
OBČINSKI SVET 
ORMOŽ 
 
 Na podlagi 14. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik   Občine Ormož št. 11/99, 7/01 in 19/05, 
12/06) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni vestnik Občine Ormož št. 12-II/07 UPB1) 
 
 

S  K  L  I  C  U  J  E  M 
12. sejo Občinskega sveta Ormož, ki bo  
v petek, dne 21.decembra 2007 ob 15. uri  

v sejni sobi občinskega sveta Ormož, Kolodvorska 9, Ormož 
 
Za sejo predlagam naslednji 
 

d n e v n i   r e d :  
 

- Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev zapisnika 11. seje občinskega sveta s 
poročilom o izvršitvi sklepov. 

1. Določitev dnevnega reda. 
2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnikov. 
3. Odgovori na vprašanja svetnikov. 
4. Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2008 –dopolnjen predlog. 
5. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. 
6. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ormož. 
7. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Ormož. 
8. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda na področju osnovnega šolstva s prilagojenim programom  
9. Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Ormož. 
10. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Pokrajinski Muzej Ptuj – Ormož. 
11. Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo 

komunalne infrastrukture za območje občine Ormož. 
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 

Občine Ormož. 
13. Mnenje glede odstopa od lokacijskih načrtov za obrtno cono Ormož in krajevnega središča naselja 

Kog. 
14. Potrditev Programa oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja Ormož v letu 2008. 
15. Soglasje k povišanju cen za ravnanje z odplakami. 
16. Soglasje k povišanju cen zbiranja, čiščenja in distribucije vode. 
17. Sklep o mesečni višini stroškov predšolske vzgoje in otroškega varstva v Vzgojno varstvenem 

zavodu Ormož. 
18. Sklep o določitvi cene za najem oziroma izposojo prireditvenega šotora.  
19. Sklep o odpisu terjatev za komunalne storitve in najemnine za stanovanja. 
20. Sklep o oprostitvi plačila za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča: 

a) Franc Sok, Podgorci 72, 2273 Podgorci 
b) Avgust Trop, Ptujska cesta 20, 2270 Ormož 
c) Marija Brodnjak, Skolibrova ul. 8, 2270 Ormož 

21. Potrditev dokumentov  identifikacije investicijskih projektov: 
a) za izgradnjo javne poti 803-301, odsek Zasavci 
b) za izgradnjo javne poti 804-600, odsek Senik-Drakšl 
c) za izgradnjo javne poti 804-895, Podgorci (Petek-Megla) 
d) za izgradnjo javne poti 803-531, Jastrebci-Kog 
e) za ureditev grajske pristave 

22. Premoženjsko pravne zadeve: 
a) Sklenitev prodajne pogodbe s Šumenjak Julijano, Opekarniška cesta 19, 2270 Ormož za 

zemljišče s parc. št. 228/2 k.o. Ormož 



b) Sklenitev prodajne pogodbe z Ivanuša Petrom, Pušenci 30, 2270 Ormož za zemljišče s parc. 
št. 241/5 k.o. Ormož 

c) Sklenitev prodajne pogodbe s Hanželič Natašo, Trafalgar rd Camberwell Victoria, 3124 
Victoria in Edis Metko, Johnsons Street Hawthorn Victoria, 3124 Victoria,  za zemljišča s 
parc. št. 220/5, 222/2 in 223/2 vse k.o. Ormož 

d) Sklenitev prodajne pogodbe z družbo IGD Holermuos d.o.o,  Opekarniška cesta 2, 2270 
Ormož za zemljišče s parc. št. 240/2 k.o. Ormož 

e) Sklenitev prodajne pogodbe z družbo Wienerberger opekarno Ormož d.d.,  Opekarniška cesta 
5, 2270 Ormož za zemljišči s parc. št. 347/5 in 354/11 obe k.o. Ormož 

f) Sklenitev prodajne pogodbe z Bombek Hildo, Hajndl 21, 2274 Velika Nedelja za zemljišči s 
parc. št. 229/2 in 230/5 obe k.o. Ormož 

g) Sklenitev prodajne pogodbe z Doris Hildegard Marx in Heinzom  Jürgen Marx, Taubengasse 
97, D-53840 Troisdorf za zemljišča s parc. št. 239/3, 4/5 in 4/6 vse k.o. Vuzmetinci 

h) Pooblastilo županu za sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom izbranim na 
podlagi javnega  zbiranja ponudb za štiri stanovanja v stanovanjski zgradbi v Malem 
Brebrovniku 40 

i) Pooblastilo županu za sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom izbranim na 
podlagi javnega  zbiranja ponudb za stanovanjsko zgradbo v Vinskem vrhu 60 

j) Pooblastilo županu za sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom izbranim na 
podlagi javnega  zbiranja ponudb za tri stanovanja v stanovanjski zgradbi v Cerovcu Stanka 
Vraza 32 

k) Pooblastilo županu za sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom izbranim na 
podlagi javnega  zbiranja ponudb za stanovanje v večstanovanjski zgradbi v Ivanjkovcih 36 

l) Pooblastilo županu za sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom izbranim na 
podlagi javnega  zbiranja ponudb za stanovanjsko zgradbo  v Ivanjkovcih 35 

m) Pooblastilo županu za sklenitev prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom izbranim na 
podlagi javnega  zbiranja ponudb za stanovanjsko zgradbo  v Ivanjkovcih 11 

23. Razno. 
 
Gradivo k točki 4 je bilo objavljeno v  Poročevalcu št. 16/I in 16/II z dne 4.12.2007, gradivo k točkam 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12 je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 15 z dne 5.12.2007. Zapisnik 11. seje in 
gradivo k točki 21,  boste svetniki prejeli naknadno. 
 
Številka: 032-00004/2006 
Ormož, dne   10.12.2007 

             Alojz SOK 
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 

 
 


