 
območju, 

Cpij1 indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra parcele 
namenjene gradnji z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju, 

Ctij1 indeksirani obračunski strošek opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju, 

I faktor indeksacije, ki se ob odmeri komunalnega prispevka indeksira od 
dneva uveljavitve odloka, 

S skupni stroški obstoječe komunalne opreme, 

OS obračunski stroški obstoječe komunalne opreme, 

KPij komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme na 
posameznem obračunskem območju, 

KP celotni izračunani komunalni prispevek. 
 
 
 

II. PODLAGE ZA ODMERO  
     KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
 

5.člen 
(obračunsko območje) 

(1) Območja, opremljena s posamezno vrsto 
komunalne opreme, so prikazana v 
kartografskem delu programa opremljanja na 
naslednjih kartah: 

- obračunsko območje prometnega 
omrežja je prikazano na karti 2: 
Prometno omrežje – Pregledna karta 
obračunskih območij, 

- obračunsko območje kanalizacijskega 
omrežja je prikazano na karti 3: 
Kanalizacijsko omrežje – Pregledna 
karta obračunskih območij, 

- obračunsko območje vodovodnega 
omrežja je prikazano na karti 4: 
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Vodovodno omrežje – Pregledna karta 
obračunskih območij, 

- obračunsko območje odprtih javnih 
površin je prikazano na karti 5: 
Omrežje odprtih javnih površin – 
Pregledna karta obračunskih območij. 

- obračunsko območje objektov ravnanja 
z odpadki je prikazano na karti 6: 
Omrežje objektov ravnanja z odpadki – 
Pregledna karta obračunskih območij, 

(2) Obračunska območja celotne komunalne 
opreme so podrobneje prikazana na kartah, v 
merilu 1:5.000. 
(3) Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena, 
se komunalni prispevek odmeri od dejanske 
opremljenost objekta s posamezno vrsto 
komunalne opreme, tako kot določa program 
opremljanja. 
 

6.člen 
(skupni in obračunski stroški) 

Skupne stroške [S] in obračunske stroške [OS] 
posamezne vrste obstoječe komunalne opreme 
prikazuje naslednja preglednica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

komunalna oprema obračunsko območje 
S 
[€] 

OS 
[€] 

prometno omrežje CES 34.496.956 28.608.768 

kanalizacijsko omrežje KAN 13.616.204 2.135.282 

vodovodno omrežje VOD 26.585.500 12.043.501 

omrežje odprtih javnih površin JP 2.809.045 1.713.518 

omrežje objektov ravnanja z odpadki KOM 2.682.974 1.395.146 

SKUPAJ  80.190.679 45.896.215 
 

 
7.člen 

(obračunski stroški opremljanja m2 parcele 
namenjene gradnji [Cpij] in neto tlorisne površine 

objekta [Ctij] s posamezno vrsto komunalne 
opreme) 

 
Obračunski stroški opremljanja m2 parcele 
namenjene gradnji in m2 neto tlorisne površine 
objekta se obračunajo z upoštevanjem naslednje  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
preglednice, pri čemer se za določitev območja 
opremljanja s posamezno vrsto komunalne 
opreme smiselno upoštevajo določila 5. člena 
odloka. 

 

komunalna oprema obračunsko območje 
Cpij 
[€/m2] 

Ctij 
[€/m2] 

prometno omrežje CES 4,76 18,29 

kanalizacijsko omrežje KAN 0,94 3,80 

vodovodno omrežje VOD 2,23 9,72 

omrežje odprtih javnih površin JP 0,28 1,10 

omrežje objektov ravnanja z odpadki KOM 0,23 0,89 
 

 
 

 



STRAN 4 URADNI VESTNIK OBČINE ORMOŽ 13. FEBRUAR 2014, ŠT. 2 

 
 

 

 
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 
 

8.člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega 
metra parcele namenjene gradnji z določeno 
vrsto komunalne opreme na posameznem 
obračunskem območju [Cpij] in stroški 
opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne 
površine objekta z določeno vrsto komunalne 
opreme na posameznem obračunskem območju 
[Ctij] se pri odmeri komunalnega prispevka 
indeksirajo z uporabo povprečnega letnega 
indeksa cen za posamezno leto, katerega objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske 
zbornice Slovenije, pod oznako "Gradbena dela – 
ostala nizka gradnja", na naslednji način: 

Cpij1 = Cpij • I 

Ctij1 = Ctij • I 
(2) Kot izhodiščni datum za indeksiranje se 
uporablja datum uveljavitve tega odloka. 

 
9.člen 

(izračun komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme se izračuna na naslednji 
način: 

KPij = (Aparcela • Cpij1 • Dp) + (Kdejavnost 
• Atlorisna • Ctij1 • Dt) 

KP = Σ KPij 
 

(2) Površina parcele namenjene gradnji in neto 
tlorisna površina objekta ter vrsta komunalne 
opreme, na katero se objekt priključuje, se 
pridobijo iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter določb odloka. 
(3) Površina parcele namenjene gradnji in neto 
tlorisne površine objekta za nezahtevne objekte, 
za katere ni potrebna izdelava projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja, se pridobi iz 
zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za 
gradnjo nezahtevnega objekta. Če parcela 
namenjena gradnji ni določena, se upošteva 
stavbišče x 1,5. Če se nezahtevni objekt gradi na 
parceli namenjeni gradnji za katero je že bil 
plačan komunalni prispevek, se že poravnane 
obveznosti iz naslova obračuna komunalnega 
prispevka za obstoječe parcele namenjene gradnji 
ali njen del pri izračunu novega komunalnega 
prispevka, upoštevajo. 

(4) Za objekte, za katere se ne more izračunati 
oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, 
se komunalni prispevek odmeri le od površine 
parcele namenjene gradnji. Tako dobljeno 
vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0. 
(5) V primeru odmere komunalnega prispevka po 
uradni dolžnosti, se smiselno upoštevajo določbe 
veljavne zakonodaje in odloka. 
 

10. člen 
(posebni primeri obračuna komunalnega 

prispevka) 
(1) V primeru spremembe neto tlorisne površine 
obstoječega objekta oziroma spremembe 
namembnosti objekta, se komunalni prispevek 
odmeri na način, da se izračuna razlika med 
komunalnim prispevkom za predvideno stanje 
objekta in komunalnim prispevkom za obstoječe 
stanje objekta. Če je razlika pozitivna, se 
komunalni prispevek zaračuna za njeno vrednost. 
V nasprotnem se komunalni prispevek ne 
zaračuna in ne vrača. 
(2) V primeru gradnje novega objekta na parceli 
prej odstranjenega obstoječega objekta, se že 
poravnane obveznosti iz naslova obračuna 
komunalnega prispevka za obstoječe parcele 
namenjene gradnji ali njen del pri izračunu 
novega komunalnega prispevka, upoštevajo. 
Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz 
naslova komunalnega prispevka je na strani 
investitorja. 
(3) Ob legalizaciji obstoječega objekta se zanj 
odmeri komunalni prispevek. 
(4) Komunalni prispevek se bo na območju, 
katero se bo komunalno opremljalo po 
uveljavitvi odloka, odmeril na podlagi za to 
investicijo sprejetega programa opremljanja, ki 
bo prikazala in obračunala predvidene stroške 
izgradnje komunalne opreme. Stroški za 
obstoječo – že zgrajeno komunalno opremo na 
obravnavanem območju se bodo obračunali kot 
razlika med komunalnim prispevkom za gradnjo 
posamezne komunalne opreme na podlagi za 
investicijo sprejetega programa opremljanja in na 
podlagi 9. člena tega odloka, ob upoštevanju 
določil 5. člena odloka. Če je razlika negativna, 
se komunalni prispevek za obstoječo komunalno 
opremo zaračuna za njeno vrednost. V 
nasprotnem primeru se šteje, da je komunalni 
prispevek za obstoječo komunalno opremo 
plačan. 

