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Cepljenje lisic proti steklini
Objavljeno dne 06 05 2013

Spoštovani!
Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo 8. maja 2013 pričela s
spomladansko
akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca junija 2013.
Glavni namen akcije je varovanje ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere
vsako leto po
svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. S položenimi vabami nameravamo
aktivno zaščititi
populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja rezervoar stekline, ter tako
preprečiti širjenje
bolezni.
Bolj obsežno...
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Ravnanje voznikov v krožnih krožiščih
Objavljeno dne 16 07 2013

Kaj menite o predlogu za ukinitev manjših občin?
Se strinjam. 62 (78%)
Se ne strinjam. 16 (20%)
Vseeno mi je. 0 (0%)
Število odgovorov:79
...Nazaj

Najpogostejši vzroki prometnih nesreč v krožnih križiščih so: prehitevanje pred
križiščem, trki s pešcem/kolesarjem, trki in naleti pri izvozih oz. uvozih ter menjavi
prometnih pasov, naleti v sredinski ali ločilni otok, zanašanja in zdrsi ter drugo. Za
varnejše ravnanje v prometu vam v nadaljevanju predstavljamo posamezne situacije
voženj v krožnih križiščih.
Ravnanje voznikov v krožnih krožiščih

Mladi o pomenu Drave
Objavljeno dne 12 07 2013

Občina Središče ob Dravi

Uspešno se je zaključil že 23. Mladinski ornitološki raziskovalni
tabor, ki ga je organiziralo Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije (DOPPS). Tabor, ki je letos potekal na OŠ BREG
na Ptuju, se je izvajal v sklopu projekta LIVEDRAVA: Obnova
rečnega ekosistema nižinskega dela Drave v Sloveniji (LIFE11
NAT/SI/882).
Bolj obsežno...

Uporaba piškotkov - opozorilo
Objavljeno dne 25 06 2013

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in njenih
funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega
mesta soglašate s piškotki.
Bolj obsežno...

Obvestilo o spremenjenem razporedu uradnih ur na
krajevnem uradu
Objavljeno dne 17 06 2013

Obveščamo vas, da zaradi nemotenega zagotavljanja poslovanja Upravne enote
Ormož na sedežu upravne enote, ne bomo poslovali na krajevnem uradu Središče ob
Dravi v času od 20. junija 2013 do nadaljnjega.
Občani lahko vse storitve opravijo na sedežu upravne enote v Ormožu, Ptujska cesta
6, v času uradnih ur. Za informacije lahko pokličejo na telefonsko številko centrale
upravne enote: 02 74 15 400.
S spoštovanjem,

Irena Meško Kukovec načelnica
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Javni poziv delodajalcem za oddajo potreb po štipendistih
za šolsko/študijsko leto 2013/2014 in vključitev v enotno
Regijsko štipendijsko shemo (RŠS za Podravje)
Objavljeno dne 25 05 2013

Predmet javnega poziva je izbor delodajalcev za vključitev v sistem kadrovskega
štipendiranja v okviru Regijske štipendijske sheme za Podravje, ki delodajalcem
omogoča 50%sofinanciranje kadrovskih štipendij.
Bolj obsežno...

Program odprave škode zaradi suše in poplav 2012
Objavljeno dne 25 05 2013

Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2012
Program odprave posledic škode v gospodarstvu po poplavah v Sloveniji v novembru
2012

E-POŠTA GLAVNEM UREDNIKU PORTALA
DODAJ KOMENTAR, VPRAŠAJ ŽUPANA...
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Upravna enota Ormož
Občina Ormož
Skupna občinska uprava spodnjega podravja
Davčni urad Ptuj in izpostava Ormož
Radio Prlek
KTV Ormož
Zdravstveni dom Ormož

Ravnanje voznikov v krožnih krožiščih

Objavljeno dne: 14 07 2013

Sredica številka 2 - Junij 2013

Sredica številka 1 - marec 2013

Objavljeno dne: 14 07 2013

Objavljeno dne: 27 03 2013

Mladi o pomenu Drave

Sredica številka 4 - december
2012

Objavljeno dne: 12 07 2013

Objavljeno dne: 21 12 2012

Ukinitev Krajevnega urada
Objavljeno dne: 01 07 2013

Veterinarska postaja Ormož
Lekarna Središče ob Dravi
Center za starejše občane Ormož

Sredica številka 2 - Junij 2013

Objavljeno dne: 16 07 2013

Poletni delovni čas ormoške knjižice

Sredica številka 3 - september
2012
Objavljeno dne: 28 09 2012

Objavljeno dne: 25 06 2013

Uporaba piškotkov - opozorilo

Sredica številka 2 - junij 2012
Objavljeno dne: 02 07 2012

Objavljeno dne: 25 06 2013
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