Leto 19, 23.1.2020
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 431

OBVESTILA
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Občina Puconci je dne 15. 1. 2020 na svoji spletni strani www.puconci.si objavila Javni razpis za sofinanciranje nakupa in
vgradnje malih čistilnih naprav za leto 2020. Upravičenci do sofinanciranja (če je bila vgradnja od 01.01.2019 dalje) so
fizične osebe s stalnih prebivališčem v občini Puconci, ki so lastniki stanovanjskih ali večstanovanjskih stavb na tistih
območjih občine, kjer ni možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim
programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode, ni predvidena izgradnja kanalizacijskega
omrežja.
Vloge je možno dobiti na spletni strani občine Puconci in na sedežu Občine Puconci.
Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Borut Smej, strokovni sodelavec VII/2 za investicije,
telefon: 02/545 91 81; e-mail: gospodarstvo@puconci.si in direktorica Mateja Fujs, telefon: 02/545 91 08; e-mail:
obcina.puconci@puconci.si.
Spoštovane občanke in občani!
Vabimo vas na
KMEČKO TRŽNICO,
ki bo v soboto, 25. januarja 2020 od 9.00 do 12.00 ure
na dvorišču občinske zgradbe Občine Puconci.
Na tržnici vas čaka bogata ponudba lokalno pridelanih dobrot:
kruh, drobno pecivo, med in medeni izdelki, sir in drugi mlečni izdelki, domača zelenjava, bučno in orehovo olje, unikatni
izdelki ter aranžmaji, kislo zelje in še mnogo drugih dobrin.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno! Veselimo se vašega obiska.

Domoljubno krajevno združenje Puconci
VLJUDNO VABI ČLANE IN SIMPATIZERJE PLEMENITIH VREDNOT DOMOLJUBJA
NA LETNI ZBOR ČLANOV, KI BO
V NEDELJO 26. JANUARJA 2020, OB 11.00 URI V KULTURNI DVORANI V PUCONCIH.
V delovni del srečanja nas bo popeljal članski kulturni program. Po njem sledi častno domoljubno društveno dejanje,
podpis Listine prijateljstva med DKZ Puconci in borčevsko organizacijo prijateljskega mesta Zabok (Hrvaška), kateri je
rezultat dolgoletnega uspešnega sodelovanja med nami in našima občinama. Po tem sledi delovni del: z izvolitvijo
organov zbora, podajo poročil, letnem predlogu programa dela, o predlogu novi Pravil DKZ Puconci, o razpravi po
omenjenih področjih, s podelitvijo odličij DKZP, z besedo gostov in zaključnim tovariško domoljubnim srečanjem v
gostilni Kuhar – Kosi v Puconcih.
Vse vabljene vljudno vabimo na pravočasni prihod, na aktivno sodelovanje na zboru s ciljem še uspešnejšega delovanja v
prid še večjega izkazovanja ljubezni do domovine, do domoljubnih plemenitih zgodovinskih vrednot in aktivnostih
nacionalne pripadnosti ter večjega spoštovanja simbolov Slovenije.
Sprejmite prav lepe domoljubne in tovariške pozdrave in se vidimo na zboru!
Jože Časar, predsednik DKZ Puconci
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci in Župnija Grad
vas vabita v nedeljo, 26. januarja, ob 10.00 uri,
v evangeličansko cerkev v Bodoncih, na ekumensko bogoslužje v okviru
Tedna krščanske edinosti 2020.
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci in Župnija Grad
OBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA
vabi k ogledu
TEKEM ZIMSKE LIGE, KI BO LETOS POTEKALA V ZELENI DVORANI OB NASLEDNJIH TERMINIH:
•
•

1. 2. 2020 (sobota) od 08.00 do 13.00,
2. 2. 2020 (nedelja) od 08.00 do 20.00.
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Občina Puconci vas vljudno vabi,
v sklopu tedna krščanske edinosti in v duhu prijaznega sobivanja,
na ekumensko srečanje in podana razmišljanja duhovnikov evangeličanske, katoliške
in binkoštne veroizpovedi na temo
GOSTOLJUBNOST – EKUMENSKA KREPOST
v četrtek, 30. januarja 2020 ob 18. uri v Spominski dom Števana Küzmiča v Puconcih.
Dogodek bo popestren z glasbeno spremljavo.
ZKTD Občine Puconci in Občina Puconci
vabita na prireditev
PRAZNIK KULTURE
ob slovenskem kulturnem prazniku,
ki bo v soboto 8. februarja 2020 ob 18. uri v Kulturni dvorani v Puconcih.
V okviru programa se bodo predstavili udeleženci javnega natečaja poezije
» Pesem moja je posoda tvojega imena«,
nagrajenci pa bodo prebrali svoja čutenja, zapisana v verzih.
Scenarij programa bodo pripravili člani TKŠD Pečarovci.
Bodite zraven. Kulture ni nikoli preveč!
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PROSEČKA VAS
vabi na
TEKMOVANJE V HITROSTNEM ŽAGANJU IN METANJU MOTORKE,
V SOBOTO, 8. FEBRUARJA 2020 OB 10.00 URI PRI GASILSKEM DOMU V PROSEČKI VASI.

JAVNI RAZPIS S PODROČJA TURIZMA
Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je odprt javni razpis: Podpora mikro, malim in
srednjevelikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti. (Objava v Ur.listu RS
št.73/6.12.2019).
Osnovni podatki o razpisu:
1. Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost MSP s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo
obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.
2. Upravičenci:
pravne in fizične osebe s področja turizma, ki so po standardni klasifikaciji dejavnosti-SKD 2008 registrirani za eno od
naslednjih dejavnosti:
55.100-dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201-počitniški domovi in letovišča
55.203-oddajanje zasebnih sob gostom
55.204-planinski domovi in mladinskea prenočišča
56.101-restavracije in gostilne
2. Obdobje za porabo sredstev: 1.1.2020 do 31.12.2022
3. Višina sofinanciranja: največ do 75% upravičenih stroškov
4. Vrednost projekta: min 50.000 Eur do največ 200.000 eur
5. Roki za oddajo vlog: do 20.1.2020 za začetek sofinanciranja v letu 2020
od 1.9.2020 do 30.11.2020 za začetek sofinanciranja v letu 2021
od 1.9.2021 do 30.11.2021 za začetek sofinanciranja v letu 2022
Več informacija najdete na spletni strani MG-www.mgrt.gov.si ali pokličite na Razvojni zavod Občine Puconci-tel.
02/545-96-70 ; 545-92-40.
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