Leto 16, 6.7.2017
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 381

OBVESTILA
Na podlagi 7. člena Odloka o priznanjih Občine Puconci (Uradni list RS, št. 43/2008 in 54/2013) Komisija za
priznanja Občine Puconci objavlja
RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE PUCONCI ZA LETO 2017
I.
Občina Puconci podeljuje priznanja posameznikom za pomembne dosežke na raznih področjih ter prispevke k
uveljavitvi občine in njeni prepoznavnosti v širšem prostoru ali podjetnikom in pravnim osebam za pomembne
dosežke na gospodarskem, kulturnem, turističnem, športnem ter ostalih področjih.
II.
Priznanja Občine Puconci v letu 2017 so:
1. PRIZNANJE OBČINE PUCONCI,
2. VELIKA ZAHVALNA LISTINA,
3. NAGRADA OBČINE PUCONCI.
III.
Priznanje Občine Puconci se podeli za pomembna dejanja in dosežke na področjih iz točke I. tega razpisa.
Velika zahvalna listina se podeli za izstopajoče dosežke na področjih iz točke I. tega razpisa.
Nagrada Občine Puconci se podeli pravnim osebam za pomembna dejanja in dosežke iz točke I. tega razpisa.
IV.
Predloge za priznanja lahko podajo posamezniki, podjetniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Občini Puconci. Predlog za priznanja mora vsebovati podatke o predlagatelju in kandidatu ter
podrobno utemeljitev. Vlaganje predlogov mora v celoti ustrezati razpisnim pogojem. Pravne osebe morajo k
predlogu za podelitev priznanj priložiti tudi sklep organa, ki je sprejel odločitev za vložitev predloga.
Predlagatelj zase ne more vložiti predloga.
V.
Pisne predloge je potrebno posredovati v zaprti kuverti do 31.08.2017 na naslov: OBČINA PUCONCI, Puconci
80, 9201 Puconci s pripisom: »Ne odpiraj – Razpis komisije za priznanja« ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani.
Upoštevani bodo predlogi, ki bodo dostavljeni do navedenega datuma ali oddani na pošto s poštnim žigom
vključno do četrtka 31.08.2017.
Komisija za priznanja
OBVESTILO
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci v okviru projekta TZS »Moja dežela - lepa in
gostoljubna« objavlja obvestilo o ocenjevanju javnih površin
»ČISTE IN UREJENE JAVNE POVRŠINE OBČINE PUCONCI«
Tričlanska komisija oceni čistost in urejenost javnih površin okrog javnih objektov: vaško -gasilskih domov,
pokopališč, avtobusnih in železniških postaj, spominskih obeležij, kapel, igrišč, športnih centrov, ekoloških
otokov, … in javnih poti in vaških trgov. ZKTD Občine Puconci bo na osrednji prireditvi zveze v mesecu oktobru
podelila zlato, srebrno in bronasto priznanje ter pohvale za najbolj urejene javne površine/objekte. Celotno
vsebino Pravilnika najdete na spletni strani www.puconci.si. Ocenjevanju ni namenjeno tekmovanje, ampak
spodbuda, da vsak od nas kaj postori za lepšo okolico, urejenost kraja in prepoznavnost občine.
Predsedstvo ZKTD Občine Puconci.
OBVESTILO
ZA LJUBITELJE GLEDALIŠKEGA ABONMAJA
Občani občine Puconci, ki se boste odločili za nakup gledališčnega abonmaja v Mariboru, Lendavi ali Murski
Soboti v gledališki sezoni 2017/2018, bo občina Puconci sofinancira del abonmaja v znesku 30%. V kolikor se
odločite za nakup abonmaja, vas naprošamo, da pri blagajni gledališča pustite svoje osebne podatke, na
podlagi katerih vam bodo zaračunali znižano ceno.
Za več informacij pokličite na Razvojni zavod Občine Puconci, 02/545-96-70.