 
 
To pomeni: 

Cpij skupni = Cpij investicija - Cpij obstoječi 

Ctij skupni = Ctij investicija - Ctij obstoječi 

Cpij skupni oz. Ctij skupni < 0 → razlika predstavlja komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo 

Cpij skupni oz. Ctij skupni > 0 → komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo je plačan 
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kjer je: 
 
Cpij skupni  Cpij, ki se odmeri na posameznem območju investicije 

Ctij skupni  Ctij, ki se odmeri na posameznem območju investicije 

Cpij investicija  Cpij, ki je predmet investicije 

Ctij investicija  Ctij, ki je predmet investicije 

Cpij obstoječi  Cpij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov 

Ctij obstoječi  Ctij, ki je predmet obstoječih obračunskih stroškov 
 

 
IV. PODROBNEJŠA MERILA 
 

11.člen 
(razmerje med merilom parcele namenjene 
gradnji in neto tlorisne površine objekta) 

Razmerje med merilom parcele namenjene 
gradnji [Dp] in merilom neto tlorisne površine 
objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja 
enako in znaša Dp = 0,3 ter Dt = 0,7. 

 
 

12.člen 
(faktor dejavnosti) 

Faktor dejavnosti se skladno s pravilnikom o 
merilih za odmero komunalnega prispevka 
predvidi za vso komunalno opremo, katero 
predstavlja predmetni odlok, in se določi po 
naslednjih kriterijih: 

 
 
 

vrsta objekta faktor dejavnosti 

stavbe za kulturo in razvedrilo – CC-SI: 126 

0,70 
stavbe za šport – CC-SI: 1265 

nestanovanjske kmetijske stavbe – CC-SI: 1271 

obredne stavbe – CC-SI: 1272 

stavbe javne uprave – CC-SI: 12201 
0,80 

industrijske stavbe in skladišča – CC-SI: 125 

ostale vrste stavb 1,00 

tri- in več stanovanjske stavbe - CC-SI:1122 1,30 
 

V. ODMERA IN PLAČILO KOMUNALNEGA 
PRISPEVKA 

 
13.člen 

(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka) 
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je 
investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo 
priključuje na komunalno opremo, povečuje neto 
tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo 
namembnost. 

 
14.člen 

(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se odmeri: 
- na zahtevo zavezanca, 
- ob prejemu obvestila s strani Upravne 

enote v zavezančevem imenu, da je vloga 
za izdajo gradbenega dovoljenja, katero 
je vložil zavezanec, popolna, 

- po uradni dolžnosti. 
(2) Če investitor zahteva, da Upravna enota v 
njegovem imenu vloži zahtevo za odmero 
komunalnega prispevka, mora predložiti dodaten 

izvod vodilne mape projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
(3) Če vlogo za odmero komunalnega prispevka 
vloži zavezanec sam, mora vlogi predložiti izvod 
vodilne mape projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, na podlagi katerega pristojni organ 
pridobi potrebne podatke za odmero 
komunalnega prispevka.  
(4) Zoper odločbo o odmeri komunalnega 
prispevka je, v roku petnajst dni od njene 
vročitve, možna pritožba na župana Občine 
Ormož. 
 

15.člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 

(1) Komunalni prispevek se plača v enkratnem 
znesku. 

(2) Odmerjeni komunalni prispevek je potrebno 
plačati v roku trideset dni po pravnomočnosti 
odločbe. 

(3) O izvedenem plačilu komunalnega prispevka 
upravno enoto obvesti občina. 

(4) Komunalni prispevek se lahko plača v več 
obrokih, pri čemer se prvi obrok plača pred 
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izdajo gradbenega dovoljenja, ostali obroki (v 
nadaljevanju: dolg) pa skladno z dogovorom z 
Občino. 

(5) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka 
iz prejšnjega odstavka občini predloži vlogo za 
obročno plačilo komunalnega prispevka, v kateri 
navede razloge za tak način plačila, želeno 
število obrokov in predlaga način zavarovanja 
dolga. 

(6) Občina lahko odloži plačilo dolga pod 
pogojem, da zavezanec plačilo ustrezno zavaruje. 
Stroški izvedbe zavarovanja v vseh primerih 
bremenijo zavezanca. 

(7) O vlogi za obročno plačilo komunalnega 
prispevka odloča župan Občine Ormož. 
 

16.člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in 

občino) 
(1) Če se Občina in investitor dogovorita, da bo 
investitor sam, na lastne stroške, delno ali v 
celoti zgradil komunalno opremo na 
neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, 
se tak dogovor sklene, na podlagi za to 
investicijo sprejetega programa opremljanja, s 
pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno 
opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank. 
(2) V primeru sklenitve pogodbe o opremljanju, 
mora investitor poravnati še sorazmerni del 
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno 
opremo, na katero se bo priključeval. 
(3) Občina in investitor skleneta pogodbo o 
priključitvi, če občina investitorju obračuna 
komunalni prispevek za posamezno vrsto 
komunalne opreme, ki še ni zgrajena, je pa 
vseeno mogoče zanjo obračunati komunalni 
prispevek. 
 

17.člen 
(stroški priključevanja) 

(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega 
prispevka, poravnani vsi stroški priključevanja 
objekta na komunalno opremo, razen gradnje 
tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. 
(2) Stroški izgradnje zasebnega priključka so 
dodatni stroški zavezanca in ne vplivajo na 
višino odmerjenega komunalnega prispevka. 
 
VI. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE 
 

18.člen 
(oprostitve) 

(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo 
gospodarske javne infrastrukture. 
(2) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo: 
- neprofitnih stanovanj, 
- stavb za izobraževanje in znanstveno 

raziskovalno delo – CC-SI: 1263, 
- stavb za zdravstveno oskrbo – CC-SI: 

1264. 

(3) Plačila komunalnega prispevka se v celoti 
oprosti investitorja za gradnjo: 
- drugih stavb, ki niso uvrščene drugje – 

CC-SI: 12740. 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

19.člen 
(prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o merilih za odmero komunalnega 
prispevka in programu opremljanja za gradnjo 
komunalne infrastrukture za območje občine 
Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 21/07, 
5/08, 14/8, 7/11, 12/12). 
 

20.člen 
(dokončanje postopkov) 

Postopki pričeti pred uveljavitvijo tega odloka se 
končajo na podlagi aktov, ki so veljali pred 
uveljavitvijo tega odloka. 
 

21. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 

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

 
Številka: 007-11/2013 02\78 
Ormož, dne 24.1.2014 

     
Alojz  SOK  l.r. 

    ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
 
 
 

4. 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 212. 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
UPB1 – 102/2004, 62/04, 111/05, 120/06 – 
odločba ustavnega sodišča, 126/2007, 108/09) in 
16. člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji 28. 
redni seji, dne 24.01.2014 sprejel 
 

S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina 

»v upravljanju« 
ter zaznamba javnega dobra 

  
 
 
 
 
 
 
 



STRAN 7 URADNI VESTNIK OBČINE ORMOŽ 13. FEBRUAR 2014, ŠT. 2 

 
 

 

1.  
 

S tem sklepom se ukine status zemljišč: 
 
»Družbena lastnina v uporabi Občine Ormož« na 
naslednjih zemljiščih: 

- parcela št. 437/2 v izmeri 31 m2, k.o. 329 
– Cvetkovci - postajališče;  

- parcela št. 433/3 v izmeri 62 m2, k.o. 329 
– Cvetkovci - postajališče;  

- parcela št. 434/2 v izmeri 113 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - postajališče;  

- parcela št. 435/2 v izmeri 112 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - postajališče;  

- parcela št. 436/2 v izmeri 61 m2, k.o. 329 
– Cvetkovci - postajališče;  

- parcela št. 712/2 v izmeri 248 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - cesta. 

