Leto 16, 23.2.2017
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 372

OBVESTILA
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISI V KMETIJSTVU V LETU 2017
Občina Puconci obvešča upravičence - kmetijska gospodarstva, da bo še v tem mesecu (februarju) objavljen javni razpis za
pridobitev nepovratnih finančnih sredstev – za ukrep ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini
Puconci, za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, in sicer za:
- posodabljanje kmetijskih gospodarstev in
- za urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičenci iz zgoraj navedenih podukrepov morajo za stroške, ki jih bodo navedli v vlogi, do predpisanega roka obvezno
najprej priložiti predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini upravičenih stroškov, ki morajo biti iz obdobja objave
javnega razpisa. Pomoč se torej ne odobri za že izvedena dela. To pomeni, da bo upravičenec lahko pričel z izvedbo naložbe
oziroma npr. z nabavo nove kmetijske mehanizacije šele po izdanem sklepu občine o odobritvi sredstev. Naknadno, z
zahtevkom bo potrebno priložiti račune in dokazila o plačilu upravičenih stroškov. Vloga, ki bo na voljo na sedežu uprave
Občine Puconci in bo objavljena na spletni strani občine Puconci www.puconci.si, bo možno vložiti neposredno v sprejemni
pisarni občine Puconci ali poslati na naslov Občina Puconci, Puconci 80. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo na
Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na telefonski številki 02 545 91 02, kontaktna oseba Svetlana Luthar
Tekom leta bodo objavljeni tudi ostali javni razpisi za naslednje ukrepe:
- Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal (apnenec, analiza zemlje)
- De minimis pomoči v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Občina Puconci je dne 22.02.2017 na svoji spletni strani www.puconci.si objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav za leto 2017. Upravičenci do sofinanciranja (če je bila vgradnja od 01.01.2016 dalje) so fizične
osebe s stalnih prebivališčem v občini Puconci, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih območjih občine,
kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in
čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Vloge je možno dobiti na
spletni strani občine Puconci in na sedežu Občine Puconci. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je
direktorica Mateja Fujs, telefon: 02/545 91 08; e-mail: obcina.puconci@puconci.si in Borut Smej, strokovni sodelavec VII/2 za
investicije, telefon: 02/545 91 81; e-mail: gospodarstvo@puconci.si.
VRTEC pri OSNOVNI ŠOLI PUCONCI
Obvešča starše, da bo vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 potekal po naslednjem razporedu:
ENOTA MAČKOVCI, v torek, 7. 3. 2017, od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Mačkovci;
 ENOTA BODONCI, v sredo, 8. 3. 2017, od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Bodonci;
 ENOTA BREZOVCI, v četrtek, 9. 3. 2017, od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Brezovci.
 ENOTA PUCONCI, v petek, 10. 3. 2017, od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Puconci;
Starši, ki se vpisa ne bi mogli udeležiti v svoji enoti, lahko to opravite v pisarni pedagoginje v PONEDELJEK, 13. 3. 2017 od
08:00 do 16:00 ure. Vpisovali bomo otroke od 11 meseca starosti do vstopa v šolo. Ob vpisu v vrtec smo pripravili dneve
odprtih vrat. Na dan vpisa bo posamezna enota imela odprta vrata za naše obiskovalce – starše, otroke, stare starše, vnuke, …
Vljudno vabljeni!
KMETIJSKO-GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA
DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2017 IN RAZPORED INŠTRUKTAŽ ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
RAZPORED INŠTRUKTAŽ V OBČINI PUCONCI
Svetovalec: Sandi PLOHL
KRAJ
DATUM
URA
PREDSTAVITEV V PROSTORIH
BODONCI
ponedeljek, 27.2.2017
09.00
gostilne Horvat na bregu
Ker je v letu 2017 nekaj novosti vam svetujemo, da se udeležite predstavitve. Za vse vlagatelje je tudi v tem letu obvezen
elektronski vnos vlog na sedežih Kmetijskih svetovalnih služb, po predhodnem naročilu pri pristojnem kmetijskem svetovalcu.
Vsa podrobna navodila in pojasnila dobite na inštruktaži, kjer bo možna tudi prijava za izpolnjevanje vloge.
Kmetijski svetovalec: Sandi PLOHL, univ.dipl.inž.agr.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PUŽEVCI
vabi na
MAŠKERADO, KI BO V SOBOTO, 25. FEBRUARJA 2017 OD 18.00 URE NAPREJ, V GASILSKEM DOMU PUŽEVCI
KORK Bodonci Vas vabi na
TRADICIONALNO KRVODAJALSKO AKCIJO, KI BO V PONEDELJEK, 6. MARCA 2017 OD 7.00 URE NAPREJ
NA TRANSFUZIJSKEM ODDELKU SB M.SOBOTA.
Kri rešuje življenje!
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OBVESTILA
PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN
Obveščamo vas, da pripravljamo naslednjo številko občinskega glasila Občan, ki bo izšla ob Veliki noči. Vabimo vas, da pošljete
prispevke – zapise o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja o času, v katerem živimo in pričakovanjih…Dodajte največ dve
fotografiji ter vse pošljite do TORKA, 28. MARCA 2017, Mitji Crnkoviču po elektronski pošti mitja.crnkovic@puconci.si ali
oddajte na občini. Ob besedilu mora biti obvezno naveden avtor, tudi avtor fotografij. Ob fotografijah napišite, kaj
predstavljajo. Fotografije naj bodo ustrezne kvalitete, največ dve. Fotokolažev ne sprejemamo.
Uredniški odbor
VABILI UPOKOJENKAM IN UPOKOJENCEM DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI
1. NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV,
OBČNI ZBOR BO V NEDELJO, 26. februarja 2017, OB 11. URI v večnamenski dvorani v Puconcih (preko občine).
Na občnem zboru bomo podali poročila za leto 2016 in predlagali programe za leto 2017.
Po občnem zboru bo kosilo in druženje v gostilni Kuhar-Kosi v Puconcih. Prijavnina je 6 evrov za kosilo. Prijavite se vašim
poverjenikom ali v pisarno na tel. številko 02 5459208 ob sredah od 10,00 do 12,00 ure).
2. NA PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA
Članice In člane DU Puconci vabimo na že TRADICIONALNO PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA. Srečanje bo v nedeljo, 12. marca.
2017 ob 11. uri v Gostilni Kuhar-Kosi. Prijavnina je 7,00 evra. Vse upokojenke bodo ob prazniku vseh žena obdarjene.
Prijavite se vašim poverjenikom ali v pisarno na tel. številko 02 5459208 ob sredah od 10,00 do 12,00 ure). Prijavite se do
08.03.2016. Pridružite se nam, da se poveselimo, pokramljamo in zaplešemo. Z veseljem vas pričakujemo.
Društvo upokojencev Puconci

