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OBVESTILA
OBVESTILO – POŽARNA OGROŽENOST
Na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) je Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 1. aprila 2017 na območju
celotne države in s tem tudi na območju občine Puconci.
Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih
predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob
infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnost, ki lahko povzročijo
požar ter izvajati ognjemete. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in Policija bosta v času
razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor.
Župan Občine Puconci

ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV V ZABOJNIKU
Spoštovane občanke in občani,
vsak od nas odvrže letno 194 kilogramov bioloških odpadkov, kar je enakovredno teži 2.800 bananinih
olupkov ali 7 bananam dnevno. Biološki odpadki na odlagališču povzročajo deponijski plin – metan, ki
ogroža ozonski plašč 21-krat bolj kot CO2. V želji, da zmanjšamo količino odpadkov, ki jo odlagamo na odlagališču in s
tem posledično podaljšamo življenjsko dobo odlagališča, biološke odpadke pa posredujemo v predelavo v kompost in
druge nove proizvode, vas vabimo, da se vključite v odvoz bioloških odpadkov z 120 l ali 240 l zabojnikom rjave barve.
V njega lahko odložite zeleni vrtni odpad, zlasti odpadno vejevje, travo, listje, staro zemljo lončnic, rože, plevel, gnilo
sadje, steljo malih rastlinojedih živali, lesni pepel itd., ter kuhinjske odpadke, zlasti zelenjavne in sadne odpadke vseh
vrst, jajčne lupine, kavno usedlino, filter vrečke, pokvarjene prehrambne izdelke brez embalaže, kuhane ostanke hrane,
ki niso v tekočem stanju, papirnate robčke, brisače in papirnate vrečke itd. Zabojnik za ločeno zbiranje bioloških
odpadkov dobi povzročitelj odpadkov v brezplačno uporabo. Odvoz bioloških odpadkov bomo vršili od aprila do
oktobra 1x tedensko in od novembra do marca 14-dnevno. Okvirni mesečni strošek zbiranja in obdelave bioloških
odpadkov bo znašal za 120 l zabojnik od 6 EUR do15 EUR. Cene vsebujejo 9,5% davek na dodano vrednost. Strošek je
odvisen od mesečnega števila odvozov in zbrane količine bioloških odpadkov ter lahko med meseci niha navzgor oz.
navzdol. Vsa zainteresirana gospodinjstva za prevzem zabojnika za ločeno zbiranje bioloških odpadkov vabimo, da o
tem obvestite g. Jugoslava Ralović (T: 02/545-91-03, E: jugoslav.ralovic@puconci.si) najpozneje do petka, 21. aprila
2017. Meseca maja 2017 bomo razdelili zabojnike po sistemu od vrat do vrat v primeru zadostnega števila prijavljenih.
Spoštovani občani Puconcev!
Pod tem naslovom ste bralci lahko prebrali enostranski, škodo želen in zavajajoč prispevek Zveze borcev za vrednote
NOB M. Sobota na DKZ Puconci. Objavilo ga je uredništvo glasila Mali rijtar občine Puconci, v svoji 371 številki, dne
1.2.2017. Glede na netočno vsebinsko in enostransko trditev, ki se je prikradla v tekst ZB o ustanovitvi Domoljubnega
krajevnega združenja Puconci ter glede na tekst ZB v celoti, smo se v združenju odločili, da zaradi celovitejšega
informiranja bralcev in tudi Zveze borcev M. Sobota, na objavljeni tekst, dajemo nekaj pojasnil. Poudarjamo, da smo
naše Domoljubno krajevno združenje ustanavljali na osnovi podpisanih pristopnih izjav – torej izključno na prostovoljni
odločitvi občanov za vstop v združenje – torej nikakor ne na osnovi nekega avtomatizma, ki nam ga očitajo v prispevku
ZB. Združenje je po pravno veljavni zakonodaji registrirano na Upravni enoti Murska Sobota z dne, 10. 5. 2011. Krajevno
organizacijo ZB Puconci pa ste 25. marca 2011 na vaši skupščini črtali iz seznama KO po 20. členu statuta ZB, kar je
razvidno iz vašega sklepa z dne 4.4.2011. Zakaj smo se za ustanovitev združenja odločili je argumentov več, toda o tem
tokrat ne bomo podrobneje pisali. Prav tako pa tudi ne o namigovanju v tekstu ZB o podeljenem priznanju g. Jožetu
Časarju, ker je le-to bilo povsem zasluženo in ste bili vi predlagatelj. V nadaljevanju tekst ZB navaja odgovor ZZB NOV
Slovenije našemu združenju, da naši pobudi o pridruženem članstvu našega združenja ne morejo izraziti pozitivnega
stališča, ker bi naše kolektivno članstvo bilo v nasprotju z njihovim statutom. Med drugim pa je v odgovoru tudi
zapisano, da nam pa želijo uspešno delo. V našem združenju odločitev ZZB NOB Slovenije sprejemamo, saj tudi v
ničemer ne posega v naše vsebinsko zelo razširjeno delovanje na ohranjanju vrednot, tradicij NOB in domoljubja.
Pobudo za pridruženo članstvo smo dali takoj po ustanovitvi izključno z namenom povezovanja organizacij, ki delujejo na
podobnih programih – negovanje vrednot NOB in domoljubja. Takšno sodelovanje imamo v Sloveniji in v tujini razvito z
različnimi sorodnimi organizacijami. Na takšnih programskih osnovah pa bo naše združenje, ki šteje doslej čez 200
članov delovalo tudi v prihodnje – ne glede na vsa ta neproduktivna in ne vzgledna pisanja ZB M. Sobota v odnosu do
Domoljubno krajevnega združenja Puconci.
Domoljubno krajevno združenje Puconci
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V mesecu aprilu bomo izvedli zbiralno akcijo odpadnega papirja.
ODPADNI PAPIR BOMO ZBIRALI:
V PONEDELJEK, 10. APRILA OD 7.00 DO 15.00 URE IN
V TOREK, 11. APRILA OD 7.00 DO 17.00 URE – TUDI V ČASU POGOVORNIH UR.
Odpadni papir lahko oddate v kontejner, ki bo postavljen pred šolo.
Ohranimo naravo
DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA KLAS BODONCI
vas tudi letos vabi na ogled
VELIKONOČNE RAZSTAVE V DVORANO PRI EVANGELIČANSKI CERKVI V BODONCIH,
NA CVETNO NEDELJO, 9. APRILA 2017 MED 10. IN 16. URO.
Ogled je možen še na velikonočni petek, nedeljo in ponedeljek, 14.,16. in 17. aprila 2017
med 10. in 16. uro oziroma po dogovoru, Jožica Vlaj 041/343-522.

