Leto 17, 14.2.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 395

OBVESTILA
VRTEC pri OSNOVNI ŠOLI PUCONCI
Obvešča starše, da bo vpis novincev za šolsko leto 2018/2019 potekal po naslednjem razporedu:
ENOTA MAČKOVCI, v ponedeljek, 5. 3. 2018,
Starši, ki se vpisa ne bi mogli udeležiti
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Mačkovci;
v svoji enoti,
ENOTA BODONCI, v torek, 6. 3. 2018,
lahko
to
opravite
v pisarni pedagoginje v
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Bodonci;
ENOTA BREZOVCI, v sredo, 7. 3. 2018,
TOREK, 13. 3. 2018 od 08:00 do 16:30 ure.
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Brezovci;
Vpisovali bomo otroke od 11 meseca starosti
ENOTA PUCONCI, v četrtek, 8. 3. 2018,
do vstopa v šolo.
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Puconci.
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, …
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 fotogr afij). 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
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH V KMETIJSTVU V LETU 2018
Občina Puconci obvešča upravičence – kmetijska gospodarstva, da bo 12. 2. 2018 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 Občine
Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci, ali na telefonski številki 02 545 91 02, kontaktna oseba David Pelc.
EKSKLUZIVNA PRILOŽNOST ZA UGODNEJŠE RAZVAJANJE V PRENOVLJENIH IN OSVEŽENIH TERMAH 3000 MORAVSKE TOPLICE
ZA OBČANE OBČINE PUCONCI
V mesecu marcu 2018 vsem občanom nudimo poseben popust ob obisku vodnega parka Terme 3000.
Celodnevna kopalna karta
Celodnevna kopalna karta
3-urna kopalna karta
3-urna kopalna karta
(odrasli)
(otroci**)
(odrasli)
(otroci**)
10,00 € (redna cena: 14,90 €) 7,00 € (redna cena: 10,90 €) 8,00 € (redna cena: 11,90 €)
5,00 € (redna cena: 7,90 €)
* Za koriščenje popusta je obvezna predložitev osebnega dokumenta na kopališki blagajni.
** Od 5. do 15. leta starosti.
*** Vse dodatne akcije in popusti so izključeni in se ne seštevajo.
Ugodnost velja v terminu od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018. Informacije: 02/512-24-55 ali kopalisce@terme3000.si
Vljudno vabljeni na delavnico
PREDSTAVITEV KAZALNIKOV ZDRAVJA ZA OBČINO,
kjer bo obenem potekala predstavitev preventivnih programov Svit, Zora in Dora.
Programi so namenjeni zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb, kar pomeni, pravočasno odkrivanje sprememb, ki še
niso resna bolezen ter sodelovanju z občani pri skupnem iskanju in predlaganju poti za izboljšanje zdravja.
SREČANJE SE BO ODVILO V PETEK, 16. FEBRUARJA 2018 OB 19.00 URI,
V SPOMINSKEM DOMU ŠTEVANA KÜZMIČA V PUCONCIH.
»Zdravje je eno in dragoceno, biser med biseri srečnega človeka…«
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OBVESTILA
Spoštovane občanke in občani!
Vljudno vabljeni na
KMEČKO TRŽNICO,
KI BO V SOBOTO 24. FEBRUARJA 2018 OD 9.00 DO 12.00 URE NA DVORIŠČU OBČINSKE ZGRADBE OBČINE PUCONCI.
Na tržnici vas čaka bogata ponudba lokalno pridelanih dobrot:
domači kruh, med in medeni izdelki, sadje, hren, sir in drugi mlečni izdelki, bučno in orehovo olje, belo in rdeče kislo zelje,
domači likerji, lončene posode, unikatni izdelki ter aranžmaji in še mnogo drugih dobrin.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno! Veselimo se vašega obiska.
NAMIZNOTENIŠKI KLUB KEMA PUCONCI
vabi na
SLAVNOSTNO PROSLAVO OB PRAZNOVANJU
20 – LETNICE NAMIZNOTENIŠKEGA KLUBA KEMA PUCONCI,
V ČETRTEK, 15. FEBRUARJA 2018 OB 18.00 URI V KULTURNI DVORANI V PUCONCIH.
Po prireditvi sledi pogostitev in druženje v preddverju dvorane.
EVANGELIČANSKA CERKVENA OBČINA PUCONCI
Vas vljudno vabi na predavanje
DR. ALEKSANDRA ERNIŠE, KATERI BO SPREGOVORIL NA TEMO PRIDIGA IN LUTERANSKI NAUK.
Predavanje s kratkim kulturnim programom se bo odvilo
V ČETRTEK, 22. FEBRUARJA 2018, OB 19.00 URI V SPOMINSKEM DOMU ŠTEVANA KÜZMIČA V PUCONCIH.
VABILI UPOKOJENKAM IN UPOKOJENCEM DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI
1. NA OBČNI ZBOR DRUŠTVA UPOKOJENCEV,
OBČNI ZBOR BO V NEDELJO, 04. marca 2018, OB 11. URI v večnamenski dvorani v Puconcih (preko občine).
Na občnem zboru bomo podali poročila za leto 2017 in predlagali program za leto 2018. Prijavnina je 5 evrov za kosilo. Kosilo
bo v gostilni Kuhar-Kosi v Puconcih. Prijavite se vašim poverjenikom ali v pisarno na tel. številko 02 5459208 ob sredah od
10,00 do 12,00 ure). Prijavite se do 1. marca 2018.
2. PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA
Članice In člane DU Puconci vabimo na že TRADICIONALNO PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA. Srečanje bo v nedeljo, 11.marca.
2018 ob 11. uri v Gostilni Kuronja na Vaneči. Prijavnina je 8,00 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
08.03.2018. Pridružite se nam, da se poveselimo, pokramljamo in zaplešemo. Z veseljem vas pričakujemo.
Društvo upokojencev Puconci

TURISTIČNA KMETIJA SMODIŠ prireja
V NEDELJO, 25. FEBRUARJA 2018 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
DITKA & FERI LAINŠČEK - NE BODI KOT DRUGI
Koncert uglasbene poezije
Mladosten glas, ki je našel tankočuten glasbeni izraz za liriko priljubljenega pesnika. To je opis glasbene pripovedi, s katero
pevka, kitaristka in skladateljica Ditka ter pesnik Feri Lainšček navdušujeta poslušalce po Sloveniji.
Pridružite se jima v SREDO, 7. MARCA OB 19. URI V SPOMINSKEM DOMU ŠTEVANA KÜZMIČA V PUCONCIH.
Vstopnice po ceni 5€ bodo v prodaji od 20. februarja 2018 naprej. Več informacij; Razvojni zavod občine Puconci 02/545-96-70.
DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2018 IN RAZPORED INŠTRUKTAŽ ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCEV
RAZPORED INŠTRUKTAŽ V OBČINI PUCONCI
Svetovalec: Sandi PLOHL
KRAJ
DATUM
URA
PREDSTAVITEV V PROSTORIH
BODONCI
ponedeljek, 26.2.2018
09.00
Okrepčevalnica "Na cerkvenem Bregu" Bodonci 4,
Ker je v letu 2018 nekaj novosti vam svetujemo, da se udeležite predstavitve. Za vse vlagatelje je tudi v tem letu obvezen
elektronski vnos zbirnih vlog na sedežih Kmetijskih svetovalnih služb, po predhodnem naročilu pri pristojnem kmetijskem
svetovalcu. Vsa podrobna navodila in pojasnila dobite na inštruktaži.
Kmetijski svetovalec: Sandi PLOHL, univ.dipl.inž.agr.