 
»Družbena lastnina – imetnik pr. uporabe Občina 
Ormož« na naslednjih zemljiščih: 

- parcela št. 320/4 v izmeri 208 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 324/2 v izmeri 195 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 327/0 v izmeri 318 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 520/0 v izmeri 112 m2, k.o. 
332 – Ormož - parkirišče; 

- parcela št. 400/4 v izmeri 170 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 400/28 v izmeri 72 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 998/3 v izmeri 508 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 998/4 v izmeri 875 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 999/0 v izmeri 241 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 1000/1 v izmeri 312 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 1000/2 v izmeri 623 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 818/6 v izmeri 150 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 798/16 v izmeri 453 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 615/0 v izmeri 344 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 590/0 v izmeri 364 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 611/0 v izmeri 3167 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 613/0 v izmeri 4364 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 604/0 v izmeri 4699 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 602/0 v izmeri 16659 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 612/0 v izmeri 280 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 606/0 v izmeri 676 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 598/0 v izmeri 1663 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 597/0 v izmeri 12129m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 596/0 v izmeri 4741 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 617/0 v izmeri 4979 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 376/5 v izmeri 374 m2, k.o. 
333 – Pušenci - vodotok; 

- parcela št. 376/6 v izmeri 73 m2, k.o. 333 
– Pušenci - vodotok. 

 
»Družbena lastnina v upravljanju Občine Ormož« 
na naslednjih zemljiščih: 

- parcela št. 835/13 v izmeri 86 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 835/6 v izmeri 161 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 835/21 v izmeri 169 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 835/1 v izmeri 833 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 835/3 v izmeri 59 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 835/4 v izmeri 1246 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 835/5 v izmeri 491 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 835/18 v izmeri 163 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 835/20 v izmeri 119 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 836/1 v izmeri 537 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 836/6 v izmeri 584 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 882/3 v izmeri 29 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 797/0 v izmeri 1535 m2, k.o. 
314 – Hum - cesta; 

- parcela št. 113/0 v izmeri 2760 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot. 

 
2. 

 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se 
vzpostavi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska 
cesta 6, 2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

3. 
 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo na podlagi 
tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi 
statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje 



STRAN 8 URADNI VESTNIK OBČINE ORMOŽ 13. FEBRUAR 2014, ŠT. 2 

 
 

 

zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se na 
predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 
2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

4. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Ormož. 
 
Številka: 478 – 3/2014 01\29 
Ormož, dne 24.01.2014     

Alojz  SOK  l.r. 
    ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
  
 

5. 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 212. 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
UPB1 – 102/2004, 62/04, 111/05, 120/06 – 
odločba ustavnega sodišča, 126/2007, 108/09) in 
16. člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji 28. 
redni seji, dne 24.01.2014 sprejel 
 

S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišč družbena lastnina  

ter zaznamba javnega dobra 
 

1.  
 

S tem sklepom se ukine status zemljišč: 
 
»Družbena lastnina« na naslednjih zemljiščih: 

- parcela št. 688/1 v izmeri 1293 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 385/1 v izmeri 765 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 385/3 v izmeri 223 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 402/1 v izmeri 2252 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 402/3 v izmeri 545 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 496/0 v izmeri 7366 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 687/0 v izmeri 712 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 688/2 v izmeri 7956 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 689/0 v izmeri 2047 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 690/0 v izmeri 10195 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot 

- parcela št. 694/0 v izmeri 1815 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 695/0 v izmeri 2389 m2, k.o. 
318 – Hardek - pot; 

- parcela št. 1279/0 v izmeri 350 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1658/0 v izmeri 2164 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1669/0 v izmeri 2829 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 961/22 v izmeri 1115 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 961/253 v izmeri 157 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 961/269 v izmeri 46 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 964/16 v izmeri 2366 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1146/2 v izmeri 481 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1198/1 v izmeri 11294 m2, 
k.o. 329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1198/10 v izmeri 112 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1274/0 v izmeri 386 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1367/0 v izmeri 91 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1442/0 v izmeri 325 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1520/0 v izmeri 1100 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1528/0 v izmeri 1203 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1577/0 v izmeri 560 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1623/2 v izmeri 500 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1640/0 v izmeri 555 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1651/0 v izmeri 1214 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1652/0 v izmeri 1249 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1653/0 v izmeri 702 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1654/0 v izmeri 2177 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1655/0 v izmeri 1876 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1656/0 v izmeri 930 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1657/0 v izmeri 947 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1659/0 v izmeri 2003 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1672/0 v izmeri 2152 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1660/0 v izmeri 3248 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 



STRAN 9 URADNI VESTNIK OBČINE ORMOŽ 13. FEBRUAR 2014, ŠT. 2 

 
 

 

- parcela št. 1662/0 v izmeri 420 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1663/0 v izmeri 1682 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1664/0 v izmeri 1312 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1665/0 v izmeri 4229 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1667/0 v izmeri 3157 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1668/0 v izmeri 3095 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1670/0 v izmeri 800 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1671/0 v izmeri 1021 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1673/0 v izmeri 2293 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1674/0 v izmeri 1777 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1675/0 v izmeri 1934 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1676/0 v izmeri 1394 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1677/0 v izmeri 2180 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1678/0 v izmeri 8636 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1679/0 v izmeri 3335 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1680/0 v izmeri 3918 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1682/0 v izmeri 2198 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1683/0 v izmeri 5306 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1693/0 v izmeri 4123 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - jarek; 

- parcela št. 1684/0 v izmeri 8656 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 1686/0 v izmeri 1514 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - jarek; 

- parcela št. 1689/0 v izmeri 156 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - jarek; 

- parcela št. 1690/0 v izmeri 978 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - jarek; 

- parcela št. 1691/0 v izmeri 1802 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - jarek; 

- parcela št. 1692/0 v izmeri 5236 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - jarek; 

- parcela št. 1666/0 v izmeri 2600 m2, k.o. 
329 – Cvetkovci - pot; 

- parcela št. 646/9 v izmeri 1419 m2, k.o. 
330 – Trgovišče - pot; 

- parcela št. 648/129 v izmeri 1235 m2, 
k.o. 330 – Trgovišče - pot; 

- parcela št. 231/1 v izmeri 419 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 34/7 v izmeri 342 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 200/4 v izmeri 205 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 200/1 v izmeri 16 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 200/2 v izmeri 14 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 200/3 v izmeri 4 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 226/2 v izmeri 24 m2, k.o. 332 
– Ormož - cesta; 

- parcela št. 226/3 v izmeri 72 m2, k.o. 332 
– Ormož - cesta; 

- parcela št. 231/3 v izmeri 810 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 517/4 v izmeri 6 m2, k.o. 332 
– Ormož - trg; 

- parcela št. 527/4 v izmeri 87 m2, k.o. 332 
– Ormož - pot; 

- parcela št. 870/0 v izmeri 1093 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 906/0 v izmeri 741 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 992/4 v izmeri 29 m2, k.o. 332 
– Ormož - cesta; 

- parcela št. 1013/0 v izmeri 1558 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1085/0 v izmeri 472 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1105/0 v izmeri 65 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1238/0 v izmeri 316 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1240/0 v izmeri 303 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1308/1 v izmeri 493 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1309/1 v izmeri 2120 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1309/2 v izmeri 304 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1317/3 v izmeri 1501 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1316/4 v izmeri 511 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1315/1 v izmeri 1231 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1315/2 v izmeri 659 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1316/5 v izmeri 318 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1316/6 v izmeri 435 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1316/7 v izmeri 77 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1317/1 v izmeri 2613 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1317/2 v izmeri 158 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1328/1 v izmeri 8944 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 
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- parcela št. 1328/3 v izmeri 992 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1329/1 v izmeri 272 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1329/2 v izmeri 171 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1329/3 v izmeri 568 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1329/4 v izmeri 83 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 1330/0 v izmeri 2177 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1332/1 v izmeri 644 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1332/3 v izmeri 61 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 1127/1 v izmeri 199 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot. 

