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Lokalne novice sobota, 19.07.2014
Svetniki občine Sv. Tomaž so na julijski seji sprejeli zaključni račun proračuna občine za leto 2013.
Prihodki so znašali dobra 2 milijona 20 tisoč evrov, odhodki milijon 970 tisoč evrov. Član nadzornega
odbora Miran Gorenc je povedal, da pri pregledu zaključnega računa niso našli nobenih nepravilnosti.
Ampak v prihodnje svetujejo, da se skrbneje pregledajo vse ponudbe glede kakršnih koli investicij, da
ne bi prišlo do napačne izbire ponudnika. Župan Mirko Cvetko je z realizacijo lanskega proračuna
zadovoljen. Sicer pa je bilo na 27. redni seji, ki je bila včeraj zvečer (petek, 18.7.), prisotnih več gostov.
Nova ravnateljica OŠ Sv. Tomaž Irma Murad je povedala, da bo vrtcu naslednje šolsko leto 62 otrok v
štirih oddelkih, soglasje k sistematizaciji vrtca so svetniki tudi prejeli. Direktorica knjižnice Ormož Milica
Šavora je predstavila spremembe ustanovnega odloka zaradi vzpostavitve krajevnih knjižnic v Središču
ob Dravi, pri Sv. Tomažu in Ivanjkovcih. Krajevna knjižnica bo pri Sv. Tomažu zaživela jeseni. Vodja
medobčinskega redarstva Robert Brkič pa je povedal, da je Sv. Tomaž >oaza miru<, saj kakšnih večjih
kršitev ne opažajo. Do sedaj so po navodilih občine redarji delovali preventivno in so izrekali samo
opozorila, teh je bilo nekaj zaradi nepravilnega parkiranja in neuporabe svetlobnih teles pri pešcih in
kolesarjih. Svetniki občine Sv. Tomaž pa so sprejeli tudi sklep o načinu financiranja političnih strank ter
o povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve. Svetnike je med drugih zanimalo tudi, koliko je
povezanih stroškov z enoto knjižnice pri Sv. Tomažu, kaj je z gradnjo optike tam, kjer je še ni, kako
umiriti promet na delu regionalne ceste v Savcih ter zakaj se določena dela ob cestah in preplastitve
cest še niso pričele. Več o tem v ponedeljek.
V ponedeljek se bodo ormoški občinski svetniki srečali na 31. redni seji, ki predvideva 13 točk
dnevnega reda. Na njem najdemo poročilo o izvajanju Občinskega programa varnosti v občini Ormož
2013, predlog odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev naravnega rezervata
Ormoške lagune - druga obravnava, med drugim tudi popravljen predlog odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje občine Ormož, pove župan Alojz Sok.

Kateri izme
naziv NAJ G

Od 15. junija smo si v Ormožu lahko ogledali številne dogodke v okviru Ormoškega poletja, ki je letos
potekalo nekoliko dlje časa in obiskovalcem ponudilo kar 18 različnih dogodkov. Tudi obisk na
prireditvah je bil zadovoljiv. Prireditve so potekale na velikem in malem grajskem dvorišču, v primeru
slabega vremena pa v Unterhundu ali domu kulture. Največji dogodek, tamburaški koncert Ansambla
Zorule pa so izpeljali v športni dvorani.Največja novost letošnjega festivala je gotovo Rožmarinkin
festival, ki so ga organizatorji pripravili za naše najmlajše in za njih pripravili čudovito dogajanje na
območju ormoškega gradu in parka.
Sinoči (1807) okrog 20h se je iz Središča ob Dravi na pot podala 5. odprava Moskva tour.Potovanje bo
potekalo iz Slovenije preko Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Poljske, Litve in Latvije do Rusije. V Moskvi
bodo člani odprave obiskali slovensko veleposlaništvo, nato pa pot nadaljevali v smeri Azije, oziroma
Sibirije. Člani odprave Moskva tour se bodo v Središče ob Dravi vrnili čez dobre tri tedne, seveda pa jih
bomo na poti spremljali in poročali, kako napredujejo.
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desetki; gre za 10 kilometrsko preizkušnjo okrog Blejskega jezera. Ivančičeva je s časom 44:08 v
absolutni konkurenci 2267 atletov zasedla 266. mesto. V ženski konkurenci je bila med 1096. tekačicami
uvrščena na absolutno 18. mesto; v kategoriji do 60. let je bila druga. Ana Celec je za progo
potrebovala eno uro, sedem minut in 56 sekund. V absolutni konkurenci je zasedla 2117. mesto; v
ženski kategoriji do 60 let je bila 94. ak
V Varaždinu se je minuli torek nadaljevala tekaška liga ULID, v kateri od članov Atletskega kluba Ormož
nastopa Primož Meško. Atleti so najprej odtekli 2500 metrov. Ko so bili vsi na cilju, so po petih minutah
odtekli še 5000 metrov. V absolutni konkurenci je nastopilo 53 tekačev. Meško je za prvi del preizkušnje
potreboval 10 minut in osem sekund, kar je zadoščalo za 25. mesto. Drugi del preizkušnje je odtekel s
časom 21:51, kar ga je uvrstilo na absolutno 23. mesto. Ak
Med 6. in 10. julijem se je v kraju Primorsko v Bolgariji odvijalo 15. evropsko mladinsko prvenstvo v
amaterski radiogoniometriji, ki se ga je tudi udeležila slovenska reprezentanca. V kategoriji M14 so
slovenske barve zastopali Matic Soban in Rok Zabukovec iz radiokluba Ajdovščina, ter Žak Gajšak iz
radiokluba Krško. V kategoriji M16 je tekmoval Marko Kužner iz radiokluba Ptujska gora. Tekmovalci so
tekmovali na treh ločenih tekmovanjih, in sicer na klasičnih KV in UKV tekmah, ter na sprint tekmi.
Marko Kužner je na klasični UKV tekmi, osvojil izvrstno 2. mesto in s tem osvojil prvo medaljo za
Slovenijo na mladinskih evropskih prvenstvih. Velja omeniti, da so slovenski tekmovalci v kategoriji M14
na tej tekmi osvojili ekipno 5. mesto. V sprintu je Marko Kužner v kategoriji M16 osvojil 7. mesto.
Zadnja tekma je potekala na KV frekvenčnem področju. Na tej tekmi je spet najboljšo slovensko
uvrstitev dosegel Marko Kužner, ki je osvojil 6. mesto, slovenski tekmovalci v kategoriji M14, so osvojil
5. mesto v ekipni razvrstitvi. S temi izvrstnimi rezultati je mladinska reprezentanca osvojila enega izmed
večjih uspehov na mednarodnih tekmovanjih. Ak
Slovenska članska reprezentanca v amaterski radiogoniometriji se letos svetovnega prvenstva, ki bo v
Kazakstanu, zaradi previsokih finančnih stroškov ne bo udeležila, je sporočil predsednik Radiokluba
Ormož Niko Gaberc. Da pa sezona le ne bo minila brez velikega tekmovanja; se bo slovenska ekipa v
mesecu avgustu udeležila balkanskega prvenstva v amaterski radiogoniometriji. Deveto tovrstno
tekmovanje bo letos potekalo v Makedoniji. Ak
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