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Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 392

OBVESTILA
OBVESTILA JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA PÜNGRAD
Upravljalec komunalne infrastrukture v Občini Puconci JKP Püngrad d.o.o. opaža, da na čistilne naprave v občini po
kanalizacijskem sistemu občasno pritečejo nedovoljene snovi, zato opozarja na: občinski Odlok o odvajanju in čiščenju
komunalnih odpadnih in padavinskih vode v Občini Puconci (Ur. List RS 70/2014),
ki v »35. členu« pravi:
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti nevarne stvari oziroma strupov, ki bi lahko:
– povzročili požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročili korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje ljudi,
– povzročali ovire v kanalih ali kako drugače motile delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročali hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne
kanalizacije
– povzročali, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročali ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– zavirali tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročali onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovali drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi vrednostmi
dovoljenimi mejami
(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta
dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.«
Vsled tega obveščamo vsa gospodinjstva, da bomo vršili poostrene nadzore! Prav tako bodo sledile prijave pristojnim
inšpekcijskim službam, ki bodo ukrepale v skladu s določili zgoraj omenjenega odloka!
Hvala za razumevanje!

**********

****

V sklopu izvajanja rekonstrukcij občinskih cest v letu 2018 bo izvedena posodobitev LC 333140 Puconci-Vaneča.
Tako vse občane Občine Puconci obveščamo, da bomo, kot vzdrževalec cest v občini Puconci, izvajali vzdrževalna dela na
lokalni cesti LC 33140 Puconci, od podjetja Benko-tehna do ceste pri Sočič (Vaneča). Zaradi navedenih vzdrževalnih del,
bo, razen dostave, popolna zapora ceste za ves promet predvidoma od 15.01.2018 do 31.05.2018.