 
2. 

 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se 
vzpostavi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska 
cesta 6, 2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

3. 
 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo na podlagi 
tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi 
statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se na 
predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 
2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

4. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Ormož. 
 
Številka: 478 – 3/2014 01\29 
Ormož, dne 24.01.2014 
     

Alojz  SOK  l.r. 
    ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
 
 
 

6. 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 212. 
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
UPB1 – 102/2004, 62/04, 111/05, 120/06 – 

odločba ustavnega sodišča, 126/2007, 108/09) in 
16. člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji 28. 
redni seji, dne 24.01.2014 sprejel 
 

S K L E P 
o ukinitvi statusa zemljišč splošno ljudsko 

premoženje  
ter zaznamba javnega dobra 

 
1.  
 

S tem sklepom se ukine status zemljišč: 
 

• »Splošno ljudsko premoženje v upravi 
Občine Ormož« na naslednjem 
zemljišču: 

- parcela št. 48/3 v izmeri 1146 m2, k.o. 
302 – Miklavž - pokopališče. 

 
• »Splošno ljudsko premoženje-zaznamba 

upravnega organa Občinski ljudski 
odbor Ormož« na naslednjih zemljiščih: 

- parcela št. *76/2 v izmeri 50 m2, k.o. 314 
– Hum - pokopališče; 

- parcela št. 608/0 v izmeri 4330 m2, k.o. 
314 – Hum - pokopališče; 

- parcela št. 1088/0 v izmeri 5903 m2, k.o. 
331 – Velika Nedelja - pokopališče. 

 
2. 

 
Na nepremičninah iz 1. točke tega sklepa se 
vzpostavi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska 
cesta 6, 2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

3. 
 

Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo na podlagi 
tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi 
statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se na 
predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 
2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

4. 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Ormož. 
 
Številka: 478 – 3/2014 01\29 
Ormož, dne 24.01.2014 
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Alojz  SOK  l.r. 
    ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 

7. 
 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. in 
213. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list 
RS, UPB1 – 102/2004, 62/04, 111/05, 120/06 – 
odločba ustavnega sodišča, 126/2007, 108/09) in 
16. člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno 
besedilo) je Občinski svet Ormož na svoji 28. 
redni seji, dne 24.01.2014 sprejel 

 
 

S K L E P 
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 
 

1.  
 

Na nepremičninah s parc. št.: 
- parcela št. 998/1 v izmeri  829 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 1056/1 v izmeri 2376 m2, k.o. 

332 – Ormož - zelenica; 
- parcela št. 1313/4 v izmeri 216 m2, k.o. 

332 – Ormož - pot; 
- parcela št. 97/2 v izmeri 330 m2, k.o. 332 

– Ormož - pot; 
- parcela št. 156/2 v izmeri 992 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 266/2 v izmeri 2723 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 311/1 v izmeri  467 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 311/2 v izmeri 225 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 320/2 v izmeri 682 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 321/1 v izmeri 826 m2, k.o. 

332 – Ormož - cesta; 
- parcela št. 361/3 v izmeri 1280 m2, k.o. 

332 – Ormož - zelenica; 
- parcela št. 531/3 v izmeri 940 m2, k.o. 

332 – Ormož - parkirišče; 
- parcela št. 534/1 v izmeri  648 m2, k.o. 

332 – Ormož - parkirišče; 
- parcela št. 591/1 v izmeri 11363 m2, k.o. 

332 – Ormož - park; 
- parcela št. 591/2 v izmeri 8396 m2, k.o. 

332 – Ormož - park; 
- parcela št. 591/3 v izmeri 1044 m2, k.o. 

332 – Ormož - park; 
- parcela št. 630/2 v izmeri 201 m2, k.o. 

332 – Ormož - dvorišče; 
- parcela št. 633/2 v izmeri 467 m2, k.o. 

332 – Ormož - zelenica; 
- parcela št. 948/0 v izmeri  166 m2, k.o. 

332 – Ormož - dvorišče; 

- parcela št. 985/6 v izmeri 1300 m2, k.o. 
332 – Ormož - dvorišče; 

- parcela št. 991/3 v izmeri 33 m2, k.o. 332 
– Ormož - cesta; 

- parcela št. 994/2 v izmeri 97 m2, k.o. 332 
– Ormož - cesta; 

- parcela št. 997/3 v izmeri 190 m2, k.o. 
332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 632/1 v izmeri 1046 m2, k.o. 
332 – Ormož - parkirišče; 

- parcela št. 595/0 v izmeri  1971 m2, k.o. 
332 – Ormož - parkirišče; 

- parcela št. 584/0 v izmeri 5742 m2, k.o. 
332 – Ormož - park; 

- parcela št. 1316/11 v izmeri 14559 m2, 
k.o. 332 – Ormož - cesta; 

- parcela št. 644/0 v izmeri 1043 m2, k.o. 
332 – Ormož - igrišče; 

- parcela št. 646/3 v izmeri 5628 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 651/4 v izmeri 2003 m2, k.o. 
332 – Ormož - igrišče; 

- parcela št. 648/1 v izmeri  5739 m2, k.o. 
332 – Ormož - igrišče; 

- parcela št. 587/1 v izmeri 11427 m2, k.o. 
332 – Ormož - zelenica; 

- parcela št. 593/0 v izmeri 327 m2, k.o. 
332 – Ormož - pot; 

- parcela št. 594/0 v izmeri 449 m2, k.o. 
332 – Ormož - park, 
 
 

se vzpostavi status grajenega javnega dobra 
lokalnega pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska 
cesta 6, 2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

2. 
 
Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa pridobijo 
status grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
na podlagi ugotovitvene odločbe, ki jo na podlagi 
tega sklepa po uradni dolžnosti izda občinska 
uprava. Po pravnomočnosti odločbe o ustanovitvi 
statusa grajenega javnega dobra se le-ta pošlje 
zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se na 
predmetnih nepremičninah dovoli vpis zaznambe 
statusa grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 
2270 Ormož, matična številka: 5883687. 
 

3. 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Občine Ormož. 
 
Številka: 478 – 3/2014 01\29 
Ormož, dne 24.01.2014 

 
Alojz  SOK  l.r. 

    ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
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8. 
 

Na podlagi določil Pravilnika o pogojih in merilih 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa v občini Ormož (Uradni vestnik občine 
Ormož, št. 10/08) in Letnega programa športa v 
občini Ormož za leto 2014 objavljamo naslednji 
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

izvajanja letnega  programa  športa, ki jih bo v 
letu 2014 sofinancirala občina Ormož 

 
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov za 

sofinanciranje izvajanja letnega programa 
športa, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala 
Občina Ormož. 

 
2. Na razpis se lahko prijavijo naslednji 

izvajalci letnega programa športa: 
- športna društva, 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo 

društva s sedežem v občini Ormož, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in 

druge organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti v športu, 

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

- zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja. 

 
3. Pravico do sofinanciranja športnih 

programov imajo izvajalci iz prejšnje točke 
pod  naslednjimi pogoji: 
- da imajo sedež in delujejo na območju  

občine Ormož, 
- da so registrirani najmanj 2 leti,  
- da imajo zagotovljene kadrovske, 

materialne, prostorske, in organizacijske 
pogoje za uresničevanje športnih 
programov, 

- če so izvajalci športna društva, morajo 
imeti urejeno evidenco članstva in 
uvedeno članarino. 

