
OBRAZLOŽITVE 
 
Občinski svet Ormož je dne 19.12.2016 na 18. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine 
Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16, z dne 20.12.2016).  
 
Po sprejetju proračuna so v letu 2017 nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev 
proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. 
Na prihodkovni strani se uskladijo sredstva iz naslova dohodnine po spremembi višine 
povprečnine za leto 2018. Dodatni prihodki se planirajo iz naslova najemnin za infrastrukturo 
za izvajanje gospodarskih javnih služb. V skladu s spremembami pri sofinanciranju projektov 
iz sredstev državnega proračuna in sredstev EU, ki se izvajajo oz. se načrtuje njihovo 
izvajanje v letu 2018 se uskladijo planirani prihodki iz tega naslova. 
Na odhodkovni strani proračuna se največ sprememb glede na sprejeti proračun za leto 2018 v 
decembru leta 2016 nanaša na prenos sredstev za dvoletne projekte, kateri so se pričeli 
izvajati v letu 2017 in bodo dokončani v letu 2018. Vrednosti teh projektov se uskladijo tudi z 
dejanskimi vrednostmi katere so bile v večini primerov dobljene z javnimi razpisi in samo 
oddajo del. Določeni projekti v letu 2017 iz različnih razlogov niso bili začeti oz. realizirani, 
zato se po potrebi prenašajo v leto 2018. Vključenih je nekaj novih projektov oz. so usklajene 
njihove vrednosti s sprejetimi DIIPi oziroma drugimi dokumenti, kot je to primer s 
sofinanciranjem projektov iz sredstev LAS.  
Določene spremembe so tudi na področju tekoče porabe. V letu 2017 je pričel z delom Javni 
zavod za kulturo turizem in šport občine Ormož. Za potrebe njegovega delovanja se 
zagotovijo sredstva za plače zaposlenih, materialne stroške, potrebna investicijska vlaganja in 
sredstva za izvajanje programov in promocijo. Uskladijo se tudi planirana sredstva za 
opravljanje nalog po poteku določenih koncesij, katerih naloge so bile prenesene v Oddelek 
za upravljanje z občinskim premoženjem. Zaradi sprememb na področju plačnega sistema se 
po potrebi uskladijo sredstva za plače v občinski upravi in javnih zavodih, od tega se največ 
sredstev namenja za oskrbo otrok v vrtcih. Zagotovijo se dodatna sredstva na področju sociale 
in zavarovanje oseb brez prejemkov. Prav tako se zagotovijo sredstva za oblikovanje 
proračunske rezerve in druge namene. 

 
 
OBSEG PRORAČUNA 
Proračun za leto 2018 je bil ob sprejemanju v letu 2016 usklajen v višini 15.094.414 EUR. S 
spremembo se poveča za 4.607.094 EUR oz. za 30,5% na 19.701.508 EUR. Planira se prenos 
sredstev iz leta 2017 v leto 2018 v višini 3.200.000 EUR. 
 
Tabela št.1: Obseg proračuna za leto 2018 
 

Bilance oz. računi 
Proračun 

2018 
Sprememba 

2018 Spremembe Indeks 
1 2 3 4=3-2 5=3/2 

Stanje sredstev na računih 31.12. 
preteklega leta 0 3.200.000 3.200.000 0,0 
          
I. PREJEMKI         



A. Bilanca prihodkov 12.412.154 13.019.248 607.094 104,9 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 32.260 32.260 0 100,0 
C. Račun financiranja 2.650.000 3.450.000 800.000 130,2 
SKUPAJ 15.094.414 16.501.508 1.407.094 109,3 

Skupaj sredstva na računih 31.12. 
preteklega leta in vsi prejemki 15.094.414 19.701.508 4.607.094 130,5 
          
II. IZDATKI         
A. Bilanca odhodkov 14.747.778 19.354.872 4.607.094 131,2 
B. Račun finančnih terjatev in naložb 0 0 0 0,0 
C. Račun financiranja 346.636 346.636 0 100,0 
SKUPAJ 15.094.414 19.701.508 4.607.094 130,5 

Stanje sredstev na računih 31.12. 0 0 0 0 

 
 

I. SPLOŠNI DEL  

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Prihodki v bilnici A se s spremembo v primerjavi s sprejetim proračunom povečajo za 
607.094 EUR oz. 4,9% iz načrtovanih 12.412.154 EUR na 13.019.247 EUR. 
 
Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov proračunom za leto 2018 
 

Vrsta prihodkov 
Proračun 

2018 
Sprememba 

2018 Spremembe Indeks 
Struktura 

2018 

1 3 4 5 6=4/3 6=4 

70 Davčni prihodki 8.953.505 9.094.133 140.628 101,6 69,9 

71 Nedavčni prihodki 1.393.799 1.439.395 45.596 103,3 11,1 

72 Kapitalski prihodki 100.000 100.000 0 100,0 0,8 

73 Prejete donacije 57.500 0 -57.500 - 0,0 

74 Transferni prihodki 1.907.349 2.385.719 478.370 125,1 18,3 

SKUPAJ 12.412.153 13.019.247 607.094 104,9 100,0 
 
Po spremembi predstavljajo največji delež prihodkov davčni prihodki (69,9%), sledijo 
transferni prihodki (18,3%), nedavčni prihodki (11,1%) ter kapitalski prihodki (0,8%). 
 
70 Davčni prihodki 
Davčni prihodki se s spremembo proračuna povečajo za 140.628 EUR in znašajo 9.094.133 
EUR. Po določitvi povprečnine za leto 2018 in izračunu primerne porabe se poveča 
dohodnina za 140.628 EUR. Ostali planirani prihodki v tej skupini ostanejo nespremenjeni.  
 



71 Nedavčni prihodki 
Nedavčni prihodki se s spremembo povečajo za 45.596 EUR in znašajo 1.439.395 EUR. V 
skladu s spremembami vlaganj v infrastrukturo za izvajanje gospodarskih javnih služb v letu 
2017 se povečajo planirani prihodki iz tega namena za 38.096 EUR. Planirajo se prihodki v 
višini 4.500 EUR od tržnice in organizacije sejmov. Po prenosu namakalnega sistema iz 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na občino se planira 9.500 EUR iz 
naslova plačila električne energije s strani uporabnikov namakalnega sistema. Organizacija in 
izvedba prireditve Ormoško poletje je bila prenesena na Javni zavod TKŠ Ormož, s tem se 
zmanjšajo planirani prihodki od prodaje vstopnic in sponzorstev prireditve za 6.500 EUR. 
 
73 Prejete donacije 
Občina se je v letu 2017 prijavila na razpis Fundacije za šport za sofinanciranje vlaganj v 
objekte ob nogometnem igrišču Ormož. Vloga je bila zaradi premalega števila točk zavrnjena, 
zato prihodkov iz naslova donacij v letu 2018 ne bo in se prihodki iz tega naslova zmanjšajo 
za 57.500 EUR. 
 
74 Transferni prihodki 
Transferni prihodki se s spremembo povečajo za 478.370 EUR oz. 25,1% iz planiranih 
1.907.349 EUR na 2.385.719 EUR.  
Planirani transferni prihodki iz državnega proračuna se povečajo za 144.915 EUR. V letu 
2017 je bil načrtovan pričetek dvoletnega projekta gradnje IV. faze namakalnega sistema, 
začetek realizacije se je zmaknil v leto 2018 s tem pa tudi načrtovani prihodki, kateri se 
povečajo za 176.318 EUR. Uskladijo se planirani prihodki izvedbe komasacije in 
agromelioracije Sodinskega in Seneškega polja, tako da se zmanjšajo za 35.888 EUR, 
zaključek oz. ostali prihodki iz tega naslova bodo realizirani v letu 2019. V letu 2018 bo 
realiziranih manj prihodkov kot je bilo načrtovano za energetsko sanacijo šolskih objektov, 
zato se  prihodki iz tega naslova v letu 2018 povečajo za 18.249 EUR. V letu 2018 bo občina 
prejela 19.879 EUR za sofinanciranje izdelave IDZ projektne dokumentacije z 
geomehanskimi preiskavami za sanacijo plazu rudnika v Vičancih. V letu 2017 se je občina 
prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za nakup opreme v novem integriranem centru 
za krepitev zdravja Ormož v Zdravstvenem domu Ormož. Iz tega naslova je planiranih 7.744 
EUR prihodkov. Planirajo se prihodki za realizacijo projektov LAS v višini 19.529 EUR. Za 
delovane namakalnega sistema je planiranih 12.845 EUR, katere država zbere od uporabnikov 
namakalnega sistema. 
Planirani prihodki iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije se povečajo 
za 333.455 EUR, od tega za gradnjo IV. faze namakalnega sistema za 313.299 EUR, nakup 
opreme za nov integrirani center za krepitev zdravja v Zdravstvenem domu Ormož za 30.975 
EUR, financiranje projektov LAS za 46.116 EUR, energetsko sanacijo šolskih zgradb za 
103.410 EUR, izdelavo celostne prometne strategije za 14.467 EUR. V letu 2018 se 
zmanjšajo planirani prihodki za izvedbo komasacije in agromelioracije Sodinskega in 
Seneškega polja za 174.813 EUR, ker je zaključek tega projekta planiran v letu 2019, ko bodo 
tudi v celoti realizirani prihodki iz tega naslova. 
 