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OBVESTILA
ŠPORTNO KULTURNO TURISTIČNO DRUŠTVO HRAST LEMERJE
vabi na
OBČINSKE IGRE ZA PREHODNI POKAL OBČINE PUCONCI in ZABAVO S SKUPINO ZLATA ŽILA
V SOBOTO, 8. JULIJA 2017 OB 15. URI NA ŠPORTNEM CENTRU OB VAŠKO GASILSKEM DOMU V LEMERJU.
Za vse dodatne informacije na tel. št. 041 248 685 Sandra Gerenčer in 041 744 809 Branko Ritlop ali na emailu branko.ritlop@siol.net.
Gostitelji iz Lemerja bomo poskrbeli za imenitno zabavo, vas vabimo, da se nam pridružite
GASILSKA ZVEZA PUCONCI IN PGD LEMERJE
vabita na
REGIJSKO SREČANJE IN TEKMOVANJE POMURSKIH GASILSKIH VETERANOV
TER TEKMOVANJE IN SREČANJE VETERANOV SEKTORJA BODONCI
V NEDELJO, 9. JULIJA 2017 OB 10. URI NA ŠPORTNEM CENTRU OB VAŠKO GASILSKEM DOMU V LEMERJU.
Organizator pripravlja tudi gasilsko parado s staro gasilsko mehanizacijo, od začetka do danes : dvokolesna
šprickanca, šprickanca na konjsko vprego, poveljniško vozilo Opel Blitz l. 1936, doma izdelana prikolica s
traktorsko vleko, avto UAZ s prikolico, Tamič, cisterna Mercedes, novejša tehnika od orodnega vozila do vozila
za reševanje v tunelih.
Zabaval vas bo Peter z Vinskimi brati in Limena glazba Prosenik – Zabok.
Za vse dodatne informacije na tel. št. 041 793 418 Miran Kuhar in 051 301 537 Ludvik Kuzma.
TURNIR ZA POKAL KMN PEČAROVCI 2017
NEDELJA, 9.7.2017 OB 9. URI NA IGRIŠČU KMN PEČAROVCI
NAČIN IGRANJA: 6+1 – ekipa lahko prijavi največ 12 igralcev pred prvo tekmo
PRIJAVE IN INFORMACIJE: Marino Hack (041797188), Renato Hajdinjak (030390976) ali Boštjan Bačič
(041297491)
KAVCIJA : 60€ – poravna se na žrebanju, ki bo v petek, 7.7.2017, ob 20 uri na igrišču v Pečarovcih
NAGRADE: Najboljše tri ekipe prejmejo denarne nagrade in pokale. Prehodni pokal za zmagovalca turnirja.
Pokale prejmejo naj igralec, naj vratar in naj strelec.
Za jedačo in pijačo bo poskrbljeno.
KLUB MALEGA NOGOMETA VADARCI
vas vabi na
VI. MEMORIAL DUŠANA POTOČNJEKA - TURNIR V MALEM NOGOMETU
15. JULIJA 2017 OB 12. URI NA NOGOMETNEM IGRIŠČU V VADARCIH.
Prijavnina znaša 50 eur, ki se poravna ob začetku žreba ( 13. julij, 20.00 uri na igrišču v Vadarcih) oz. na dan
turnirja.
NAGRADE: Prva 3 mesta: pokal + denarna nagrada. Podelila se bo tudi Nagrada za najboljšega strelca in
Nagrada za najboljšega vratarja. Denarna nagrada je odvisna od števila sodelujočih ekip!
DODATNE INFORMACIJE: 040-580-975 (Tadej), 051-438-459 (Danilo)
GIBONNI V BODONCIH
Po razprodanih koncertih v največjih arenah prihaja v Bodonce Zlatan
Stipišić – GIBONNI. Vabljeni na nepozaben dobrodelni glasbeni spektakel
velikana hrvaške in svetovne glasbene scene,
KI BO 27.8.2017 OB 20.00 URI, V BODONCIH.
Predskupina BLUE PLANET&BAND ECO BODONCI.
CENA VSTOPNIC V PREDPRODAJI JE 10 EUR. Predprodaja vstopnic se
prične 19.6. Za vstopnice pokličite 051 325 900.
FB EVENT: GIBONNI V BODONCI