 
4. Občina Ormož bo sofinancirala naslednje 
programe: 

4.1. Interesna športna vzgoja 
predšolskih otrok 
 - Zlati sonček 
 - Naučimo se plavati 
 - Ciciban planinec 
4.2. Interesna športna vzgoja 
šoloobveznih otrok 
 - Zlati sonček 
 - Krpan 
 - Drugi 80-urni programi 
 - Naučimo se plavati 

 - Šolska športna tekmovanja 
 

4.3. Interesna športna vzgoja mladine 
4.4. Kakovostni in vrhunski šport 
 - športna vzgoja otrok in mladine, 

usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport 

 - kakovostni šport 
 - vrhunski šport 
4.5. Športna rekreacija 
 - športna rekreacija odraslih 
 - športna rekreacija starejših od 65 let 
4.6. Šport invalidov 
4.7. Specifične športne panoge 
4.8. Delovanje društev in zvez na lokalni 
ravni 
4.9. Športne prireditve 

 
5. Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen obrazec “Prijava na javni 
razpis za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v občini 
Ormož za leto 2014";   

- seznam in število članov s plačano 
članarino; 

- dokazila o registraciji (le izvajalci, ki se 
na razpis prijavljajo prvič in izvajalci, ki 
so spreminjali ustanovitveni akt); 

- število skupin; 
- seznam vadečih po posameznih 

skupinah; 
- kraj in urnik vadbe; 
- ime in priimek ter usposobljenost 

trenerjev oziroma vaditeljev;  
- razpored uradnih tekmovanj pri 

tekmovalnem športu. 
 
6. Izbrani programi bodo s sredstvi občinskega 

proračuna sofinancirani v okviru 
razpoložljivih sredstev na podlagi Letnega 
progama športa v občini Ormož za leto 
2014, ki ga je na svoji 28. seji dne, 
24.01.2014 sprejel Občinski svet Ormož. 

 
7. Športna društva in njihova združenja imajo 

pod enakimi pogoji prednost pri 
sofinanciranju in izvajanju letnega programa 
športa. V skladu z Letnim programom športa 
v občini Ormož za leto 2014 bo Občina 
Ormož sofinancirala naslednje programe 
športa: 
- Interesna športna vzgoja predšolskih 

otrok v višini 4.062 EUR, 
- Interesna športna vzgoja šoloobveznih 

otrok v višini 29.010 EUR, 
- Interesna športna vzgoja mladine v 

višini 4.781 EUR, 
- Kakovostni in vrhunski šport v višini 

126.492 EUR, 
- Športna rekreacija v višini 16.513 EUR, 
- Šport invalidov v višini 1.021 EUR, 
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- Specifične športne panoge v višini 
6.533 EUR, 

- Delovanje društev in zvez na lokalni 
ravni v višini 10.922 EUR, 

- Športne prireditve  v višini 4.912 EUR. 
 
8. Izvajalci letnega programa športa oddajo ali 

pošljejo svoje predloge v zaprtih kuvertah 
na naslov: Občina Ormož, Občinska uprava, 
Oddelek za družbene dejavnosti in splošne 
zadeve, Ptujska c. 6, s pripisom “NE 
ODPIRAJ - LPŠ 2014”. 

 
9. Rok za oddajo predlogov za sofinanciranje: 

- interesne športne vzgoje predšolskih 
otrok, interesne športne vzgoje 
šoloobveznih otrok, interesne športna 
vzgoje mladine, športne rekreacije, šport 
invalidov, specifične športne panoge, 
delovanje društev in zvez na lokalni 
ravni in športne prireditve je do vključno 
četrtka, 13.03.2014,  

- kakovostnega in vrhunskega športa je do 
vključno ponedeljka, 23.06.2014.  

Šteje se, da je prijava na javni razpis prispela 
pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo prijave oddana na pošti 
priporočeno ali oddana v sprejemni pisarni 
Občine Ormož (pisarna št. 14), Ptujska cesta 
6, 2270 Ormož. Nepopolne in prepozno 
prispele prijave ne bodo obravnavane. 

 
10. Izvajalci letnega programa športa bodo o 

uvrstitvi v program obveščeni v roku 30 dni 
po preteku roka za oddajo predlogov. 

 
11. Pogodbe za kakovostni in vrhunski šport se 

sklepajo za tekmovalno sezono, za ostale 
programe športa pa za tekoče leto. Pri 
kakovostnem in vrhunskem športu se v 
prvem polletju 2014 določi vrednost točke 
glede na število doseženih točk prijavljenih 
izvajalcev športa v tekmovalni sezoni 
2013/2014 (pripadajoča sredstva 
posameznega prijavitelja, predstavljajo 
produkt števila točk, ki jih je zbral po 
posameznih kriterijih kakovostnega in 
vrhunskega športa v tekmovalni sezoni 
2013/2014 in vrednosti točke), v drugem 
polletju pa se vrednost točke določi glede na 
število doseženih točk prijavljenih izvajalcev 
športa v tekmovalni sezoni 2014/2015 
(pripadajoča sredstva posameznega 
prijavitelja, predstavljajo produkt števila 
točk, ki jih je zbral po posameznih kriterijih 
kakovostnega in vrhunskega športa v 
tekmovalni sezoni 2014/2015 in vrednosti 
točke), pri čemer se v vsakem polletju 
razdeli polovica vseh z Letnim programom 
športa 2014 zagotovljenih sredstev za 
kakovostni in vrhunski šport. 

 
12. Obrazec “Prijava na javni razpis za 

sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v občini Ormož za leto 
2014" kandidati prevzamejo osebno vsak 
delovni dan od 8. do 14. ure v sprejemni 
pisarni (št.14) Občine Ormož, Ptujska c. 6, 
2270 Ormož ali na spletni strani 
www.ormoz.si. Dodatne informacije dobite 
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine 
Ormož, Ptujska c. 6, soba št. 5, tel. (02) 741 
53 08, pri ga. Mojci Zorčič vsak delovni dan 
od 8. do 12. ure. 

 
13. Predlog izbora programov in višino 

dodelitve finančnih sredstev za 
sofinanciranje programov pripravi tri 
članska komisija, ki jo imenuje župan. 

 
Številka: 419-26/2014 10/8 
Ormož, 13.02.2014 
 

Občina Ormož 
                              Občinska uprava 
 
 

9. 
 

Na podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju ljubiteljske kulture v 
občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož št. 
3/05) in Letnega programa ljubiteljske kulture v 
občini Ormož za leto 2014 objavljamo naslednji 

 
JAVNI RAZPIS 

za zbiranje predlogov za oblikovanje 
programa akcij in projektov na področju 

kulture , ki jih bo v letu 2014 
sofinancirala občina Ormož  

 
 
1. Predmet razpisa: Zbiranje predlogov za 

oblikovanje programa akcij in projektov na 
področju kulture, ki jih bo v letu 2014 
sofinancirala Občina Ormož. 

 
2. Na razpis se lahko s predlogi programov, 

projektov, akcij ter drugih aktivnosti na 
področju     kulture  prijavijo:  
- društva registrirana za izvajanje 

programov na področju kulture; 
- posamezniki, ki so vpisani v razvid 

samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu 
pristojnem za kulturo; 

- pravne osebe na področju občine Ormož, 
ki so registrirane za opravljanje kulturno 
umetniške  dejavnosti; 

- vrtci, osnovne šole, glasbene šole in 
srednje šole. 
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2. Pravico do sofinanciranja kulturnih 
programov imajo izvajalci iz prejšnje točke 
pod  naslednjimi pogoji: 
- da imajo sedež in da delujejo na območju 

občine Ormož; 
- da so registrirani najmanj 2 leti; 
- da imajo zagotovljene kadrovske, 

materialne, prostorske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje kulturnih 
aktivnosti; 

- društva morajo biti registrirana v skladu 
z Zakonom o društvih in imeti urejeno 
evidenco o  članstvu in uvedeno 
članarino; 

- posamezniki, ki so vpisani v razvid 
samostojnih ustvarjalcev pri Ministrstvu 
pristojnem za kulturo morajo imeti stalno 
prebivališče v občini Ormož. 

