Leto 17, 18.7.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 404

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 2018
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 2018 so:
1. NAZIV ČASTNI OBČAN,
2. PRIZNANJE OBČINE PUCONCI,
3. VELIKA ZAHVALNA LISTINA,
4. NAGRADA OBČINE PUCONCI.
III.
Naziv častni občan Občine Puconci je priznanje, ki ga prejme oseba, ki je izjemno zaslužna za ugled, razvoj in
prepoznavnost občine ter njene uveljavitve na lokalni, državni in meddržavni ravni.
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 31.08.2018 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
petka 31.08.2018.
Številka: 094-0001/2018-1
Datum: 12.07.2018

Komisija za priznanja
POZIV OBČANOM IN ORGANIZACIJAM ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV

Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci že 14. leto organizira dobrodelno akcijo
»PESEM ZA SVETLI TRENUTEK«. Zbrana sredstva od akcije so namenjena pomoči potrebnemu
občanu, občanki ali družini občine Puconci.
Pozivamo občane občine Puconci in vaške odbore oz. krajevne skupnosti, da posredujete predloge
za izbor pomoči potrebnemu občanu, občanke ali družine na predpisanem obrazcu oz. vlogi. Vloga
mora vsebovati:
1. osebne podatke
2. socialno-ekonomsko stanje
3. predlog za rešitev problema.
Popolne vloge pošljite ali oddajte v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ -DOBRODELNA PRIREDITEV« na naslov:
RAZVOJNI ZAVOD OBČINE PUCONCI, Bodonci 7, 9265 Bodonci do 30. avgusta 2018.
Na obrazec je potrebno vpisati tudi telefonsko številko predlagatelja zaradi kontaktiranja s komisijo za izbor pomoči
potrebnega. Vse dodatne informacije lahko dobite tudi na sedežu Razvojnega zavoda Občine Puconci ali na telefonski
številki 02/545-96-70 oziroma e-mail: razvojni.zavod@siol.net
Predsedstvo
ZKTD Občine Puconci
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OBVESTILA
ODSTRANIMO AMBROZIJO !
Pelinolistna ambrozija (Ambrosiaartemisiifolia L.) in druge sorodne neofitne vrste iz rodu Ambrosia, so edine škodljive
rastline, za katere je v Sloveniji predpisano obvezno zatiranje,
in sicer od pričetka rastne dobe ambrozije v letu 2010, ko je bila sprejeta sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin. Na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10)
mora imetnik zemljišča, na katerem raste ta škodljiva rastlina, odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali
odstraniti njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več ter opraviti nadaljnja
redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do konca septembra. Ker se pri nas navzoča pelinolistna ambrozija po košnji
hitro obrašča, je potrebno košnjo ali druge ukrepe zatiranja izvajati celo rastno dobo, da preprečimo širjenje z tvorbo
novih semen. Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije:
http://www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/DELOVNA_PODROCJA/Zdravje_rastlin/2017/Nevarni_S
O/Ambrozija/navodila_euphresco.pdf POZOR! Rastlina je alergena, zato pri odstranjevanju uporabite rokavice, v času
cvetenja pa tudi zaščitno masko! Preprečimo zaraščenost zemljišč s škodljivo rastlino!
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZENKOVCI
vabi na svečano proslavo ob
120. OBLETNICI PGD ZENKOVCI,
V NEDELJO 22. JULIJA 2018 OB 11.00 URI V GASILSKEM DOMU V ZENKOVCIH.
Vabimo vas na proslavo ob
20. OBLETNICI GZ PUCONCI,
KI BO V NEDELJO, 29. JULIJA 2018 OB 10. URI
PRI VAŠKO GASILSKEM DOMU V MOŠČANCIH.
Program:
9.00 zbor gasilcev
9.45 gasilska parada
10.00 proslava

Za gasilce in goste bo pripravljena pogostitev
in kratki kulturni program.

NAJEM STANOVANJA
V Dolini se daje v najem stanovanje z gospodarskim poslopjem, z možnostjo poznejšega odkupa. Interesenti lahko
pokličejo na telefon 031 276 409.
VABILO NA PIKNIK ČLANICAM IN ČLANOM DRUŠTVA UPOKOJENCEV PUCONCI
Vse članice in člane DU Puconci vabimo na poletni piknik, ki bo v nedeljo 29. julija 2018 s pričetkom ob 11. uri na
Športnem centru na Gorici. Prijave in prispevek 2 evra, ostalo krije društvo, zbirajo poverjeniki ali se prijavite na
telefonsko številko 02 545 9208 vsako sredo od 10. do 12. ure. S poverjeniki se dogovorite tudi za prevoz na Gorico in
nazaj. Prijave zbiramo do srede 18. julija 2018. Veselimo se srečanja z vami, druženja, ter sprostitve ob prijetni glasbi.
Pridružite se nam, da se poveselimo v naravi in uživamo v čaru poletnih piknikov.
Predsednica DU Puconci : Cecilija Hadler
NOVI DELOVNI ČAS POŠTE 9265 BODONCI
Spoštovani uporabniki poštnih storitev !
Obveščamo vas, da prične pošta 9265 Bodonci
v sredo, 1. avgusta 2018,
poslovati s spremenjenim delovnim časom, in sicer :
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami !

PONEDELJEK
TOREK, ČETRTEK
SREDA
PETEK

7.30 – 10.30 IN 11.00 – 16.00
7.30 – 10.30 IN 11.00 – 14.30
7.30 – 10.30 IN 13.00 – 18.00
7.30 – 10.30 IN 11.00 – 12.00
Pošta Slovenije

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci koncertov v Bodoncih, prijateljice in prijatelji glasbe, obveščamo vas,
da napovedan koncert NOVIH FOSILOV v Bodoncih, dne 1.9.2018, zaradi objektivnih razlogov odpade.
Hvala za razumevanje.

Če ima kdo za podariti talne obloge, prosimo da pokliče na telefon 041 852 311 (Agica Flisar).
Če ima kdo za podariti vhodna vrata in okna, prosimo da pokliče na telefon 070 306 970.

