Leto 19, 20.2.2020
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 432

OBVESTILA
PRISPEVKI ZA GLASILO OBČAN
Obveščamo vas, da pripravljamo naslednjo številko glasila Občan, ki bo izšla 9. aprila. Vabimo vas, da pošljete prispevke – zapise o
dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja… Dodate lahko največ dve fotografiji velikosti vsaj 1 MB ter vse pošljite do petka, 6. marca
2020, na elektronski naslov damir.zavod@siol.net. Besedilo mora imeti čim bolj kratek in jedrnat naslov, pisava mora biti Times New
Roman, velikost črk naj bo 12. Ob besedilu mora biti obvezno naveden avtor, prav tako ob fotografiji. Ob fotografijah pripišite, kaj
prikazujejo. Fotokolažev ne sprejemamo. Občan ni namenjen zapisom letnih pregledov društev. Z veseljem pričakujemo vaše
sodelovanje in prispevke.
Uredniški odbor
VRTEC pri OSNOVNI ŠOLI PUCONCI
Obvešča starše, da bo vpis novincev za šolsko leto 2020/2021 potekal po naslednjem razporedu:
ENOTA MAČKOVCI, v torek, 3. 3. 2020,
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Mačkovci;
ENOTA BODONCI, v sredo, 4. 3. 2020,
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Bodonci;
ENOTA BREZOVCI, v četrtek, 5. 3. 2020,
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Brezovci;
ENOTA PUCONCI, v petek, 6. 3. 2020,
od 9:00 do 11:00 ure v vrtcu Puconci.

Starši, ki se vpisa ne bi mogli udeležiti
v svoji enoti,
lahko to opravite v pisarni pedagoginje v
TOREK, 10. 3. 2020 od 08:00 do 17:00 ure.
Vpisovali bomo otroke od 11 meseca starosti do
vstopa v šolo.

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, …
Vljudno vabljeni!

•
•
•

RAZPORED DELA - PRISOTNOSTI MEDOBČINSKEGA REDARJA NA OBČINI PUCONCI
ZA MESECE: FEBRUAR, MAREC, APRIL IN MAJ 2020
Prihod na občino: 07.00 – 08.00 (razen če je dogovorjeno drugače s posamezno občino, zaradi prevoza otrok)
Odhod iz občine: 14.00, prihod na sedež MIR do 14.50 ure
Razpored je narejen po trenutnem številu prijav (glede na potrebe po posameznih občinah) ter po ključu razdelitve dela,
dogovorjenem na sestanku dne 15.7.2009, navezujoč se na 23. člen Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska
inšpekcija in redarstvo.«
FEBRUAR
11.2.2020
17.2.2020
28.2.2020

MAREC
5.3.2020
10.3.2020
16.3.2020
30.3.2020

APRIL
7.4.2020
20.4.2020
24.4.2020

MAJ
12.5.2020
19.5.2020
26.5.2020

OBVESTILO
Na oglasni deski in spletni strani Občine Puconci www.puconci.si, je dne 11.02.2020 objavljeno javno naznanilo o vabilu k stranski
udeležbi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 20 kV kablovoda za povezavo razdelilne transformatorske postaje
Murska Sobota in elektronapajalne postaje Gornji Petrovci, ob železniški progi.
PUSTNO RAJANJE IN KMEČKA TRŽNICA NA PROSTEM
SOBOTA, 22. FEBRUAR 2020 OD 9. DO 12. URE, NA DVORIŠČU OBČINSKE ZGRADBE OBČINE PUCONCI
Vse čarovnice, viteze, princeske in mlajšo, kakor tudi starejšo druščino v maskah vabimo na veselo pustno rajanje s
plesno animacijo klovna TONIJA MAKARONIJA in na pustno poslikavo obraza.
Najboljše in najlepše maske bodo tudi nagrajene.
Poleg dobrot lokalnih pridelovalcev na kmečki tržnici, od kruha, mlečnih izdelkov, medu, zelja, bučnega olja, bodo na
voljo razne pustne domače dobrote, med njimi tudi ŽUPANOVI KROFI, kakor tudi kapljica za poplakniti.
Organizator: RZO Puconci
VABILO
Društvo upokojencev Puconci, vsako leto pripravi ob prazniku dnevu žena
svojim članicam srečanje. Letos se bomo srečali 8. marca 2020 ob 11. uri PRI ERIKI na Vaneči.
Vsaka članica bo deležna majhne pozornosti.
Za prijetno vzdušje bo poskrbljeno. Znesek na posameznika znaša 9 EUR.
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OBVESTILA
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ZENKOVCI
vabi na
ZAKLJUČNO MAŠKERADNO RAJANJE,
KI BO V SOBOTO, 22. FEBRUARJA 2020 OB 19.00 URI V GASILSKEM DOMU ZENKOVCI
Najlepše maske bodo nagrajene ! Vstopnine ni!
ŠAHOVSKI TURNIR
»Šahovsko društvo Radenska – Pomgrad« organizira vsako leto serijo desetih konectedenskih turnirjev, ki potekajo v raznih krajih z
obeh strani reke Mure in se jih udeležujejo številni amaterski ljubitelji šaha. Tradicionalno poteka turnir tudi v enem kraju Občine
Puconci.
Letošnji turnir bo v nedeljo, 23. februarja z začetkom ob 9. uri v prostorih gostilne Kuhar Kosi v Puconcih.«
DRŽAVNI UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2020 IN RAZPORED PREDSTAVITEV NEPOSREDNIH PLAČIL V KMETIJSTVU
Svetovalec: Sandi PLOHL
KRAJ
DATUM
URA
PREDSTAVITEV V PROSTORIH
BODONCI