 
3. Občina Ormož bo sofinancirala naslednja 

področja ljubiteljske kulturne dejavnosti: 
- odrasli pevski zbor do višine 1.867,71 

EUR; 
- otroški in mladinski pevski zbor do 

višine 1.341,54 EUR; 
- pihalni orkester do višine 5.171,01 EUR; 
- gledališka skupina do višine 2.335,18 

EUR; 
- lutkovna skupina do višine 1.665,00 

EUR; 
- recitacijska ali literarna skupina do 

višine 524,95 EUR; 
- folklorna (tamburaška skupina), plesna 

skupina do višine 1.551,28 EUR; 
- slikarska, kiparska in filmska skupina do 

višine 2.271,18 EUR. 
 
4. Prijava mora vsebovati: 

- izpolnjen obrazec “Prijava na razpis za 
programe na področju kulture v letu 
2014”; 

- osnovne podatke o statusu in 
organiziranosti nosilca kulturnega 
programa; 

- vsebinsko predstavitev prijavljenega 
kulturnega programa; 

- seznam in število članov s plačano 
članarino za polnoletne člane društva; 

- seznam vadečih po posameznih 
skupinah; 

- program izvajanja del; 
- kraj in urnik vadbe; 
- ime in priimek ter usposobljenost 

strokovnih sodelavcev, ki vodijo 
program. 

 
5. Predlagani programi ne smejo biti profitno 

usmerjeni. Izbrani programi bodo s sredstvi 
občinskega proračuna sofinancirani z Letnim 
programom ljubiteljske kulture v občini 

Ormož za leto 2014, ki ga je na svoji 28. seji, 
dne 24.01.2014 sprejel Občinski svet Ormož. 

 
6. Vrednost sofinanciranja kulturnih programov 

je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih       
sredstev v občinskem proračunu. V 
proračunu občine Ormož za leto 2014 so za        
sofinanciranje kulturnih društev in skupin za 
ljubiteljske dejavnosti predvidena sredstva v 
višini 42.039 EUR in 4.400 EUR za  
sofinanciranje Sklada RS za ljubiteljsko 
kulturo – Območna izpostava Ormož. Delež 
sofinanciranja ne sme presegati finančno 
ovrednotenega prijavljenega kulturnega 
programa. 

 
7. Temeljna pravila za izvajanje ljubiteljske 

kulturne dejavnosti so:  
- redno kontinuirano in kvalitetno delo 

društva; 
- množičnost članstva in število nastopov;   
- primernost programa; 
- število nastopov v krajevni skupnosti, 

občini in izven občine. 
 
8. Predlagatelji oddajo ali pošljejo svoje 

predloge v zaprtih kuvertah na naslov: 
Občina Ormož, Občinska uprava, Oddelek za 
družbene dejavnosti in splošne zadeve, 
Ptujska c. 6, s pripisom  “NE ODPIRAJ - 
ZA PROGRAM KULTURE 2014”. 

 
9. Rok za oddajo predlogov je do vključno 

ponedeljka, 24.03.2014. Šteje se, da je 
prijava na javni razpis prispela pravočasno, 
če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za 
oddajo prijave oddana na pošti priporočeno 
ali oddana v sprejemni pisarni (št. 14) Občine 
Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. 
Nepopolne in prepozno prispele prijave ne 
bodo obravnavane. 

 
10. Predlagatelji bodo o uvrstitvi v program 

obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za 
oddajo      predlogov. 

 
11. Razpisno dokumentacijo kandidati 

prevzamejo osebno vsak delovni dan od 8. do 
14. ure v sprejemni pisarni (št. 14) Občine 
Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož ali na 
spletni strani www.ormoz.si. Dodatne 
informacije dobite na Oddelku za družbene 
dejavnosti in splošne zadeve Občine  Ormož, 
Ptujska c. 6, soba št. 5, tel. (02) 741 53 08, 
pri ga. Mojci Zorčič vsak delovni dan od 8. 
do 12. ure. 

 
12. Postopek javnega razpisa bo izvedla 

tričlanska komisija, ki jo imenuje župan 
Občine Ormož. 
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Številka: 419-27/2014 10/8 
Ormož, 13.02.2014 
 

Občina Ormož 
                         Občinska uprava 
 
 

10. 
 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ormož 
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12-uradno 
prečiščeno besedilo) Občina Ormož objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov programov 

humanitarnih in drugih dejavnosti, ki jih bo v 
letu 2014 sofinancirala Občina Ormož 

 
 
1. Predmet razpisa:  
1.1. sofinanciranje programov humanitarnih 

organizacij, ki so lokalnega pomena na 
podlagi določil Pravilnika o sofinanciranju 
programov humanitarnih organizacij v 
občini Ormož (Uradni vestnik občine 
Ormož št. 3/05), 

1.2. sofinanciranje programov invalidskih 
organizacij, 

1.3. sofinanciranje programov svetovanja preko 
telefona otrokom in mladostnikom, 
ženskam in drugim osebam v osebnih 
stiskah, 

1.4. sofinanciranje programov na področju 
zdravstvenega varstva. 

 
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu 
2.1. Za sofinanciranje programov humanitarnih 

organizacij se lahko s predlogi programov, 
projektov, akcij ter drugih aktivnosti na 
področju humanitarne dejavnosti prijavijo 
društva, zavodi, gospodarske družbe in 
druge organizacije, ki so na podlagi 
zakonskih predpisov registrirani za 
opravljanje humanitarne dejavnosti in: 
- imajo sedež v občini Ormož; 
- so registrirani za opravljanje 

humanitarne dejavnosti ter da s svojim 
humanitarnim delom izkazujejo 
pričakovano kakovost na osnovi meril 
in kriterijev, ki so določeni v 11. členu 
Pravilnika o sofinanciranju programov 
humanitarnih organizacij v občini 
Ormož (Uradni vestnik občine Ormož 
št. 3/05); 

- nimajo sedeža v občini, vendar se 
njihovi programi nanašajo na 
uporabnike iz občine Ormož; 

- imajo materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničevanje humanitarnih aktivnosti; 
- društva morajo biti registrirana v 

skladu z Zakonom o društvih in imeti 
urejeno evidenco o članstvu; 

- delujejo v javnem interesu na območju 
občine Ormož; 

- delujejo najmanj dve leti. 
2.2. Za sofinanciranje programov invalidskih 

organizacij, programov svetovanja preko 
telefona otrokom, mladostnikom, ženskam 
in drugim osebam v osebnih stiskah, 
programov na področju zdravstvenega 
varstva se lahko s predlogi programov, 
projektov, akcij ter drugih aktivnosti 
prijavijo društva, zavodi, gospodarske 
družbe in druge organizacije, ki: 
- imajo sedež v občini Ormož; 
- so registrirani za opravljanje 

programov invalidskih organizacij, 
programov svetovanja preko telefona 
otrokom, mladostnikom, ženskam in 
drugim osebam v osebnih stiskah in 
programov na področju zdravstvenega 
varstva;  

- nimajo sedeža v občini, vendar se 
njihovi programi nanašajo na 
uporabnike iz občine Ormož; 

- imajo materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje registrirane dejavnosti; 

- društva morajo biti registrirana v 
skladu z Zakonom o društvih in imeti 
urejeno evidenco o članstvu; 

- delujejo v javnem interesu na območju 
občine Ormož; 

- delujejo najmanj dve leti. 
 
3. Merila in kriteriji za vrednotenje 
Vrednost sofinanciranja programov je odvisna od 
vsakoletnih razpoložljivih sredstev v občinskem 
proračunu. Vrednost posameznih programov je 
izražena v točkah. Vrednost točke se določi tako, 
da se razpoložljiva sredstva proračuna namenjena 
za sofinanciranje programov delijo s skupnim 
seštevkom točk ovrednotenih programov, 
prispelih na javni razpis. Delež sofinanciranja ne 
sme presegati finančno ovrednotenega programa 
dejavnosti za sofinanciranje iz proračuna Občine 
Ormož v letu 2014. 
 
