
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 
16. sejo Občinskega sveta Ormož, ki bo  
v četrtek, dne 19. junija 2008 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 15. 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 ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila Občine Ormož – Ormoški glas - osnutek. 
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za odmero komunalnega prispevka in 

programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož – osnutek.  
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Vzgojno izobraževalnega zavoda 

(Vrtec Ormož) – skrajšani postopek. 
7. Sklep o soglasju k ceni storitve »Pomoč družini na domu«. 
8. Sklep o priznanju popusta  plačila staršev za program vrtca v poletnih mesecih. 
9. a) Sklep o dodelitvi enkratne socialne pomoči Kutnjak Ivanu, Kog 69 

b) Sklep o dodelitvi enkratne socialne pomoči Petek Konradu, Šardinje 34 
10. Sklep o soglasju k ceniku za letno kopališče v Ormožu. 
11. Sklep o določitvi cene za najem oziroma izposojo prireditvenega šotora 
12. Potrditev dokumenta identifikacije za obnovo Kulturnega doma v Miklavžu pri Ormožu.  
13. Soglasje k Statutu Lekarne Ormož. 
14. Imenovanje članov sveta v: 

a) Vzgojno izobraževalni zavod (Vrtec Ormož) 
b) Osnovno šolo Miklavž pri Ormožu 
c) Osnovno šolo Ivanjkovci 
d) Osnovno šolo Ormož 
e) Osnovno šolo Velika Nedelja 

15. Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož. 
16. Razno. 
 
Gradivo k točki 4, 5 in 6 je bilo objavljeno v  Poročevalcu št. 6 z dne 4.6.2008,   gradivo k točki 12, 14   
in 15 boste svetniki prejeli naknadno. 
 
Številka: 032-00004/2006 
Ormož, dne   6.6.2008 

             Alojz SOK 
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 

 
 