 
Odhodki se v bilanci A s spremembo v primerjavi s sprejetim proračunom povečajo za 
4.607.094 EUR oz. za 31,2%, iz načrtovanih 14.747.778 EUR na 19.354.872 EUR.  
 
Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov  proračuna za leto 2018 
 



Vrsta prihodkov 
Proračun 

2018 
Sprememba 

2018 Spremembe Indeks 
Struktura 

2018 

1 3 4 5 6=4/3 6=4 

40 Tekoči odhodki 2.703.934 3.161.940 458.006 116,9 16,3 

41 Tekoči transferi 5.464.775 5.618.671 153.896 102,8 29,0 

42 Investicijski odhodki 6.326.938 10.209.208 3.882.270 161,4 52,7 
43 Investicijski 
transferi 252.131 365.053 112.922 144,8 1,9 

SKUPAJ 14.747.778 19.354.872 4.607.094 131,2 100,0 
 
 
Po spremembi predstavljajo največji delež investicijski odhodki (52,7%), sledijo tekoči 
transferi (29,0%), tekoči odhodki (16,3%) in investicijski transferi (1,9%). 
 
40 Tekoči odhodki 
Sredstva namenjena za tekoče odhodke se s spremembo proračuna povečajo za 458.006 EUR 
oz. za 16,9% iz planiranih 2.703.934 EUR na 3.161.940 EUR. 
Sredstva za plače in prispevke za socialno varnost se povečajo za 17.422 EUR, izdatki za 
blago in storitve za 203.084 EUR, prenos sredstev stanovanjskega sklada za nadaljevanje 
obnovo stare šole Hum, iz leta 2017 v leto 2018 znaša 171.500 EUR. Zagotovijo se sredstva 
za oblikovanje proračunske rezerve v višini 66.000 EUR. 
 
41 Tekoči transferi 
Sredstva namenjena za tekoče transfere se s spremembo proračuna povečajo za 153.896 EUR 
oz. za 2,8% iz planiranih 5.464.775 EUR na 5.618.671 EUR. 
Sredstva za subvencije cen gospodarskih javnih služb se povečajo za 58.925 EUR, 
zagotavljajo se sredstva za oskrbo s pitno vodo v višini 82.125 EUR, medtem ko se sredstva 
za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda zmanjšajo za 23.200 EUR. 
Transferi posameznikom in gospodinjstvom se povečajo za 88.213 EUR. Največ sredstev se 
zagotavlja za plačilo razlike cene za  oskrbo otrok v vrtcih v višini 41.913 EUR. Dodatna 
sredstva se zagotavljajo za izplačila družinskemu pomočniku in druge transfere 
posameznikom in gospodinjstvom. 
Transferi nepridobitnem organizacijam in ustanovam, to je društvom se povečajo za 4.547 
EUR. 
Drugi tekoči domači transferi se povečajo za 2.198 EUR. Opravijo se prerazporeditve 
sredstev med posameznimi skupinami kontov, kar je posledica prenosa izvajanja določenih 
nalog po poteku koncesij za urejanje parkov in zelenih površin ter čiščenja mesta na občino. 
Tako se sredstva za ta namen v skupini drugi tekoči domači transferi zmanjšajo za 203.005 
EUR. Dodatna sredstva v višini 245.974 EUR se zagotavljajo za plače in materialne stroške 
za javne zavode vključno s sredstvi za nov Javni zavod TKŠ Ormož. Planirana sredstva za 
transfere v javne agencije se zmanjšajo za 48.838 EUR, kar je posledica prenosa delovanja 
TIC-a in določenih prireditev iz JAR-e na nov javni zavod. Dodatna sredstva se zagotovijo za 
zavarovanje oseb brez prejemov v višini 6.900 EUR. 
 
42 Investicijski odhodki 
Sredstva namenjena za investicijske odhodke se s spremembo proračuna povečajo za 
3.882.270 EUR oz. 61,4% iz planiranih 6.326.938 EUR na 10.209.208 EUR. 



Povečanje investicijskih odhodkov je v pretežnem delu posledica prenosa sredstev 
nerealiziranih projektov iz leta 2017 v leto 2018. Nekaj je tudi vključenih novih investicij oz. 
projektov. 
Planirajo se sredstva za nakup zgradb in prostorov v višini 277.772 EUR, od tega 73.320 EUR 
za nakup za potrebe stanovanjske dejavnosti ter 204.452 EUR za nakup poslovnih prostorov 
in za druge namene. 
Planira se 3.436 EUR za plačilo finančnega najema za službeno vozilo. 
Sredstva za nakup opreme se povečajo za 209.537 EUR. 
Sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se povečajo za 2.839.649 EUR, od tega 
2.040.167 EUR za novogradnje in 799.482 EUR za rekonstrukcije in adaptacije. 
Planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove se povečajo za 44.752 EUR. 
Za nakupe zemljišč se v skladu s spremenjenim programom pridobivanja nepremičnega 
premoženja in prenosom sredstev iz leta 2017 zagotavlja dodatnih 191.484 EUR. 
Sredstva namenjena za investicijske nadzore in izdelave projektnih dokumentacij se povečajo 
za 314.983 EUR, od tega se namenja 263.825 EUR za storitve in izdelavo načrtov in druge 
projektne dokumentacije ter 51.158 EUR za investicijske nadzore. 
 
43 Investicijski transferi 
Sredstva namenjena za investicijske transfere se s spremembo proračuna povečajo za 112.922  
EUR oz. za 44,8% iz planiranih 252.131 EUR na 365.053 EUR. 
Dodatna sredstva v višini 120.744 EUR se zagotavljajo za investicijske transfere javnim 
zavodom, medtem ko se sredstva za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in 
ustanovam zmanjšajo za 7.822 EUR. 
 
 
II. POSEBNI DEL 
 
S spremembo proračuna se posebni del proračuna oz. odhodki v primerjavi s sprejetim 
proračunom povečajo za 4.607.094 EUR oz. 31,2% iz planiranih 14.747.778 EUR na 
19.354.872 EUR. 
 
01 Občinski svet 
Finančni načrt Občinskega sveta se s spremembo proračuna v primerjavi s sprejetim 
proračunom poveča za 2.938 EUR oz. 1,6% iz 186.122 EUR na 189.060 EUR.  
Dodatna sredstva v višini 1.693 EUR se zagotovijo za vzdrževanje spletne strani občine ter 
1.245 EUR za izdatke povezane s prireditvami in dogodki. 
 
03 Urad župana 
Finančni načrt Urada župana se s spremembo proračuna zmanjša za 47.058 EUR oz. 11,7% iz 
planiranih 400.794 EUR na 353.736 EUR. 
Sredstva za gradnjo in obnove gasilskih domov se zmanjšajo za 18.000 EUR. Na predlog 
PGD Podgorci se v letu 2018 iz leta 2017 prenese 7.000 EUR za vlaganja v Gasilski dom 
Podgorci. Zagotovi se 2.500 EUR za vlaganja v Gasilski dom Hermanci. Planiranih 27.500 
EUR za sofinanciranje prizidka h Gasilskemu domu Ormož v letu 2018 je bilo zagotovljenih z 
rebalansom proračuna v letu 2017, zato se planirani odhodki za gradnje in obnove gasilskih 
domov za ta znesek in namen v letu 2018 zmanjšajo.  
Planirana sredstva za prireditev Ormoško poletje v višini 29.278 EUR, se prerazporedijo na 
proračunsko postavko  071450 Javni zavod TKŠ Ormož – programi in promocija. 
Opravi se še nekaj drugih manjših uskladitev, tako da se odhodki povečajo za dodatnih 220 
EUR.  



 
04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve 
Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se s 
spremembo proračuna poveča za 34.190 EUR oz. 4,3% iz planiranih 790.046 EUR na 
824.236 EUR. 
Sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi se povečajo za 16.130 EUR. Opravi se 
preračun stroškov dela v skladu z izvedenimi zaposlitvami v letu 2017 ter planirajo sredstva 
za dodatni zaposlitvi. Sredstva za javna dela v občinski upravi se povečajo za 503 EUR. Iz 
leta 2017 se prenese 16.900 EUR za vlaganja v objekt Ptujska cesta 6, kjer je sedež obeh 
občinskih uprav. Dodatnih 657 EUR se zagotovi za plačilo licenc za programe Microsoft.  
 