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog 
upoštevala naslednja merila in kriterije: 
- kvaliteta in realnost programa, jasno 

opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela 
od 1 do 10 točk 

- namenskost programa, vključenost rizičnih 
skupin prebivalstva,  in strokovnih delavcev 
od 1 do 10 točk 

- učinkovitost programa glede na stroške in 
številčnost populacije, kateri je program 
namenjen od 1 do 5 točk 
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- reference oziroma učinki eventuelne 
dosedanje izvedbe  programa od 1 do 5 točk 

- delež lastnih sredstev  od 1 do 5 točk 
Vsak izvajalec lahko na razpis kandidira 
praviloma z 1 programom. 
 
4. Vsebina prijave 
- izpolnjen obrazec »Prijava na razpis za 

programe na področju humanitarnih in 
drugih dejavnosti v letu 2014«; 

- osnovne podatke o statusu in organiziranosti 
nosilca prijavljenega programa; 

- vsebinsko predstavitev prijavljenega 
programa; 

- finančno ovrednoten celotni program 
dejavnosti in 

- ovrednoten program dejavnosti za 
sofinanciranje iz proračuna občine Ormož. 

 
5. Višina razpisanih sredstev 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
programov humanitarnih organizacij, programov 
invalidskih organizacij, programov svetovanja 
preko telefona otrokom in mladostnikom, 
ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah ter 
programov na področju zdravstvenega varstva 
znaša 9.575,00 EUR. 
 
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje 
Vloga z vso potrebno dokumentacijo mora biti 
predložena v zapečateni kuverti z oznako »Ne 
odpiraj – javni razpis za humanitarne in druge 
dejavnosti 2014« do vključno petka, 
04.04.2014.  Šteje se, da je vloga na javni razpis 
prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji 
dan roka za oddajo prijave oddana na pošti 
priporočeno ali oddana v sprejemni pisarni (št. 
14) Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden 
prijavitelj. Prepozno poslane prijave ne bodo 
obravnavane. 
 
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo 
Razpisno dokumentacijo kandidati prevzamejo 
osebno ali se dogovorijo za dostavo na  njihov 
naslov po objavi v Uradnem vestniku Občine 
Ormož, vsak delovni dan od 8. do 14. ure na 
Občini Ormož, Ptujska c. 6, soba 14 ali na spletni 
strani www.ormoz.si.  
 
Dodatne informacije dobite na Oddelku za 
družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine 
Ormož, Ptujska c. 6,  soba št. 5, tel. (02) 741 53 
08, pri ga. Mojci Zorčič vsak delovni dan od 8. do 
12. ure. 
 
8. Postopek odpiranja prijav 
Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska 
komisija, ki jo imenuje župan Občine     Ormož. 
O izidu razpisa in višini razporejenih sredstev 

bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po     
končanem razpisu. Z izbranimi izvajalci se sklene 
pogodba o sofinanciranju, v kateri so opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 
 
Številka:   419-28/2014 10/8 
Ormož, 13.02.2014  
 
             ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
                      Alojz SOK l.r. 

 
 

11. 
 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Ormož 
(Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12-uradno 
prečiščeno besedilo)  Občina Ormož objavlja 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov dejavnosti drugih 
društev in zvez iz proračuna Občine Ormož v 

letu 2014 
 
1. Predmet razpisa 
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti 
društev in drugih organizacij na področju 
izvajanja programov, povezanih z zgodovino 
območja občine Ormož, civilno zaščito, 
veteranskimi organizacijami, mladinskimi 
organizacijami in študentskimi organizacijami v 
letu 2014, ki niso sofinancirani že iz drugih virov 
proračuna Občine Ormož. 
 
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu 
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- imajo sedež v občini Ormož; 
- opravljajo dejavnosti na področju odkrivanja, 

raziskovanja in zapisovanja ormoške 
preteklosti ali veteranskih organizacij ali 
civilne zaščite ali mladinskih organizacij ali 
študentskih organizacij, 

- imajo materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za uresničevanje 
registrirane dejavnosti; 

- društva morajo biti registrirana v skladu z 
Zakonom o društvih in imeti urejeno 
evidenco o članstvu; 

- delujejo najmanj dve leti. 
 
3. Višina razpisanih sredstev 
Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje 
dejavnosti društev in drugih organizacij na 
področju izvajanja programov, povezanih z 
zgodovino območja občine Ormož, civilno 
zaščito, veteranskimi organizacijami, mladinskimi 
organizacijami in študentskimi organizacijami  v 
Občini Ormož znaša po sklopih: 
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A. Sofinanciranje programov povezanih z 
zgodovino območja občine Ormož 1.934 
EUR, 

B. Sofinanciranje veteranskih organizacij 4.225 
EUR, 

C. Sofinanciranje društev in drugih organizacij 
na področju civilne zaščite 1.835 EUR, 

D. Sofinanciranje mladinskih in študentskih 
organizacij 5.280 EUR. 

 
4. Merila in kriteriji za vrednotenje 
Pri določitvi višine sofinanciranja se upoštevajo 
naslednja merila in kriteriji: 
 
SKLOP: A 
1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 
do 20 aktivnih članov 10 točk 
nad 20 do 40 aktivnih 
članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 
  
2. VSEBINA PROGRAMA 
Predavanje, delavnica 
ali druga oblika 
izobraževanja za člane 
in širšo okolico, ki se 
izvede na območju 
občine Ormož 

5 točk (vsaka 
posamezna aktivnost se 
ovrednoti s 5 točkami – 
največje možno število 
točk je 15) 

Izdajanje glasila, 
biltena ali druge oblike 
promocijske dejavnosti 

2 točki (vsaka 
posamezna aktivnost se 
ovrednoti z 2 točkama – 
največje možno število 
točk je 10) 

Organizacija 
simpozija, okrogle 
mize in druge 
predstavitve na 
območju občine 
Ormož 

10 točk (vsaka 
posamezna aktivnost se 
ovrednoti z 10 točkami 
– največje možno 
število točk je 20) 

  
3. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje 
skozi daljše obdobje 
do 5 let 5 točk 
nad 5 do 10 let 10 točk 
nad 10 let 15 točk 
Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost 
točke se izračunava na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstvih in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov, prispelih na javni 
razpis. Delež sofinanciranja ne sme presegati 
finančno ovrednotenega programa dejavnosti v 
letu 2014. 
 
SKLOP: B 
1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 
do 20 aktivnih članov 10 točk 
nad 20 do 40 aktivnih 
članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 
  

2. PROMOCIJA – projekti in prireditve 
prispevajo k prepoznavnosti občine 
mednarodni 40 točk 
državni 30 točk 
regijski 20 točk 
občinski 10 točk 
krajevni 5 točk 
  
3. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje 
skozi daljše obdobje 
do 5 let 5 točk 
nad 5 do 10 let 10 točk 
nad 10 let 15 točk 
Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost 
točke se izračunava na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstvih in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov, prispelih na javni 
razpis. Delež sofinanciranja ne sme presegati 
finančno ovrednotenega programa dejavnosti v 
letu 2014. 
 
SKLOP: C 
1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 
do 20 aktivnih članov 10 točk 
nad 20 do 40 aktivnih 
članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 
  
2. PROMOCIJA – projekti in prireditve 
prispevajo k prepoznavnosti občine 
mednarodni 40 točk 
državni 30 točk 
regijski 20 točk 
občinski 10 točk 
krajevni 5 točk 
  
3. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje 
skozi daljše obdobje 
do 5 let 5 točk 
nad 5 do 10 let 10 točk 
nad 10 let 15 točk 
Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost 
točke se izračunava na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstvih in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov, prispelih na javni 
razpis. Delež sofinanciranja ne sme presegati 
finančno ovrednotenega programa dejavnosti v 
letu 2014. 
 