**************
Obveščamo vse Občane občine Puconci, da bo, od 01.01.2018 naprej, fakturiranje iz naslova storitev odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne vode, omrežnine za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode ter okoljske dajatve, izvajalo
podjetje Püngrad Javno komunalno podjetje d.o.o, Bodonci 127a, 9265 Bodonci, zato bodo koristniki teh storitev od tega
datuma naprej prejemali položnice s strani podjetja Püngrad d.o.o.
Do sedaj je, na podlagi pogodbenega razmerja, fakturiranje v imenu podjetja Püngrad d.o.o. izvajalo podjetje Komunala
d.o.o. iz Murske Sobote.
Vse informacije v zvezi z izdanimi fakturami boste od tega datuma naprej lahko dobili na sedežu podjetja, na telefonski
številki 02 549 60 26.
JKP Püngrad d.o.o.
Za vse šolarje, dijake, študente, zaposlene, upokojence - literarne ustvarjalce in zlasti anonimne pisce,
ki svojih del še niste objavili javnosti /ali pa tudi/, lepo vabljeni k sodelovanju in ustvarjanju pesniških
besedil ter prijavi na
JAVNI NATEČAJ POEZIJE OB 100 – LETNICI SMRTI IVANA CANKARJA
Odprite srca: pišite o domovini, domu, ljubezni, stvareh, ki jih imate radi – naj bo Vaša pesem vriskanje. Avtorji pesniških
besedil pošljite največ tri pesmi, označene s šifro, pošiljki pa mora biti priložena zaprta kuverta, v kateri je navedena šifra
in točen naslov, leto rojstva, telefon in e-pošta.
Pesmi pošljite na naslov: Razvojni zavod Občine Puconci, Bodonci 7, 9265 Bodonci z oznako: »NE ODPIRAJ – LITERARNI
NATEČAJ POEZIJE«, najkasneje do 16. januarja 2018 ali tega dne oddane na pošto. Komisija bo izbrala nagrajence in jih
razglasila ob slovenskem kulturnem prazniku na prireditvi POEZIJA V OŠTARIJI, 8. februarja 2018 v gostilni Pri Eriki na
Vaneči. Avtorji najboljših pesmi bodo nagrajeni, pesmi pa objavljene v prvi naslednji številki Občana, glasila Občine
Puconci, in na spletni strani: www.puconci.si. Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št. 02/545-96-70 ali na email: razvojni.zavod@siol.net
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci
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PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN
Komaj smo, ob vseh dobrih željah in pričakovanjih, zakoračili v leto 2018, uredniški odbor že zavzeto pripravlja naslednjo
številko, ki bo izšla ob velikonočnih praznikih.
Vabimo vas, da pošljete prispevke – zapise o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja o času, v katerem živimo in
pričakovanjih… Dodajte največ dve fotografiji ter ju skupaj s prispevkom pošljite do vključno srede, 28. februarja 2018,
do 14. ure Damirju Bačiču po elektronski pošti damir.zavod@siol.net ali oddajte na Razvojnem zavodu Občine Puconci,
Bodonci 7. Prispevkov po tem datumu ne bo možno uvrstiti v marčevsko številko Občana!! Fotografije ne smejo biti kolaž
(zlepljenka več fotografij). Fotografije pošljite posebej in ne v dokumentu z besedilom. Ob besedilu mora biti obvezno
naveden avtor, tudi avtor fotografij. Želimo si, da bi ob fotografijah, kjer je smiselno, napisali tudi, kaj fotografija
predstavlja. Z veseljem pričakujemo Vaše prispevke.
Uredniški odbor
Kulturno društvo MIM je v sodelovanju z Danico Kardoš postavilo na oder čudovito
gledališko predstavo – črno komedijo : » ŽENITNI OGLAS« režiserke Dunje Zupanec.
Predstavo si lahko ogledate, dragi občani občine Puconci in seveda tudi drugi,
13.1.2018 OB 19. URI V VAŠKO GASILSKEM DOMU V PEČAROVCIH.
Vstopnice pa si morate pravočasno zagotoviti v predprodaji v FILIP BARU v Puconcih, TELEMACHU v BTC –ju v Murski
Soboti in pri članih LJUBITELJSKE GLEDALŠKE SKUPINE ZGREBAŠI Pečarovci, saj je število mest omejeno.
Vabljeni, da si popestrite hladen zimski večer in ga preživite v družbi »ŽENITNEGA OGLASA« MAČOJA in MEJKOKA ter
DANICE KARDOŠ
Turistično kulturno športno
društvo Pečarovci - 40 let
Vabimo Vas na prvi letošnji pohod v občini Puconci
POHOD OKOLI SEBEŠČANA,
KI BO V SOBOTO, 20. JANUARJA 2017 OB 10. URI, IZPRED VAŠKO-GASILSKEGA DOMA V PEČAROVCIH.
Pomembno:
Prijave od 9. ure, pecivo, kava,…, jutranji pozdrav ob 10. uri in nato krožna pot okoli Sebeščana (gasilski muzej, ekonomija,
žitni krogi, vodni izviri, dom na Vaneči, cerkve,..)
Dolžina poti : 8 km Oprema: pohodna obutev, topla oblačila
Težavnost : malo gor in malo dol med njivami in po gozdovih
Prijavnina : 7 EUR odrasli in osnovnošolci 4 EUR
Več podatkov na www.pecarovci.si ali na telefon 041-346-636
Udeležba na pohodu se zabeleži v Izkaznico pohodnika / pohodnice po Goričkem in v Izkaznico pohodov po občini Puconci.
Ob 13. uri PRIREDITEV Z ZAKLJUČKOM POHODOV ZA LETO 2017 - podelitev priznanj in
nagrad pohodnikom, ki so se v letu 2017 udeležili vsaj šestih pohodov po občini Puconci
ali vsaj desetih pohodov, vpisanih v Izkaznico pohodnika/pohodnice po Goričkem.
Prijte, potrošimo kalorije, štere so se nabrale prejk novoletne svejtkov!
Spoštovane prebivalke in prebivalci Pomurja !
V letu 2018 bodo v okviru socialnega podjetja Mensana d.o.o. – so.p., pričela delovati tri
središča predelave in ponovne uporabe, in sicer za tekstil v Murski Soboti, za pohištvo in
ostale lesene predmete v Ključarovcih ter za računalniško in drugo električno in elektronsko
opremo v Svetem Juriju ob Ščavnici. Naše dejavnosti so povezane s ponovno uporabo
odloženega in odvrženega tekstila, pohištva, stanovanjske in poslovne opreme, računalniške opreme, skratka vsega,
kar je odvečnega in še uporabnega. Mensana d.o.o. – so.p. je bilo ustanovljeno z namenom trajnega opravljanja
dejavnosti socialnega podjetništva, s ciljem zaposlovanja težje zaposljivih oseb ter oseb iz ranljivih skupin z vključevanjem
v zasnovo krožnega gospodarstva v pomurski regiji, v katerem pa lahko sodelujemo vsi prebivalci Pomurja. Kako?
Ne veste kam z odvečnim pohištvom in opremo za dom, posodo, igračami, računalniki, knjigami, oblačili in podobnimi
predmeti, ki so še v redu in uporabni? Pokličite nas! 040 455 142