05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti 
Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se s 
spremembo proračuna poveča za 2.109.086 EUR oz. 37,8%  iz planiranih 5.574.971 EUR na 
7.684.057 EUR. 
Proračunska postavka 051707 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož se poveča za 
41.019 EUR, od tega predstavlja 50.157 EUR prenos sredstev iz leta 2017 in zmanjšanje za 
delež sofinanciranja občine pri projektu Nakup opreme v novem integriranem centru za 
krepitev zdravja Ormož v višini 8.295 EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 051714 Nakup opreme v novem integriranem centru za 
krepitev zdravja Ormož v višini 47.014 EUR. Občina se je v letu 2017 po sprejetju DIIP-a 
prijavila s projektom na razpis Ministrstva za zdravje s katerim se načrtuje nakup opreme za 
potrebe delovanja centra za krepitev zdravja. 
V skladu s sprejetim sklepom Občinskega sveta Ormož se odpre se nova proračunska 
postavka 051713 Sofinanciranje izgradnje Urgentnega centra na Ptuju za katerega bo občina 
zagotovila 43.722 EUR. 
Za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih prihodkov se zagotovi dodatnih 6.900 EUR. 
Iz leta 2017 se prenese 119.828 EUR za obnovo Kulturne dvorane Kog ter zagotovi dodatnih 
132.442 EUR za izvedbo projekta v letu 2018. Tako je v letu 2018 za izvedbo projekta 
zagotovljenih 375.770 EUR. 
V teku je izdelava projektne dokumentacije za obnovo Kulturnega doma v Miklavžu pri 
Ormožu, ker dokumentacija ne bo zaključena v letu 2017 se sredstva v višini 15.760 EUR 
prenesejo v leto 2018. 
Dodatnih 5.850 EUR se zagotovi za ureditev kino muzeja. Sredstva se namenjajo za plačilo 
storitev povezanih z vzpostavitvijo muzeja in nabava opreme (zavese, luči, ventilator,..). 
Za delovanje Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož se zagotovi dvakrat po 1.858 EUR za 
sofinanciranje nabave opreme in plačilo materialnih stroškov. 
Sredstva za delovanje Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož z enoto Ivanjkovci se povečajo 
za 1.900 EUR. Sredstva za osrednjo knjižnico se zmanjšajo za 1.626 EUR, medtem ko se za 
delovanje enote v Ivanjkovcih zagotovi dodatnih 3.526 EUR za plačo knjižničarja. 
V letu 2017 je bil planiran pričetek izvedbe izgradnje parkirnega platoja pred knjižnico v 
Ormožu. Za izvedbo je bilo potrebno urediti prostorske akte in pridobiti gradbeno dovoljenje 
ter zagotoviti sredstva za izvedbo arheologije. Sama izvedba projekta se zamika v leto 2018, 
za kar se za vse izdatke povezane z izvedbo projekta zagotavlja 149.202 EUR. 
Sredstva za plače zaposlenih v Javnem zavodu za informiranje Ormož se povečajo za 2.935 
EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 0518691 Sofinanciranje produkcije dokumentarnega 
filma o pisatelju Francu Ksaverju Mešku v višini 10.000,00 EUR. 
V letu 2017 se je pričel izvajati projekt izgradnje prizidka k športni dvorani v Ormožu s 
planiranim zaključkom del v letu 2019. V letu 2017 bo izveden in plačan del opravljenih del v 



skupni višini 269.839 EUR, ostalih 249.293 EUR se prenese v leto 2018. Za dokončanje vseh 
del v letu 2018 je potrebo glede na vrednost oddanih del zagotoviti dodatnih 339.651 EUR, s 
tem, da je v sprejetem proračunu za leto 2018 že zagotovljenih 473.500 EUR. Projekt bo tako 
zaključen v letu 2018, ko se za izvedbo projekta zagotavlja vse skupaj 1.083.083 EUR. 
V letu 2017 so bila oddana in se pričela izvajati dela na nogometnem igrišču v Ormož. Od 
planiranih 323.426 EUR v letu 2017 bo porabljenih 340 EUR, ostala sredstva se prenesejo v 
leto 2018. Za leto 2018 je za ta namen v sprejetem proračunu že zagotovljenih 321.426 EUR, 
katera se uskladijo z oddanimi deli in zmanjšajo za 34.076 EUR. Zagotovijo se dodatna 
sredstva za nabavo opreme v višini 16.300 EUR. V letu 2018 se za ta projekt planira vse 
skupaj 626.736 EUR. 
Sredstva za oskrbo otrok v vrtcih se povečajo za 71.317 EUR, od tega 62.489 EUR za 
dejavnost vrtcev in 8.828 EUR za dodatne programe (sofinanciranje dela plače hišnika 
vzdrževalca in knjigovodje v vrtcu v Ormožu). 
V letu 2018 je bil s sprejetim proračunom planiran pričetek gradnje prizidka vrtca v 
Ivanjkovcih, zaključek projekta pa v letu 2018. S spremembo proračuna se zagotavljajo 
dodatna sredstva v višini 205.600 EUR in s tem zaključek projekta v letu 2018, tako znaša 
vrednost projekta v letu 2018 324.400 EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 051913 Gradnja prizidka vrtca v Podgorcih v višini 
7.500 EUR, s katero se zagotavljajo sredstva za izdelavo idejne zasnove za gradnjo prizidka k 
vrtcu v Podgorcih. 
Za dodatne programe v osnovnih šolah se zagotovi dodatnih 20.335 EUR (sofinanciranje plač 
za logopedske, delovno terapevtske in nevrofizioterapevtske obravnave v šoli Stanka Vraza 
Ormož). 
Odpre se nova proračunska postavka 0519203 Obnova kuhinje v Osnovi šoli Ormož v višini 
287.600 EUR. Izvedena bodo gradbena dela z manjšo dozidavo in višanje stropov za potrebe 
kuhinje. V sklopu teh del se bodo obnovile in prilagodile strojne in elektro inštalacije ter 
dobavila nova kuhinjska oprema. 
Planirana sredstva za izobraževanje odraslih se povečajo skupaj za 2.915 EUR. Odpre se nova 
proračunska postavka 051955 gRajski center za družine Ormož v višini 5.933 EUR, planirana 
sredstva na proračunski postavki 051954 Večgeneracijski center Spodnje Podravje  v višini 
2.972 EUR se po spremembi ne planirajo več. Za 46 EUR se zmanjšajo sredstva za 
sofinanciranje plače direktorice Ljudske univerze Ormož. 
Na področju socialnega varstva se zagotovi dodatnih 9.000 EUR za izplačila družinskim 
pomočnikom in 4.600 EUR za sofinanciranje javne službe »Pomoč družini na domu«. 
 
06 Oddelek za finance 
Finančni načrt Oddelka za finance se s spremembo proračuna poveča za 66.000 EUR oz. 
103,1% iz planiranih 64.035 EUR na 130.035 EUR. 
Dodatna sredstva v višini 66.000 EUR se zagotovijo za oblikovanje proračunske rezerve 
občine. 
 
07 Oddelek za gospodarske dejavnosti 
Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti se s spremembo proračuna poveča za 
1.046.331 EUR. oz. 27,7% iz planiranih 3.778.259 EUR na 4.824.590 EUR. 
Sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin se povečajo za 1.440 EUR. 
Sredstva iz proračunske postavke 070409 Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju 
javnih površin v višini 19.690 EUR se prenesejo na novo postavko v Oddelka za upravljanje z 
občinskim premoženjem. 
Dela na projektu obnove stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ ter MCO 
so se pričela izvajati v letu 2017, končana bodo v letu 2018. Za leto 2018 je s sprejetim 