SKLOP: D 
1. ČLANSTVO - število aktivnih članov 
do 20 aktivnih članov 10 točk 
nad 20 do 40 aktivnih 
članov 

20 točk 

nad 40 aktivnih članov 30 točk 
zveza društev 100 točk 
  
2. SODELOVANJE IN ORGANIZACIJA V 
PROJEKTIH IN PRIREDITVAH 
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do 5 projektov oz. 
prireditev 

5 točk 

nad 5 do 10 projektov in 
prireditev 

10 točk 

nad 10 projektov in 
prireditev 

15 točk 

  
3. ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROJEKTIH 
IN NA PRIREDITVAH 
do 10 udeležencev 5 točk 
nad 10 do 50 
udeležencev 

10 točk 

nad 50 udeležencev 15 točk 
  
4. REFERENCE – redno in kvalitetno delovanje 
skozi daljše obdobje 
do 5 let 5 točk 
nad 5 do 10 let 10 točk 
nad 10 let 15 točk 
Merila in kriteriji so določeni v točkah. Vrednost 
točke se izračunava na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstvih in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov, prispelih na javni 
razpis. Delež sofinanciranja ne sme presegati 
finančno ovrednotenega programa dejavnosti v 
letu 2014. 
 
5. Vsebina prijave 
Prijava mora vsebovati pravilno in v celoti 
izpolnjen obrazec »Prijava na razpis za 
sofinanciranje programov dejavnosti drugih 
društev in zvez v letu 2014«, ki  je dosegljiva na 
spletni strani Občine Ormož (www.ormoz.si) ali 
na sedežu Občine Ormož. 
 
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje 
Prijava na razpis mora biti predložena v 
zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – javni 
razpis za druga društva 2014« do vključno 
petka, 11.04.2014. Šteje se, da je prijava na javni 
razpis prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) 
zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti 
priporočeno ali oddana v sprejemni pisarni (št. 
14) Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. 
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden 
prijavitelj. Prepozno prispele prijave ne bodo 
obravnavane. 
 
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani 

dvignejo razpisno dokumentacijo 
Razpisno dokumentacijo zainteresirani 
prevzamejo osebno ali se dogovorijo za dostavo 
na  njihov naslov po objavi v Uradnem vestniku 
Občine Ormož, vsak delovni dan od 8. do 14. ure 
na Občini Ormož, Ptujska c. 6, soba 14 ali na 
spletni strani www.ormoz.si.  
 
Dodatne informacije dobite na Oddelku za 
družbene dejavnosti in splošne zadeve Občine 
Ormož, Ptujska c. 6,  soba št. 5, tel. (02) 741 53 

08, pri ga. Mojci Zorčič vsak delovni dan od 8. do 
12. ure. 
 
8. Postopek odpiranja prijav 
Odpiranje pravočasno prispelih in pravilno 
označenih prijav bo izvedla tričlanska komisija, ki 
jo imenuje župan.  
 
9. Izid razpisa 
Postopek javnega razpisa bo izvedla tričlanska 
komisija, ki jo imenuje župan Občine     Ormož.  
Na podlagi preverjanja izpolnjevanja razpisanih 
pogojev, meril in kriterijev bo komisija pripravila 
predlog razdelitve sredstev. Na podlagi 
pripravljenega predloga razdelitve sredstev izda 
občinska uprava v 30 dneh po končanem razpisu 
sklep, zoper katerega je dovoljena pritožba v roku 
15 dni od prejema, pri organu, ki je izdal sklep.  
 
10. Podpis pogodbe 
Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba o 
sofinanciranju, v kateri so opredeljene 
medsebojne pravice in obveznosti. 
 
Številka: 419-29/2014 10/8 
Datum: 13.02.2014 
 

ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 
                         Alojz SOK l.r. 
 
 

12. 
 

Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov turističnih društev v občini Ormož 
(Uradni vestnik občine Ormož št. 7/05) in Odloka 
o proračunu občine Ormož za leto 2014 (Uradni 
vestnik občine Ormož št. 14/12) objavljam 
 

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov turističnih 
društev v občini Ormož za leto 2014 

 
I. PREDMET RAZPISA 

Sofinanciranje letnih programov turističnih 
društev v občini Ormož za leto 2014 z 
naslednjimi vsebinami: 

1. izvajanje promocijskih in informativnih 
aktivnosti lokalnega in širšega pomena, 

2. spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma, 

3. akcije na področju ohranjanja kulture in 
naravne dediščine ter urejanja okolja, 

4. organiziranje in sodelovanje pri organizaciji 
turističnih prireditev lokalnega in širšega 
pomena, 

5. aktivnosti za zagotavljanje turističnega 
pomladka. 
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II. UPRAVIČENCI PO TEM RAZPISU: 
TURISTIČNA DRUŠTVA, KI 
IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE 
POGOJE: 
• da so registrirana po Zakonu o 

društvih, 
• da delujejo najmanj 2 leti, 
• da imajo sedež v občini Ormož in da 

delujejo na območju občine Ormož, 
• da imajo urejeno evidenco o članstvu in 

uvedeno članarino (seznam s podpisi 
ob plačilu članarine oz. ustrezen 
računovodski izpisek), 

• da imajo zagotovljene materialne, 
prostorske, kadrovske in organizacijske 
pogoje za realizacijo načrtovanih 
aktivnosti na področju turizma. 

Vsako društvo lahko kandidira praviloma z enim 
programom. 
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene 
programe iz drugih proračunskih virov, ne more 
uveljavljati te pravice preko tega razpisa. 

 
III. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH 

SREDSTEV: 12.667,00 EUR 
 

IV. MERILA IN KRITERIJI ZA 
DODELJEVANJE SREDSTEV: 

1. Program dela za razpisano leto: 
• izvajanje promocijskih in informativnih 

aktivnosti lokalnega in širšega pomena  
do 15 točk, 

• spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja 
turizma do 15 točk, 

• akcije na področju ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine ter urejanja okolja do 
10 točk, 

• organiziranje in sodelovanje pri 
organizaciji turističnih prireditev 
lokalnega in širšega pomena do 20 točk, 

• aktivnosti za zagotavljanje turističnega 
pomladka do 10 točk. 

2. Število članov turističnega društva s plačano 
članarino: 
• do dvajset članov  5 točk, 
• do trideset članov   10 točk, 

• nad trideset članov 15 točk. 
 

Turističnim društvom se izvedene aktivnosti, 
opredeljene v točki I. točkujejo. Vrednost točke se 
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih 
proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov, ki so prispeli na razpis. 

 
V. Vlogo z vso potrebno dokumentacijo je 

potrebno predložiti v zapečateni kuverti z 
oznako »Ne odpiraj - razpis za programe 
turizma« do vključno 17. 3. 2014 na naslov: 
Občina Ormož, Oddelek za gospodarske 
dejavnosti, Ptujska c. 6, 2270 Ormož. 

 
VI. Razpisno dokumentacijo kandidati 

prevzamejo osebno ali se dogovorijo za 
dostavo na njihov naslov po objavi v 
Uradnem vestniku občine Ormož, vsak 
delovni dan od 8. do 13. ure na Občini 
Ormož, Ptujska c. 6, soba 14 ali na spletni 
strani www.ormoz.si. Dodatne informacije 
dobite na Oddelku za gospodarske 
dejavnosti občine Ormož, Ptujska c. 6, 2270 
Ormož, in sicer po mailu 
karmen.stumberger@ormoz.si ali telefonu 
02 741 53 04. 

 
VII. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo 

ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo 
zavrnjene. 

 
VIII. Postopek javnega razpisa bo izvedla 

tričlanska komisija, ki jo imenuje župan 
Občine Ormož. 

 
IX. O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 

30. dneh po končanem razpisu.  
 
Številka: 419-31/2014  4  18 
Ormož, dne 13. 2. 2014 
 
                      ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 

                  Alojz SOK l.r. 
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