-

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI MAČKOVCI obvešča, da bodo ZBORI OBČANOV izvedeni
v Prosečki vasi v nedeljo, 12. marca 2017 ob 13. uri;
- v Poznanovcih v nedeljo, 12. marca 2017 ob 15. uri;
v Otovcih v soboto, 18. marca 2017 ob 19. uri;
- v Dankovcih v nedeljo, 19. marca 2017 ob 14. uri;
v Pečarovcih v soboto, 25. marca 2017 ob 19. uri;
- v Mačkovcih v nedeljo, 26. marca 2017 ob 10. uri
v Moščancih v nedeljo, 2. aprila 2017 ob 10. uri in
- v Kuštanovcih v nedeljo, 2. aprila 2017 ob 13. uri.
Zbori občanov so mesto analize za preteklost in dogovor za prihodnost! Vabljeni!
FAJNŠČEK SE JE OŽENO Z IRMICAMI
V PETEK, 24. FEBRUARJA 2017 OB 19. URI VABLJENI V GOSTILNO PRI ERIKI, VANEČA 77/C
na pustno prireditev v organizaciji Kulturno turističnega društva Moščanci in s sodelovanjem KUD Beltinci.
Člani obeh društev vas bodo zabavali s pesmijo, plesom in zanimivo predstavitvijo prekmurskih gostüvanjskih običajev.
Poroko po starem običaju bo opravil voditelj programa Milan Zrinski.
Na zanimivo in veselo večerno pustno zabavo vas vabijo KTD Moščanci in osebje gostilne PRI ERIKI
TURISTIČNA KMETIJA SMODIŠ prireja
V SOBOTO, 25. FEBRUARJA 2017 OB 10.00 URI, TEKMOVANJE V KARTANJU ŠNOPSA ZA POKAL OBČINE PUCONCI.
Prijave sprejemamo na dan tekmovanja od 9.00 ure.
Nagrade : 1. mesto : prehodni pokal in praktična nagrada, 2. in 3. mesto : praktična nagrada in priznanje
Informacije : Vlado Smodiš, telefon 031 312 173
Spoštovani Pečarovčari, pa Pečarovčarke!
Seznanjamo Vas, ka de tudi letos odo PečÖrofski fašanek – od sobote, 25. februara do torka, 28.
februara. S ten, ka mate viška, pomagajte, ka mo do konca napravili veško-gasilski dom.
Tak, kak pijše v Svejton pisme – naj levica ne vej, ka dela desnica!

***********
Društvo Evropski red vitezov vina, Legatura za Pomurje, Združenje slovenskega reda vitezov vina, Omizje za Pomurje, v
sodelovanju s TKŠD Pečarovci, Vas vabimo na
14. SKUPNO REZ VITEŠKE TRTE V PEČAROVCIH,
KI BO V ČETRTEK, 9. MARCA 2017 OB 15.30 V PEČAROVCIH (PRI GOSTILNI ZELKO)
Pozdravu udeležencem bo sledil kulturni program, blagoslov trte ter svečana rez.
***********
Spoštovani ljubitelji ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja!
Ljubiteljska gledališka skupina ZGREBAŠI, TKŠD Pečarovci, Vas obvešča, da si lahko po uspešni premieri v
Pečarovcih in nastopu v Melincih, gledališko igro TRGOVSKI POTNIK ogledate:
 v soboto, 4. marca 2017, ob 19. uri v Kulturni dvorani Grad ali
 v petek, 10. marca 2017 na reviji JSKD ob 19. uri v Kulturnem domu v Beltincih
 ali v soboto, 11. marca 2017 ob 19. uri v Kulturni dvorani na Tišini.
Pridite, saj je smeh pol zdravja!