proračunom za ta namen planiranih 346.000 EUR. Od planiranih 359.278 EUR bo v letu 2017 
porabljenih 129.773 EUR, ostala neporabljena sredstva do potrebne vrednosti oddanih del in 
dodatno za nabavo opreme v višini 48.000 EUR se prenesejo v leto 2018 v skupni višini 
204.364 EUR. Manjši izdatki glede na plan so predvsem posledica ločitve postavke za 
ureditev tržnice, kjer se za izdatke DDV poračuna in manjše vrednosti projekta oddanih del, 
kot je bilo načrtovano. V letu 2018 je tako za realizacijo projekta zagotovljenih 550.364 EUR. 
Pri projektu Vaški dom Pavlovci se v leto 2018 prenese 732 EUR za izdelavo PID-a. 
V letu 2017 je bila načrtovana postavka za ureditev vinoteke v gradu Ormož. Z rebalansom 
proračuna za leto 2017 je bila ureditev zamaknjena v leto 2018, zaradi začasne uporabe 
prostora za potrebe Kluba ormoških študentov (KOŠ) v času prenove stare komunale. Po 
ureditvi prostorov na stari komunali, se bo KOŠ preselil nazaj na svojo prenovljeno lokacijo, 
v gradu pa se bo v letu 2018 uredila vinoteka, za kar se planira 16.500 EUR. 
Sredstva za dvoletni projekt energetske sanacije javnih stavb v občini Ormož se v letu 2018 
uskladijo glede na planirana sredstva in realizacijo v letu 2017. Neporabljena sredstva iz leta 
2017 v višini 94.880 EUR se prenesejo v leto 2018, zagotovi pa se dodatnih 103.159 EUR za 
izvedbo projekta. V letu 2018 je tako za izvedbo projekta zagotovljenih 1.632.645 EUR. 
Za obnovo Jeremičevega mlina in kmetijskega muzeja se v okviru postavke prerazporedi 
7.600 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in iz leta 2017 prenese 2.184 EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 070422 Odkup in obnova stavbe Svetinje 6 v višini 
33.400 EUR. Sredstva se namenijo za obnovo strehe in za izdelavo projektne dokumentacije 
za obnovo objekta. 
Odpre se nova proračunska postavka 070423 Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 in parkirišča v 
višini 120.150 EUR. 
Sredstva za delovanje LAS UE Ormož se v skladu s finančnim načrtom LAS-a zmanjšajo za 
17.426 EUR. Občina bo financirala ne priznane stroške za delovanje LAS v višini 4.864 EUR. 
Sredstva za razpise v kmetijstvu se glede na sprejeti proračun za leto 2018 prerazporedijo med 
proračunskimi postavkami v skladu s potrebami, ki so bili izkazani na zadnjem razpisu v letu 
2017. 
Odpre se nova proračunska postavka 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema v višini 
32.110 EUR. Sredstva se namenjajo za plačilo električne energije, stroškov upravljanja, 
zavarovanja in manjša tekoča popravila. 
Proračunska postavka 071115 Drugi operativni odhodki za področje kmetijstva se zmanjša za 
9.679 EUR, od tega se prerazporedi 5.000 EUR stroškov zavarovanja namakalnega sistema na 
postavko 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema. 
Odpre se nova proračunska postavka 0711187 Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij  
(LAS-TIM), v okviru katere se zagotovi sofinancerski delež za izvedbo projektnih aktivnosti. 
Po končni določitvi (zmanjšanju) obsega površin gradnje IV. faze namakalnega sistema v 
skladu z navodili pristojnega ministrstva se uskladi vrednost izvedbe projekta. V letu 2018 je 
tako za izvedbo projekta planiranih 663.714 EUR. Za projekt je bilo planiranih že 288.564 
EUR s sprejetim proračunom za leto 2018, ostala sredstva se prenesejo iz leta 2017. 
V skladu za razpisom in terminskim planom izvedbe projekta komasacije in agromelioracije 
Sodinskega in Seneškega polja se uskladijo vrednosti proračunskih postavk za ta namen. 
Prvotno je bilo načrtovano, da bo projekt zaključen v letu 2018. V letu 2018 bo izvedena 
komasacija, v letu 2019 agromelioracija. V letu 2018 se vrednost projekta tako zmanjša za 
337.096 EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 0711294 Komasacija na območju Frankovec, Loperšic 
in Pušencev v višini 7.600 EUR za pripravljalna dela za uvedbo komasacije. 
Sredstva za letalsko obrambo pred točo se zmanjšajo iz 8.105 EUR na 4.110 EUR, to je na 
enako vrednost, kot je bila podpisana in realizirana pogodba v letu 2017. 



Sredstva za plače za zaposlene v JAR-i se povečajo za 16.522 EUR. Od 1.4.2018 je planirana 
zaposlitev direktorja za polni delovni čas. Sedaj je zaposlen za polovičen delovni čas na JARi, 
za drugo polovica na Mrežnem podjetniškem inkubatorju. 
Sredstva za Mrežni podjetniški inkubator se povečajo za 7.547 EUR, zaradi stroškov, ki so 
nastali z novimi inkubiranci. 
Planirana sredstva na proračunski postavki 071414 Martinovanje v višini 22.261 EUR se 
prerazporedijo na novo proračunsko postavko 071450 Javni zavod TKŠ Ormož – programi in 
promocija. 
V letu 2018 se ukine proračunska postavka 071412 Projekt pridobivanja investitorjev na 
območju LAS UE Ormož v višini 3.000 EUR, ker se v tem letu ne pričakuje ustreznega LAS 
razpisa za ta namen. 
Iz leta 2017 se prenese 142.000 EUR za odkup poslovnih prostorov za potrebe Mrežnega 
podjetniškega inkubatorja na lokaciji Vrazova 9 v Ormožu. 
Odpre se nova proračunska postavka 0714194 Z znanjem do dviga podjetnosti na območju 
LAS UE Ormož (LAS-ZPLUO) v višini 13.544 EUR, v okviru katere se zagotovi 
sofinancerski delež za izvedbo projektnih aktivnosti. 
Sredstva iz proračunske postavke 071420 TIC Ormož v višini 40.102 EUR se prerazporedijo 
na nove proračunske postavke za delovanje Javnega zavoda TKŠ Ormož v okviru katerega se 
izvajajo aktivnosti TICa. 
Planirana sredstva na proračunski postavki 071423 Pustni karneval v višini 5.520 EUR se 
prerazporedijo na novo proračunsko postavko 071450 Javni zavod TKŠ Ormož – programi in 
promocija. 
Sredstva iz proračunske postavke 071425 Prireditveni šotor v višini 4.600 EUR se 
prerazporedijo na novo proračunsko postavko v okviru finančnega načrta Oddelka za 
upravljanje z občinskim premoženjem. 
Projekt v okviru proračunske postavke 071432 Projekt Podravske ptujsko-ormoške regionalne 
destinacije v višini 8.007 EUR se v letu 2018 ne bo več financiral, ker v novi Strategiji 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 RDO niso več načrtovani v taki obliki, zato se 
planirani odhodki za ta znesek zmanjšajo. 
V letu 2018 je bil planiran začetek dvoletnega projekta izgradnje kolesarske in sprehajalne 
poti v Krajinskem parku Jeruzalem Ormož. V letu 2018 se s spremembo proračuna planira 
30.808 EUR za dokončanje projektne dokumentacije in izdatkov povezanih s pridobivanjem 
zemljišč, potrebnih za realizacijo projekta. Za ostalih 173.393 EUR se vrednost proračunske 
postavke zmanjša. Izvedba projekta izgradnje kolesarske in sprehajalne poti se zaradi 
navedenih še potrebnih aktivnosti, katere je potrebno izvesti pred začetkom izvajanja 
investicije v letu 2018, načrtuje v letu 2019. 
Odpre se nova proračunska postavka 071439 Dravske kolesarske poti med Dravogradom in 
Središčem ob Dravi v višini 6.738 EUR.  
Na postavki 071440 namenjeni za promocijo turizma v Sloveniji in tujini se zgotovi dodatnih 
2.000 EUR. 
Ukine se proračunska postavka 071442 Projekt »Route to wine« v znesku 2.000 EUR, ker 
projekt na razpisu čezmejnega sodelovanja ni bil potrjen (bili pa so potrjeni trije drugi). 
Uskladi se vrednost proračunske postavke 071443 Načrt razvoja gospodarstva in dviga 
kakovosti življenja na območju  LAS UE Ormož za obdobje 2017-2025 (LAS OST), tako da 
se iz leta 2017 prenese 17.593 EUR in zagotovi dodatnih 36.029 EUR, k že planiranim 55.000 
EUR. Tako vrednost proračunske postavke znaša 108.622 EUR. Zaradi procesa obravnave 
vloge na državni ravni se pričakuje izvedba projekta v letu 2018. 
Iz leta 2017 se prenese v leto 2018 2.000 EUR na proračunski postavki 071444 Izgradnja 
sistemov za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za 
avtodome (LAS). 



Odprejo se nove proračunske postavke za delovanje Javnega zavoda TKŠ Ormož, tako da se 
zagotovijo sredstva za plače, materialne stroške, investicijska vlaganja ter programe in 
promocijo. Skupaj se zagotavlja 161.382 EUR, od tega je del sredstev prerazporejen iz drugih 
proračunskih postavk (TIC, Martinovanje, Ormoško poletje, Pustni karneval, Silvestrovanje). 
Odpre se nova proračunska postavka 071455 Energetska in okoljska učinkovitost turističnih 
destinacij (LAS-ENETUR) v višini 2.574 EUR, v okviru katere se zagotovi sofinancerski 
delež za izvedbo projektnih aktivnosti. 
Odpre se nova proračunska postavka 071456 Turistična obvestilna signalizacija za označitev 
VTC 14 in VTC 15 v višini 8.826 EUR, od tega se 5.797 EUR prenese iz leta 2017. Sredstva 
so namenjena za dokončanje Elaborata TOS in pričetek realizacije projekta, kateri se bo 
nadaljeval v prihodnjih letih. 
Iz leta 2017 se prenese 8.700 EUR za odkup zemljišča za ureditev mestnega vinograda ter 
zagotovi dodatnih 2.500 EUR za ureditev in zasaditev vinograda. 
Odpre se nova proračunska postavka 071458 Promocija aktivnosti TIC Jeruzalem Ormož v 
višini 3.000 EUR. Sredstva se namenijo za delno sofinanciranje stroškov delovanja TIC-a na 
Jeruzalemu. 
V gradu Ormož bo postavljena prirodoslovna razstava v sodelovanju s Prirodoslovnim 
muzejem Slovenije. Za ta namen se odpre nova proračunska postavka 071459 Postavitev 
prirodoslovne razstave v gradu Ormož v višini 11.380 EUR. 
Odpreta se dve novi proračunski postavki 071461 Projekt IRON curtainCycling v višini 4.500 
EUR in 071460 Projekt GUIDE2VISIT v višini 4.050 EUR. Zagotavlja se sofinancerski delež 
za izvedbo projektnih aktivnosti v okviru teh dveh projektov čezmejnega sodelovanja. 
Odpre se nova proračunska postavka 071462 Program partnerstva za razvoj in promocijo 
turizma na območju LAS UE Ormož (LAS-PPPT) v višini 45.293 EUR, v okviru katere se 
zagotovi sofinancerski delež za izvedbo projektnih aktivnosti. 
V letu 2017 je bil na občinskem svetu sprejet odlok, s katerim se delno oprosti plačila 
komunalnega prispevka mlade in mlade družine. Za ta namen se odpre nova proračunska 
postavka v višini 28.000 EUR. 
Iz leta 2017 se prenese 185.500 EUR za drugo fazo ureditve objekta »Stara šola Hum«. Dela 
so bila oddana v letu 2017 sam zaključek in plačilo je predvideno v prvi polovici leta 2018. 
Sredstva za vzdrževanje stanovanj se zmanjšajo za 15.000 EUR, dodatnih 1.000 EUR se 
zagotovi za upravljanje občinskih stanovanj.  
 
