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Tmovska·vas • Denar za kulturo in Sport 

Povecan nadzor 
nad programi, ki jih 
izvajajo drustva 
Za sofinanciranje kulturne dejavnosti je obCinanamenila sla
bih 2.500 evrov, za Sportno rekreacijo in prireditve pa je reier
viranih dobrih 1.800 evrov. 

Hkran Zelijo dvignili kakovost sofinanciranih programov in racionalizi
ran pombo javnih sredstev. 

Denar za kulturo bode razdelili za delovanje ptujske izpostave 
javnega ski ada za kulturne dejavnosti, Knjiznice Ivana Potr~a ter 
za delovanje ob~inskih drustev na podrocju kulture in kultume 
prireditve. Drustva dobijo denar za svoje programe na osnovi 
javnega razpisa za sofinanciranje kultumih dejavnosti. Za sportno 
dejavnost so v letu 2019 zagotovljena sredstva v skupni visini 
1.846,20 evra, in sicer za sportno rekreacijo 738,48, za sportne 
prireditve pa 1.107,72 evra. Obcina Tmovska vas z letnim programom 
sporta doloca tiste, ki bode v tern letu sofinancirani iz ob~inskega 
proracuna, saj zelijo razvijati in spodbujati rekreativno obliko 
sportnega udejstvovanja obcanov ter delovanje drustev. 

Kot so povedali na ob~ini, zelijo hkrati dvigniti tudi kakovost 
sofinanciranih programov in racionalizirati porabo javnih sredstev, 
zato bodopove~ali nadzor nad izvedbo letosnjih programov. 
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PodravjE 

Ormoz . V teku izgradnja kanalizl 

Dezevno Vreme 
Dezevno vreme ovira dela V zvezi z ob~ 
razsvetgave ter rekonstrukdjo dotraja; 

Obmo~je Podgorcev in del na· 
selja Oslusevci sta zaradi izgra
dnje kanalizacije, rekonstrukcije 
dotrajanega vodovoda in ureditve 
plocnikov ze lep ~as eno sarno 
gradbisce. Dela v vrednosti 1,37 
milijona evrov vse od lanske jeseni 
izvaja Komunalno podjetje Ormoz. 
Preverili smo, kako poteka inve
sticija. »Dela so razdeljena na dYe 
fazi. Prva faza zajema naselje Os
lusevci in del naselja Podgorci, in 
sicer se ureja odvod fekalnih vod, 
ureditev meteornih vod, zamenja
va dotrajanega vodovoda ter ure
ditev povezave povrsin za peSce 
od naselja Oslusevci do ze urejenih 
povrsin za pesce v naselju Podgor
ci. Dela na prvi fazi so v vecji meri 
kon~ana, ostala je se ureditev brvi 
preko Bresniskega potoka,« po
jasnjuje vodja gradbene enote pri 
Komunalnem podjetju Udija Zor
jan, ob tern pa razlozi, da jih pri na
daljevanju del ta ~as ovira dezevno 
vreme: »V drugi fazi je predvidena 
izgradnja fekalne kanalizacije, ure
ditev meteomih vod ter hodnika 
za pesce z javno razsvetljavo od 
Podgorcev proti naselju Bresnica. 
Dela bi zaceli ze v zacetku maja, 
vendar nas ovira dezevno vreme. 
Izvajajo se namrec na globini do 
3,5 m, pray tako je problem dotoka 
zalednih vod in iztokov obstojecih 
objektov,saj se dela izvajajo na 
trasi'61Jstojecih obcestnih jarkov.« 
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Zaradi vel 
nih dni v maj 
minskem pia 
maknila. »Glel 
jo zemeljska I 

no dele same 
pak se zaradi I 
tempo dela Zl 

delih v new 
razmerah se 
naredi vee ski 
cajo se strosl 
Pri izvedbi ot 
je pac treba u 
razmere in 0 ' 
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