Vljudno vabljeni.
TURISTIČNO KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO PEČAROVCI
Vabimo Vas na kopico dogodkov, ki se bodo zgodili
zadnji vikend v aprilu:
13. Pečarovski tek - sobota, 29. april 2017 od 14. ure;
11. Pohod po Pečarovcih - sobota, 29. april 2017 ob 15. uri;
Topla prouška - sejemska prireditev - nedelja, 30. april 2017 od 8. ure;
Prvomajsko kresovanje z ognjemetom - nedelja, 30. april 2017 ob 20.30.
Natančnejše vsebine in razpise bomo objavili v naslednjem Malem rijtarju in s 15. aprilom na www.pecarovci.si.
Veselimo se Vašega obiska in aktivnega sodelovanja!

Članice Društva Ščipek
smo se odločile, da naše velikonočne izdelke, ki smo jih ustvarjale čez zimo, prikažemo na
RAZSTAVI, KI BO V NEDELJO, 9. APRILA 2017 OD 10.00 DO 18.00 URE,
V KULTURNI DVORANI PUCONCI.

Predsednica : Sever Terezija
Z BREJGA NA BREJG NA VELIKONOČNI PONEDELJEK 17. APRILA 2017
Pridružite se nam na VELIKONOČNEM POHODU po gozdnih, poljskih in makadamskih potem v vaseh Moščanci –
Košarovci – Kuštanovci – Moščanci. Na poti, dolgi približno 9 km bo asfaltnih površine le nekaj in pot ne bo prezahtevna,
zato bo primerna za pohodnike vseh starosti.
Prijava pohodnikov bo od 9.00 do 9.50 ure in odhod ob 10. uri izpred vaško gasilskega doma Moščanci.
Za prijetno druženje bomo morali poskrbeli vsi pohodniki sami, za prigrizke in pijačo pred pohodom, na točki med
pohodom in za zaključek bo poskrbel organizator.
Pohod je vključen v program POHODNIKA/POHODNICE PO GORIČKEM V LETU 2017 in IZKAZNICO POHODOV PO OBČINI
PUCONCI v letu 2017.
Prijavnina za odrasle je 5 €, za otroke do 13 leta 3€.
VSE, KI SI ŽELITE GIBANJA V PRIJETNEM OKOLJU GORIČKIH BREGOV PRIJAZNO VABI ORGANIZATOR POHODA
Kulturno turistično društvo Moščanci s partnerji
Goričkim drüjštvom za lepše vütro, Grad in Zvezo kulturnih in turističnih društev Občine Puconci
Informacije: Marta Horvat, 041 747 396
Vabljeni na
VELIKONOČNI DOGODEK,
kjer boste deležni veliko dobre glasbe, videli velikonočno dramo in video, ter slišali navdihujoče sporočilo, ki vas ne bo
pustilo ravnodušnih.
Kdaj: V petek,14. 4. 2017, ob 19.00 in v nedeljo, 16. 4. 2017, ob 9.30
Kje: V Binkoštni cerkvi Vadarci, Vadarci 74/a