 
08 Okolje in prostor  
Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se s spremembo poveča za 1.278.918 EUR oz. 
40,7% iz 3.144.339 EUR na 4.423.257 EUR. 
Po izteku koncesije za čiščenje mesta v letu 2017 je bila ta dejavnost v letu 2017 začasno 
oddana z neposredno pogodbo. V letu 2018 bo delavec, ki je opravljal ročno čiščenje zaposlen 
na občini, za strojno čiščenje oz. pometanje bo sklenjena pogodba z zunanjim izvajalcem. 
Planirana sredstva za ta namen se tako zmanjšajo za 24.285 EUR, zagotovijo pa se sredstva za 
plačo zaposlenega v okviru proračunske postavke 040610 Plače – občinska uprava. 
Po izdelavi in sprejetju DIIP- a za projekt Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2018 se 
zagotovi dodatnih 112.640 EUR. S sprejetim DIIP-om so bile popravljene in usklajene 
predvidene dolžine in vrednosti za posamezne ceste. Planirana modernizacija javne poti 
803303 Zasavci v sprejetem proračunu za leto 2018 je bila zamenjana za modernizacijo javne 
poti 803304 Zasavci ter dodana nova proračunska postavka za modernizacijo javne poti 
803922 Mihalovci. 
V okviru proračunske postavke 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v 
mestu Ormož se iz leta 2017 prenese v leto 2018 48.983 EUR za nedokončana dela pri 



izgradnji ceste pri vinski kleti v Ormožu katera se gradi ob gradnji kanalizacije na tem delu 
mesta Ormož. 
Realizacija projekta Ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu v višini 54.660 EUR se zamakne 
v leto 2019. 
Vrednost proračunske postavke 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v 
Podgorcih se poveča za 14.688 EUR za potrebe izdelave projektne dokumentacije, od tega se 
prenese 12.454 EUR iz leta 2017. 
Odpre se nova proračunska postavka 081410 Izdelava celostne prometne strategije občine 
Ormož v višini 20.764 EUR. Dela so bila oddana v letu 2017, projekt bo sofinanciran iz 
sredstev proračuna RS in EU. 
Po oddaji koncesije za javno razsvetljavo v letu 2017 se sredstva za ta namen obveznosti do 
koncesionarja zmanjšajo za 12.570 EUR iz planiranih 36.726 EUR na 24.156 EUR. Zagotovi 
pa se dodatnih 10.000 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. 
Odpre se proračunske postavka 081500 Aktivnosti za podelitev koncesij za opravljanje 
lokalnih gospodarskih javnih služb v višini 17.300 EUR, od tega predstavlja 9.949 EUR 
prenos sredstev iz leta 2017. 
Odpre se nova proračunska postavka 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava v višini 
408.047 EUR. Projekt je bil planiran že v letu 2017, vendar se je zaradi potrebne ureditve 
prostorskih aktov realizacija zamaknila v leto 2018. 
V letu 2017 je bilo začetih več projektov gradnje kanalizacije in čistilnih naprav oz. izdelave 
projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacij v prihodnjih letih. Del sredstev je bil 
porabljen v letu 2017, ostala sredstva za oddana dela se prenesejo v leto 2018. Za izdelavo 
projektne dokumentacije za Rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave v Ormožu se tako 
v letu 2018 planira 8.357 EUR, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci 
in Lačaves 10.037 EUR, izgradnjo 2. faze kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja 2.026 EUR, 
izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo 3. faze kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja 
8.170 EUR, gradnjo kanalizacije in vodovoda v Veliki Nedelji, odsek proti Hajndlu 184.092 
EUR, dograditev fekalne kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 123.262 EUR. Planira se nova 
proračunska postavka 0815227 Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 
4 in 4a in Pavlovci 2 v višini 43.225 EUR. 
Sredstva za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda se zmanjšajo za 23.200 
EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 0815042 Izdelava protipoplavne študije za območje 
naslaja Hardek v višini 5.100 EUR. 
Za izdelavo planske in urbanistične dokumentacije se iz leta 2017 prenese v leto 2018 25.000 
EUR. 
Za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta se iz lata 2017 prenese v 
leto 2018 38.918 EUR. 
V teku je izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 
(2014-2020) - Ormoško območje. V letu 2018 se za ta namen zagotavlja 36.853 EUR, od tega 
se 32.080 EUR prenese iz leta 2017. 
Odpre se nova proračunska postavka 081625 Subvencioniranje cen oskrbe s pitno vodo v 
višini 82.125 EUR. 
Odpre se nova proračunska postavka 0816291 Odstranitev starega vodohrana na Jeruzalemu v 
višini 19.520 EUR. Po izgradnji novega vodohrana na Jeruzalemu je potrebno starega 
odstraniti. 
Odpre se nova proračunska postavka 0816292 Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu v 
višini 101.200 EUR, s čimer se zagotovijo sredstva za izgradnjo vodovoda v dolžini 750 
metrov. 



Koncesija za urejanje parkov in zelenih površin je v letu 2017 potekla. Planirane obveznosti iz 
tega naslova se na proračunski postavki 081630 Urejanje  parkov in zelenih površin v višini 
118.000 EUR ne planirajo več. 
Planirana sredstva za pokrivanje sorazmernega dela presežka odhodkov nad prihodki za letno 
kopališče za leto 2017 se zmanjšajo za 4.950 EUR iz planiranih 30.450 EUR na 25.500 EUR. 
Sredstva iz proračunske postavke 081635 Otroška igrišča v višini 5.000 EUR se 
prerazporedijo na nov proračunsko postavko v okviru finančnega načrta Oddelka za 
upravljanje z občinskim premoženjem. 
V letu 2017 je bil planirana menjava in odkup poslovnih prostorov (Arriva, Mercator) za 
ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož. Ker menjava in odkup niso zaključeni se sredstva 
za ta namen in izdelavo projektne dokumentacije v skupni višini 87.652 EUR prenesejo v leto 
2018. 
Sredstva iz proračunske postavke 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu 
decembru v višini 4.600 EUR se prerazporedijo na novo proračunsko postavko v okviru 
finančnega načrta Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem. 
Vrednost proračunske postavke 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči se poveča za 
126.174 EUR, od tega predstavlja 97.204,56 EUR prenos sredstev iz leta 2017 za odkupe, ki 
so v teku oz. niso bili realizirani in zaključeni v letu 2017. Zagotavlja se tudi dodatnih 34.969 
EUR za nove nakupe v skladu z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2018. 
 
11 Krajevna skupnost Ivanjkovci 
V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Ivanjkovci se prerazporedi 5.000 EUR iz proračunske 
postavke 111805 Športni objekti na proračunsko postavko 111603 Mrliška vežica za potrebe 
urejanja parkirišča pri mrliški vežici na Svetinjah. 
 
15 Krajevna skupnost Podgorci 
Finančni načrt Krajevne skupnosti Podgorci se poveča za 51.378 EUR iz 57.911 EUR na 
109.289 EUR. Povečanje predstavlja prenos sredstev iz leta 2017. Sredstva se namenjajo za 
širitev pokopališča v višini 18.842 EUR ter izgradnjo parkirišča in opornega zidu pri cerkvi v 
Podgorcih v višini 32.536 EUR. 
 
18 Krajevna skupnost Velika Nedelja 
Finančni načrt Krajevne skupnosti Velika Nedelja se poveča za 11.292 EUR oz. 12,8% iz 
78.816 EUR na 88.595 EUR. V letu 2017 je bila planirana obnova mrliške vežice, ker dela 
niso bila izvedena se sredstva v višini 11.292 EUR prenesejo v leto 2018. 
 
19 Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju 
Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju se poveča za 1.167 EUR 
oz. 6,3% iz 18.629 EUR na 19.796 EUR. V letu 2017 je bil pripravljen nov finančni načrt in 
razdelilnik sredstev po občinah katere koristijo usluge skupne občinske uprave, po tem je 
potrebno zagotoviti dodatnih 1.167 EUR. 
 