petek, 28.2.2020

09.00

Okrepčevalnica "Na cerkvenem Bregu" Jernej Horvat s.p., Bodonci 4,

Bliža se začetek oddaje zbirnih vlog za leto 2020. Kot vsako leto je treba nekatere stvari urediti pravočasno. Rok za oddajo vlog za
prenos plačilnih pravic, ki jih želite uveljavljati v letu 2020, je 28. februar 2020. Pred oddajo zbirne vloge je treba preveriti urejenost
podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG). Kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2020 se bo začela 24. februarja in bo trajala
do 6. maja 2020. Vsa podrobna navodila in pojasnila dobite na inštruktaži.
Kmetijski svetovalec: Sandi PLOHL, univ.dipl.inž.agr.
OBVESTILO VLAGATELJEM OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
V skladu z 3. členom Pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 3/01, 22/2009) se občinska
socialna pomoč dodeli praviloma enkrat letno. Izjemoma se lahko občinska socialna pomoč dodeli tudi večkrat (največ trikrat) letno,
vendar ob predhodnem pisnem soglasju župana.
V skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Puconci se sredstva socialne pomoči nakažejo vlagatelju na račun, ki ga navede v vlogi,
razen v primerih, ko izkazuje vlagatelj občinske socialne pomoči neporavnane obveznosti, zapadle več kot šest mesecev, vzgojno izobraževalnemu zavodu ali izvajalcu gospodarskih javnih služb, katerih ustanoviteljica je Občina Puconci, se prednostno z dodeljeno
občinsko socialno pomočjo poravnajo dolgovi vlagatelja in se odobrena pomoč nakaže na račun javnega zavoda ali javnega podjetja.
Izplačila občinske socialne pomoči bodo 8. in 25. v mesecu.
VABLJENI
NA TURNIR V DVORANSKEM HOKEJU – CHALLENGE II - ŽENSKE,
v petek, 21. februarja 2020, od 12.00 do 19.00 ure,
v soboto, 22. februarja 2020, od 11.00 do 18.00 ure,
in v nedeljo, 23. februarja 2020, od 9.00 do 16.00 ure,
v Zeleni dvorani Puconci.

NOVO V MOŠČANCIH
Zraven Bar Moščanka se je odprl Frizerski Studio Astrid, vljudno vabljeni. Priporočamo se z frizerskimi storitvami pridite in se
razvajajte. Dosegljivi smo na telefonsko št. 070-547-088.
Vabi vas Frizerski studio Astrid

Če ima kdo za podariti kuhinjo, prosimo naj pokliče na tel. št. 070 292 033.

PREVOZI
Bela tehnika, prevozi za lastne potrebe, izselitve in
podaritve, odvoz starega pohištva, odkup rabljenih stvari
Mišel Martinec
070 145 249

OKREPČEVALNICA
»PRI LIPI« POZNANOVCI
vabi na
DOMAČE KOLINE
7.3. IN 8.3.2020

KOLINE

