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V ponedeljek ob 15.50 se je
v  Mariboru  zgodila

prometna...

Še danes je čas za oddajo
prošnje za subvencionirano

bivanje študentov

Študenti,  ki  želijo  v
prihodnjem  študijskem  letu

pridobiti subvencijo za...

Letošnji mednarodni dan
mladih poudarja pomen

duševnega zdravja mladih

Letošnji  mednarodni  dan
mladih,  12.  avgust,  se  bo

Lokalne novice sobota, 09.08.2014
Kot smo poročali že včeraj (petek) je Klub svetnikov Zares in Liste za razvoj Občine Ormož na novinarski
konferenci podal dva predloga za razpis referendumov v občini Ormož. Prvi predlog se nanaša na
pobudo za razpis referenduma o Odloku o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev
naravnega rezervata Ormoške lagune, drugi predlog se nanaša na zahtevo za razpis referenduma o
Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož. O slednjem je spregovoril Vili Trofenik, ki je
povedal, da je že sedem let stanje nevzdržno. Kot še nadaljuje Trofenik je bila dana obljuba, da bo
občinska uprava z podjetjem Locus pripravila popravek. Ker se slednje ni zgodilo, je bila vložena
zahteva za nadzor nad zakonitosjo akta. Odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor na zahtevo
opozicije za nadzor nad zakonitostjo ormoškega odloka o komunalnem prispevku pa ne predstavlja, po
priznanju samega ministrstva, nobenega argumenta za dokazovanje pravilnosti in zakonitosti
omenjenega odloga, so še prepričani v opoziciji. In prav zato je Vili Trofenik že opravil razgovore na
Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Sedaj upa, da bodo odgovorni spregledali, čeprav verjame, da
so v veliki zadregi. V opoziciji so še napovedali, da je na obzorju afera večjega obsega značilna za
slovenske razmere. 
 
Prekomerno deževje je oviralo letošnjo žetev tako, da je nekaj površin še vedno nepožetih. S Kmetijsko
gozdarskega zavoda Slovenije so sporočili, da ocenjujejo, da je včeraj (8. avgusta) bilo nepožetih še
okrog 350 hektarjev površin v Pomurju in okrog 500 hektarjev v Podravju. Žetev je otežena predvsem
na težkih tleh, ki ne dopuščajo žetve zaradi prekomerne mokrote. Pridelek žit, še posebno pri pšenici, je
po kakovosti zelo slab in večina žit bo zato namenjena krmi. Žita so ob žetvi velikokrat prevlažna in prve
analize zrnja kažejo tudi na prisotnost toksinov, kar bo lahko imelo posledice v prehrani živali. Posebno
pozornost je potrebno nameniti tudi skladiščenju žit, da ne pride zaradi visoke vlage v skladiščih do
pojava plesni in posledično do razvoja toksinov, ki so zelo nevarni v prehrani živali.
 
Pri koruzi zaenkrat vlaga ne povzroča večjih težav, je sporočila dr. Dušica Majer iz Kmetijsko
gozdarskega zavoda Slovenije. Pri sortah, ki so cvetele v času obilnega deževja, je prišlo do težav pri
oplodnji, ponekod v Podravju so vidne hormonske motnje, ko se na mestu metlice pojavljajo storži, več
je tudi bulave sneti. V letošnjih vremenskih pogojih so se kot boljša izkazala plitva peščena tla, kjer
pričakujemo dobre pridelke koruze. Nadaljevanje pretirano mokrega vremena lahko potencialno pomeni
večjo nevarnost razvoja plesni na storžih že na  njivah, ocenjujejo, da bo več fuzarijske trohnobe stebla,
skrbi pa jih tudi nastavek večjega števila storžev na rastlinah. Zelo pa se povečuje tudi nalet koruznega
hrošča.
 
Podjetje Prevent Halog iz Lenarta naj bi po neuradnih informacijah odpustilo 500 delavcev. Direktor
Mitja Hauser je za v torek napovedal zbor delavcev, kjer bo delavcem najverjetneje sporočil to slabo
informacijo. Podjetje je izgubilo posel šivanja avtomobilske konfekcije za nemško družbo Daimler, ker
selijo proizvodnjo na Češko. PH
 
Popoldanska doživetja Mladinskega centra Ormož so se s predstavitvijo Capoeire včeraj (petek)

Kateri izmed gasilcev si 
naziv NAJ GASILEC?
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Na današnji dan

MMC RTV - Na današnji dan

Nesrečno življenje bogatašinje

Leta 1988 je zaradi
pljučnega edema in odpovedi
srca v Buenos Airesu umrla
Christina Onassis, hčerka
milijarderja Aristotela
Onassisa in Athine Livanos
Onassis.

Smrt Nobelovega nagrajenca

Leta 1916 je umrl poljski
pisatelj, dobitnik Nobelove
nagrade leta 1905, Henryk
Sienkiewicz. Najbolj znani
romani so Mali vitez, Z
ognjem in mečem, Quo
vadis? in V puščavi in
goščavi.

Rojstvo Mammie, prve dame
ZDA

Leta 1896 se je rodila Mary
Geneva Doud Eisenhower,
znana kot Mamie, žena
predsednika Dwighta D.
Eisenhowerja in prva dama
ZDA od 1953 do 1961.

znajde v prostoru, zna odgovoriti na soigralčeve gibe in da ga skuša spraviti iz ravnotežja. Bistvo
capoeire pa ni v nasilnem vračanju ali blokiranju udarcev, temveč v spretnih umikih in premišljenih
protinapadih. Cilj igre torej ni pretepsti nasprotnika ali ga poškodovati, temveč pokazati večjo
občutljivost na soigralčeve gibe, se umikati njegovim udarcem, ga prelisičiti, izvajati lepe in natančne
gibe ter imeti nadzor nad svojim telesom in prostorom, v katerem se igra izvaja. Prav zato je
tekmovanja v Capoeiri skorajda nemogoče izvesti. 
 
To nedeljo ob 10h se bo začel 19. rekreativni kolesarski maraton po Prlekiji. Start in cilj bosta v
Biotermah Mala Nedelja. Kot so sporočili organizatorji – Kolesarska sekcija Športnega društva Radenci –
bodo proge tri; 20-kilometrska ravninska, ki je namenjena družinam, mali maraton v dolžini 43 km, ki
bo vseboval dva vzpona; in najzahtevnejši, 63-kilometrski maraton, ki bo vseboval tri vzpone. Štartnina
je na dan prireditve 15 evrov. Vsi udeleženci bodo dobili spominsko majico in medaljo, brezplačne
napitke in topel obrok, ter brezplačno kopanje v termah na dan prireditve.Kot so še sporočili
organizatorji, je obvezna uporaba čelade. AK
 
ČRNA KRONIKA
 
Policisti v zadnjem času beležijo več tatvin iz stanovanj in stanovanjskih hiš. Vsem občanom svetujejo,
da ustrezno poskrbijo za zavarovanje svojega premoženja in da nimajo odprtih oken ali balkonskih vrat
v času, ko niso doma. Prav tako svetujejo, da ne spuščajo neznancev v stanovanja in da doma ne
hranijo večje vsote denarja. Če opazite sumljive osebe v okolici hiš, takoj obvestite policijo. Ta konec
tedna bodo policisti ob rednem delu izvajali kontrolo prometa s poudarkom na hujših kršitvah.
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