20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem 
Finančni načrt Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem se s spremembo proračuna 
poveča za 52.851 EUR oz. 116,43% iz 45.400 EUR na 98.251 EUR. 
Proračunska postavka 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem se poveča za 1.600 
EUR. Sredstva v okviru proračunske postavke se namenjajo za nakup materiala, določenih 
storitev, goriva, vzdrževanje opreme in vozil ter druge namene. S spremembo proračuna se 



opravi prerazporeditev sredstev med konti oz. nameni porabe ter zagotovi dodatnih 1.600 
EUR. 
Proračunska postavka 200401 Nakup delovnih strojev in opreme se poveča za 3.836 EUR, od 
tega se namenja 3.436 EUR za plačilo finčnega najema za avto Kangoo, kateri je bil kupljen 
na leasing v letu 2017 in bo odplačan v leto 2018, ter 400 EUR za nakup druge opreme. 
Odpre se šest novih proračunskih postavk. Iz drugih oddelkov oziroma finančnih načrtov se 
prerazporedijo proračunske postavke za sredstva za izdatek povezane s prireditvenim šotorom 
v višini 4.600 EUR, javna dela 17.965 EUR, otroška igrišča 5.700 EUR in novoletno krasitev 
v mesecu decembru 4.600 EUR. Dodatna sredstva se zagotovijo na dveh novo odprtih 
proračunski postavkah. 200405 Nakup opreme za parke v višini 12.200 EUR, kjer se načrtuje 
nakup klopi in košev. 200402 Tržnice in sejmi, kjer se zagotavlja 2.350 EUR za stroške 
povezane z organizacijo sejmov in tržnice (električna energija, voda, pisarniški material in 
druge storitve). 
 
 
C. RAČUN FINANCIRANJA 

 
S spremembo proračuna se poveča obseg planiranega zadolževanja v letu 2018 za 800.000 
EUR oz. 30,2% iz planiranih 2.650.000 EUR na 3.450.000 EUR. 
 
 
 
 
OBČINA ORMOŽ          PREDLOG 

 
Štev. 1000-1/2017 07 /9 
Ormož,  
 

 
Na podlagi 45. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) 
in 20.a člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov 
(Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 96/09) se spremeni 
  
 

KADROVSKI NAČRT  
OBČINE ORMOŽ ZA LETI 2018 in 2019 

 
tako, da se druga tabela »Tabela zaposlenosti v ciljnem obdobju« spremeni tako, da se glasi: 
 
Organi za katere velja 
predlog kadrovskega 
načrta 

Štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2017 

Dovoljeno štev. 
zaposlenih dan 31. 

dec. 2017 iz 
kadrovska načrta   

Predlog dovoljenega 
štev. zaposlenih na 
dan 31. dec. 2018 

Predlog 
dovoljenega 

štev. zaposlenih 
na dan 31. dec. 

2019 
1 2 3 4 5 

S K U P A J 25 26 28 28 

Občinska uprava 21 22 24 24 

Urad župana 1 2 2 2 

Direktorica občinske uprave 1 1 1 1 

Občinska uprava- poslovni 1 1 1 1 



sekretar 

Oddelek za družbene 
dejavnosti in splošne zadeve 

4 4 5 5 

Oddelek za gospodarske 
dejavnosti 

4 4 4 4 

Oddelek za finance  4 4 4 4 

Oddelek za upravljanjem z 
občinskim premoženjem  

6 6 7 7 

Ožji deli lokalne skupnosti 4 4 4 4 

Krajevna skupnost 
Ivanjkovci 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Krajevna skupnost Kog 0,5 0,5 0,5 0,5 

Krajevna skupnost Miklavž 
pri Ormožu 

1 1 1 1 

Krajevna skupnost Ormož 1 1 1 1 

Krajevna skupnost Podgorci 0,5 0,5 0,5 0,5 

Krajevna skupnost Velika 
Nedelja 

0,5 0,5 0,5 0,5 

 
 
Obrazložitev: 
Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB3 in 65/08) in Pravilnik o vsebini 
in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06,  
70/07 in 96/09) določata, da se kadrovski načrt med proračunskim obdobjem lahko spremeni. 
Dne 24.4.2017 je Občinski svet Ormož na svoji 21. redni seji sprejel Odlok o spremembah 
Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2017. Dne 25.4.2017 je župan sprejel spremembo 
Kadrovskega načrta za leti 2017 in 2018 v kateri je določeno, da se zaradi lažje organizacije 
dela na Oddelku za upravljanje z občinskim premoženjem dodata dve novi delovni mesti, tako 
se predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2017 in 31.12.2018 na tem oddelku 
poveča na 6. Z dnem 1.6.2017 sta bili na tem oddelku opravljeni dve zaposlitvi tako, da jih bo 
na dan 31.12.2017 zaposlenih 6, kot je navedeno v spremembi kadrovskega načrta za to leto.  
 
Ker je bil decembra 2016 sprejet proračun za leto 2018 in na podlagi tega Kadrovski načrt za 
leti 2018 in 2019,  je potrebna uskladitev s spremembo kadrovskega načrta za leti 2017 in 
2018. Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 in 31.12.2019 na tem 
oddelku se zaradi te uskladitve poveča na 6. Prav tako je predlog, da se na tem oddelku še 
poveča dovoljeno število zaposlenih za enega, tako je predlog dovoljenega števila zaposlenih 
na dan 31.12.2018 in 31.12.2019 na tem oddelku 7. 
 
V Uradu župana se predlog števila zaposlenih na dan 31.12.2018 in 31.12.2019 zmanjša za 
enega, poveča pa se število zaposlenih na Oddelku za družbene dejavnosti in splošne zadeve 
za enega, v letu 2018 se bo zaposlil Administrator V. 
 
Na podlagi navedenega se predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2018 in 
31.12.2019 v občinski upravi poveča na 24, skupaj s krajevnimi skupnostmi pa na 28 
zaposlenih.  
 
 
 

  ALOJZ SOK, dr.vet.med. 
ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 



Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), drugega 
odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Ormož 
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož 
na svoji __. redni seji, dne ______ sprejel 
 
 
 

SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU 
RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM   

PREMOŽENJEM OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018-št. 1/2018 
 
 

1. člen 
 
V letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018 
(Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 17/2016) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se 
glasi: »Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018 iz 1. 
člena tega sklepa se načrtuje v orientacijski vrednosti v višini 513.529,50  EUR«. 
 
 

2. člen 
 

Tabela A iz že sprejetega Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine 
Ormož se dopolni tako, da se vključijo še naslednje parcelne št.: 

 
Tabela A – Načrt razpolaganja z zemljišči: 
  
upravljavec šifra k.o. 

 
parc.št. velikost v m2 solast. 

delež 
razpolaganje okvirna vrednost 

v EUR 

Občina 
Ormož 

332-Ormož 1031/24 546 1/1 prodaja 16.380 

Občina 
Ormož 

292-Runeč 
 

835/0 
 836/0 
 837/0  
503/6 
*54/1  
*54/2 

  637/2 

12.859 
 

1/1 prodaja 12.404 

Občina 
Ormož 

332-Ormož Poslovna 
cona Ormož 

 1/1 prodaja 50.000 

Občina 
Ormož 

292-Runeč 956/1 316 1/1 prodaja/menja
va 

1.500 

Občina 
Ormož 

327 - Podgorci 36/7 321 1/1 menjava 2.300 

Občina 
Ormož 

330-Trgovišče 811/0 6683 1/1 prodaja 13.500 

Občina 
Ormož 

298-Mihalovci  624/5 11 1/1 prodaja/menjav
a 

44 

Občina 
Ormož 

298-Mihalovci  624/6 105 1/1 prodaja/menjav
a 

420 

Občina 
Ormož 

298-Mihalovci  624/7 29 1/1 prodaja/menjav
a 

116 



Občina 
Ormož 

323-Senešci 570/30 4 1/1 prodaja/menjav
a 

20 

Občina 
Ormož 

323-Senešci 571/3 42 1/1 prodaja/menjav
a 

210 

Občina 
Ormož 

323-Senešci 312/6 157 1/1 prodaja/menjav
a 

785 

Občina 
Ormož 

328-Osluševci 57/3 in 57/4 189+2495=26
84 

1/1 prodaja 12.500 

Občina 
Ormož 

301-Vinski Vrh 386/3, 784/7 108+186=294 1/1 prodaja 2.000 

Občina 
Ormož 

302-Miklavž 14/8 1351 1/1 prodaja 10.132,50 

Občina 
Ormož 

314-Hum 272/1, 727, 
272/2 

3276+3154+5790

=12.220 
117/200 prodaja 7.000 

Občina 
Ormož 

300-Veliki 
Brebrovnik 

1096/2 873 1/1 prodaja/menjav
a 

4.000 

Občina 
Ormož 

322-Vičanci *49/4, 
1424/2, 
1421/0, 
1422/0, 
*173/0, 
1423/1, 
588/4, 
596/11 

36+3342+502
+825+213+13
37+839+2889

=9.983 

1/1 prodaja 12.091 

Občina 
Ormož 

337-Grabe pri 
Središču 

108/0, 109/0 1130+391=1521 1/1 prodaja 1.300 

Občina 
Ormož 

323-Senešci 421/1, 
420/1, 422, 

423/1 

226+380+212
0+1715=4.441 

1/1 prodaja 4.500 

Občina 
Ormož 

287-
Ključarovci pri 
Ormožu 

1649/0 17771 1/14 prodaja 1.900 

SKUPAJ:      153.102,50 
 
 
Tabela B – Načrt razpolaganja s stavbami/deli stavb ter z zemljišči s stavbo:  
 
upravljavec stavba k.o. št. 

stavbe 
velikost v m2 solastniški 

delež 
okvirna 

vrednost v 
EUR 

Občina 
Ormož 

Vrazova 1 332-
Ormož 

465 111,86 1/1 15.000 

Občina 
Ormož 

Vrazova 1 332-
Ormož 

465 50,98 1/1 9.375 

Občina 
Ormož 

Vrazova 1 332-
Ormož 

465 74,86 1/1 11.250 

Občina 
Ormož 

Vrazova 1 332-
Ormož 

465 89,39 1/1 14.250 

Občina 
Ormož 

Vrazova 1 332-
Ormož 

465 70,10 1/1 10.500 

Občina 
Ormož 

Vrazova 1 332-
Ormož 

465 51,02 1/1 8.625 

Občina 
Ormož 

Mali 
Brebrovnik 

40 

299-Mali 
Brebrovnik 

91 70,61 1/1 11.775 

Občina 
Ormož 

Mali 
Brebrovnik 

40 

299-Mali 
Brebrovnik 

91 66,40 1/1 11.400 

Občina Mali 299-Mali 91 59,44 1/1 9.600 



Ormož Brebrovnik 
40 

Brebrovnik 

Občina 
Ormož 

Cerovec 
Stanka 

Vraza 32 

296-
Cerovec 
Stanka 
Vraza 

16 42,78 1/1 4.730 

Občina 
Ormož 

Cerovec 
Stanka 

Vraza 32 

296-
Cerovec 
Stanka 
Vraza 

17 16,72 1/1 1.210 

Občina 
Ormož 

Ivanjkovci 
35 

294-
Ivanjkovci 

14 94 1/1 8.750 

Občina 
Ormož 

Grabe 25 
*61/0, 203/3 
 

337-Grabe 
pri 

Središču 

29 557+189=746 1/1 12.110 

Občina 
Ormož 

Kolodvorska 
c. 2, del 
stavbe parc. 
št. 530/0  

332- 
Ormož 

475 cca 70 1/1 36.000 

Občina 
Ormož 

-Lešnica 51 
*25/4, 
*25/3, 

*25/1, 307/4 

320-
Lešnica pri 

Ormožu 

32 149+78+40+438=705 1/1 9.691 

Občina 
Ormož 

-Šardinje 22 
*96, 245, 

243, 244/2, 
244/3, 244/1 

321-
Šardinje 

78 112+1798+352+257+41+539= 
3099 

8/12 18.681 

Občina 
Ormož 

-Veliki 
Brebrovnik 

58 
*139/0 

300-Veliki 
Brebrovnik 

82 328 2/9 2.600 

Skupaj:      195.547,00 
 

3. člen 
 
Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. 
 
 
 
 
 
Številka: 478-144/2016 01\29 
Ormož, dne _____________   
 
                                                                                                    Alojz SOK, dr.vet.med.  
                                                ŽUPAN                                     
 
 

Obrazložitev: 
 

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Ormož za leto 2018 (Uradni 
vestnik občine Ormož, štev. 17/2016) je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji, dne 
19.12.2016. 
 
Pri vinski kleti so po opravljeni parcelaciji nastale gradbene parcele, ki so zainteresiranim 
ponujene v odkup. 



 
Parc. št. 835/0, 836/0, 837/0, 503/6, *54/1, *54/2 in 637/2 vse k.o. Runeč predstavljajo 
kmetijo na Runču, ki jo je Občina Ormož pridobila na podlagi sklepa o dedovanju za 
varovanko, ki ji je občina plačevala bivanje v domu za starejše občane. Kmetija je predvidena 
za prodajo v celoti. Objekti na kmetiji so ruševina. 
 
Poslovna cona Ormož je vključena v program prodaje za primer morebitnih interesentov oz. 
kupcev zemljišč na tem območju. 
 
Zemljišče s parc. št. 956/1 k.o. Runeč meji na zemljišča, ki so v lasti stranke, ki je izrazila 
interes za pridobitev tega zemljišča. Stranka pa bo na Občino Ormož s prodajo ali menjavo 
(odvisno od določenih pogojev) prenesla zemljišča, ki bodo po pravnomočni odmeri v naravi 
cesta in vodijo do občinskih zemljišč na Runču. 
 
Zemljišče s parc. št. 36/7 k.o. Podgorci je v naravi funkcionalno zemljišče k objektu stranke, 
ki je podala interes za pridobitev tega zemljišča. 
Stranka bo na občino z menjalno pogodbo prenesla zemljišče s parc. št. 30/8 k.o. Podgorci, ki 
je v naravi pločnik. 
 
Zemljišče s parc. št. 811/0 k.o. Trgovišče bo prodano stranki, ki je podala vlogo za nakup 
zemljišča. 
 
Zemljišča s parc. št. 624/5, 624/6 in 624/7 vse k.o. Mihalovci so zemljišča, ki jih občina ne 
potrebuje in jih v naravi dejansko že uporabljajo stranke, s katerimi bo Občina Ormož sklenila 
prodajne ali menjalne pogodbe (odvisno od določenih pogojev), te stranke pa bodo na Občino 
Ormož prenesle zemljišča, ki so bila v naravi uporabljena za razširitev cestišča. 
 
Zemljišča s parc. št. 570/30, 571/3 in 312/6 vse k.o. Senešci so v naravi funkcionalno 
zemljišče k objektu stranke, ki je podala vlogo za odkup predmetnega zemljišča. 
 
Zemljišči s parc. št. 57/3 in 57/4 obe k.o. Osluševci sta v naravi urejen asfaltiran plato, ki se je 
v preteklosti uporabljal za zbirališče sladkorne pese. Občina bi zainteresiranemu kupcu 
prodala ti zemljišči, na katerih pa je uporaba omejena, saj gradnja objektov ni možna. 
 
Zemljišči s parc. št. 386/3 in 784/7 obe k.o. Vinski Vrh sta v naravi funkcionalno zemljišče k 
objektu stranke, ki je podala vlogo za odkup predmetnih zemljišč. 
 
Zemljišče s parc. št. 14/8 k.o. Miklavž je stavbno zemljišče, na katerem bi stranka, ki je 
podala vlogo za odkup, zgradila objekt. 
 
Parc. št. 272/1, 727 in 272/2 vse k.o. Hum so kmetijska zemljišča, ki jih je Občina Ormož 
pridobila na podlagi sklepa o dedovanju za varovanko, ki ji je občina plačevala bivanje v 
domu za starejše občane.  
 
Zemljišče s parc. št. 1096/2 k.o. Veliki Brebrovnik je zemljišče, ki ga občina ne potrebuje in 
ga v naravi dejansko že uporablja stranka, s katero bo Občina Ormož sklenila prodajno ali 
menjalno pogodbo (odvisno od določenih pogojev), ta stranka pa bo na Občino Ormož 
prenesla zemljišče, ki je v naravi cesta. 
 



Parc. št. *49/4, 1424/2, 1421/0, 1422/0, *173/0, 1423/1, 588/4 in 596/11 vse k.o. Vičanci ter 
parc. št. 108/0 in 109/0 obe k.o. Grabe pri Središču so v pretežnem delu kmetijska zemljišča, 
ki jih je Občina Ormož pridobila na podlagi sklepa o dedovanju za plačevanje bivanja v domu 
za starejše občane.  
 
Zemljišča s parc. št. 421/1, 420/1, 422/0 in 423/1 vse k.o. Senešci so kmetijska zemljišča in v 
naravi predstavljajo zaokroženo celoto k objektu stranke, ki je zainteresirana za nakup 
zemljišč. 
 
Solastniški delež zemljišča s parc. št. 1649/0 k.o. Ključarovci pri Ormožu, ki je v naravi 
kmetijsko zemljišče bo Občina Ormož prodala solastniku zemljišča, ki le-tega že obdeluje. 
 
Stavbe/deli stavb ter zemljišča s stavbami iz tabele  B so starejša stanovanja in stavbe in so 
potrebna temeljite obnove. Glede na to, da so najemniki stanovanj ter ostali pokazali interes 
za nakup predlagamo prodajo teh objektov.  
 
V letu 2016 je bil realiziran odkup pritličnega dela prostorov Mercatorja v stavbi na naslovu 
Kolodvorska cesta 2 v Ormožu. V letu 2018 pa se bodo uredila razmerja s podjetjem Arriva 
Slovenija d.o.o. tako, da bo sklenjena menjalna pogodba z Občino Ormož za prostor v stavbi 
na naslovu Kolodvorska c. 2 za poslovne prostore avtobusne postaje na naslovu Kolodvorska 
c. 2/a v Ormožu. 
 
Objekte na naslovu Grabe 25 s pripadajočimi zemljišči s parc. št. *61/0 in 203/3 obe k.o. 
Grabe pri Središču, na naslovu Lešnica 51 s pripadajočimi zemljišči s parc. št. *25/4, *25/3, 
*25/1 in 307/4 vse k.o. Lešnica pri Ormožu, na naslovu Šardinje 22 z zemljišči s parc. št. *96, 
245, 243, 244/2 vse k.o. Šardinje ter del objekta na naslovu Veliki Brebrovnik 58 s 
pripadajočim zemljiščem s parc. št. *139/0 k.o. Veliki Brebrovnik, je Občina Ormož pridobila 
na podlagi sklepa o dedovanju za varovanci, ki jim je plačevala bivanje v domu za starejše 
občane.  
 
Pripravila: Mateja Serec, Vodja Urada župana 
 
 
 
Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15), prvega 
odstavka 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 16. člena Statuta Občine Ormož 
(Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož 
na svoji __. redni seji, dne _________ sprejel 
 

SKLEP O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU 
PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA  

PREMOŽENJA ZA LETO 2018-št. 1/2018 
 

1. člen 
 
V Letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 (Uradni vestnik Občine 
Ormož, štev. 17/2016), se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: »Letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 iz 1. člena tega sklepa se načrtuje v 
orientacijski vrednosti v višini 345.429,00 EUR.« 



 
2. člen 

 
V Letni načrt pridobivanja se vključijo še naslednje nepremičnine: 
 
Tabela A- Načrt pridobivanja zemljišč: 
 

parc.št. šifra k.o. velikost v m2 okvirna cena v EUR 
1376/3 331-Velika Nedelja 175 1.050 
1365/5 331-Velika Nedelja 163 978 
310/5 306-Vuzmetinci 749 3.745  

del 638/1 292-Runeč cca 250 1250 
832/1 292-Runeč 350 1750 
638/7 292-Runeč 237 1185 
638/4 292-Runeč 202 1010 

del parcel 434/0, 
435/0, 437/1, 
437/2, 439/0, 

426/2, 426/3, 429/0 

320-Lešnica pri Ormožu cca 2000 11.000 

1347/7 331-Velika Nedelja 143,25 750 
101/5 298-Mihalovci 233 932 
101/6 298-Mihalovci 57 228 
102/2 298-Mihalovci 143 572 
471/4 297-Veličane 2 8 
470/4 297-Veličane 9 36 

del *28/0 in del 
376/0 

309-Lačaves cca 60 300 

del 417/1 310-Jastrebci cca 150 750 
del 419/1 310-Jastrebci cca 15 75 

380/3, 380/5, 
380/6, 380/8 

323-Senešci 18+1+14+3=36 180 

535/9, 535/7 323-Senešci 21+27=48 240 
536/4, 535/5 323-Senešci 16+6=22 110 
319/1, 317/2 323-Senešci 43+44=87 435 
312/4, 311/5, 

310/5, 306/7, 306/5 
323-Senešci 2+12+51+23+5=93 465 

540/0 332-Ormož 282 8.460 
349/0 332-Ormož 980 3.920 
907/9 300-Veliki Brebrovnik 765 4.000 

Kolesarke poti 
Svetinje 

297-Veličane 
298-Mihalovci 

 10.000 

SKUPAJ:   53.429,00 
 
 
Tabela B- Načrt pridobivanja stavb in prostorov: 
 

parc.št. šifra k.o. velikost v m2 okvirna cena v EUR 
461/0, 462/0, 464/0, 465/0 (stavba št. 

398, Vrazova ul. 9, Ormož + parkirišče) 
332-Ormož cca 2700 142.000 

983 in 986 (stavba št. 750, Kerenčičev 
trg 12, Ormož + parkirišče) 

332-Ormož 972+1437=2.409 120.000 

SKUPAJ:   262.000,00 
 
 

3. člen 
 



Ta sklep velja takoj in se objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. 
 
Številka: 478-143/2016 01\29 
Ormož, dne ______________                     
                       Alojz SOK, dr.vet.med.  
                                                  ŽUPAN                                                                  
  

Obrazložitev: 
 
Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 (Uradni vestnik Občine 
Ormož, štev. 17/2016) je občinski svet sprejel na svoji 18. redni seji, dne 19.12.2016. 
 
Na zemljiščih s parc. št. 1376/3 in 1365/5 k.o. Velika Nedelja v naravi dejansko stoji 
avtobusno postajališče Mihovci, zato je potrebno urediti lastništvo in zemljišči prenesti na 
Občino Ormož. 
 
Na delu zemljišč s parc. št. 638/1 k.o. Runeč, 434/0, 435/0, 437/1, 437/2, 439/0, 426/2, 426/3 
in 429/0 vse k.o. Lešnica pri Ormožu, *28/0 in 376/0 obe k.o. Lačaves, 417/1 in 419/1 obe 
k.o. Jastrebci ter po zemljiščih s parc. št. 310/5 k.o. Vuzmetinci, 1347/7 k.o. Velika Nedelja, 
832/1, 638/7 in 638/4 vse k.o. Runeč, 101/5, 101/6 in 102/2 vse k.o. Mihalovci, 471/4 in 
470/4 obe k.o. Veličane, 380/3, 380/5, 380/6, 380/8, 535/9, 535/7, 536/4, 535/5, 319/1, 317/2, 
312/4, 311/5, 310/5, 306/7 in 306/5 vse k.o. Senešci in 907/9 k.o. Veliki Brebrovnik v naravi 
dejansko poteka cesta, zato mora Občina Ormož predmetna zemljišča prenesti v svoje 
lastništvo. 
 
Zemljišče s parc. št. 540/0 k.o. Ormož bo Občina Ormož prenesla v svojo last zaradi ureditve 
mestnega vinograda na tem zemljišču. 
 
Zemljišče s parc. št. 349/0 k.o. Ormož je že v so lasti Občine Ormož, v naravi pa omogoča 
dostop do tamkajšnjih objektov, zato bo predmetno zemljišče prenesla v svoje lastništvo. 
 
Za potrebe ureditve kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem bo Občina 
Ormož v prihodnjem letu morala pristopiti k odkupu nekaterih zemljišč na tem območju. 
 
V stavbi na naslovu Vrazova ul. 9 v Ormožu so prostori podjetniškega inkubatorja, zato je 
Občina Ormož zainteresirana za pridobitev lastništva teh prostorov ter parkirišča. 
 
Občina Ormož je zainteresirana za nakup asfaltiranega parkirišča na območju stare komunale, 
h kateremu pa spada tudi večstanovanjska stavba na naslovu Kerenčičev trg 12. 
 
Pripravila: Mateja Serec, Vodja Urada župana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 
REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 

  
  

  VRSTA PROMETA Plan 2018 
Sprememba 

2018 
Indeks 

1 2 3 4 5=4/3 

A. PRIHODKI 185.664 120.308 64,8  

1. Prenos sredstev iz preteklih let 185.664 54.308 29,3  

2. 
Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem 
letu 

0 66.000 - 

          

B ODHODKI 0 0 - 

1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 0 - 

          

C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 185.664 120.308 64,8  

  
 

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 
POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2018 

 

  VRSTA PROMETA Plan 2018 
Sprememba 

2018 
Indeks 

1 2 3 4 5=4/3 

A.  PRIHODKI 36.000 36.000 100,0 

1. Prenos sredstev iz preteklih let 0 0 0,0 

1. 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - 
požarna taksa 

36.000 36.000 100,0 

          

B.  ODHODKI 36.000 36.000 100,0 

1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 36.000 100,0 

          

C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) 0 0 - 

 
 
 
 
 
 



SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 
PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE 

STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2018 

 

  VRSTA PROMETA Plan 2018 
Sprememba 

2018 
Indeks 

1 2 3 4 5=4/3 

A PRIHODKI  176.000 347.500 197,4 

1. Prihodki od najemnin za stanovanja 176.000 176.000 100,0 

2. Neto proračun 0 171.500 - 

          

B ODHODKI 176.000 347.500 197,4 

1. Vzdrževanje stanovanj 165.000 150.000 90,9 

3. Stroški upravljanja 11.000 12.000 109,1 

4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 0 185.500 - 

C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 0 - 

 
 
 

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 
STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 

 
  VRSTA PROMETA Plan 2018 

Sprememba 
2018 

Indeks 

1 2 3 4 5=4/3 

A PRIHODKI 67.011 67.006 100,0 

1. Prenos sredstev iz preteklih let 26.104 26.104 100,0 

2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 40.902 40.902 100,0 

3. Obresti od vezave sredstev  5 0 0,0 

          

B ODHODKI 46.000 46.000 100,0 

1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 46.000 100,0 

          

C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 21.011 21.006 100,0 

  
 
 
 
 
 
 



 

SPREMEMBA FINANČNEGA NAČRTA 
MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018 

 
  VRSTA PROMETA Plan 2018 

Sprememba 
2018 

Indeks 

1 2 3 4 5=4/3 

A. PRIHODKI 224.275 224.275 100,0 

1. Občina Ormož 166.636 166.636 100,0 

2. Občina Središče ob Dravi 29.156 29.156 100,0 

3. Občina Sveti Tomaž 28.483 28.483 100,0 

          

B ODHODKI 224.275 224.275 100,0 

1. Stroški dela 185.895 185.895 100,0 

2 Materialni stroški 36.080 36.080 100,0 

3. Nabava opreme 2.300 2.300 100,0 

          

C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 0 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


