Leto 19, 11.6.2020
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 435

OBVESTILA
URNIK ZBIRANJA NEVARNIH IN POSEBNIH
ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V OBČINI PUCONCI,

V SOBOTO, 13.6.2020
ZA KRAJANE KS PUCONCI IN KS VANEČA:
ČAS
LOKACIJA
OD 8.00 DO 10.00 URE
PUCONCI (GASILSKI DOM)
ZA KRAJANE OSTALIH KRAJEVNIH SKUPNOSTI:
ČAS
LOKACIJA
OD 8.00 DO 9.00 URE
ŠALAMENCI (GASILSKI DOM)
OD 9.00 DO 10.00 URE
BREZOVCI (GASILSKI DOM)
OD 10.00 DO 11.00 URE
PUŽEVCI (GASILSKI DOM)
OD 11.00 DO 12.00 URE
BODONCI (GASILSKI DOM)
OD 12.00 DO 13.00 URE
MAČKOVCI (GASILSKI DOM)
ZBIRANJE BO IZVEDENO LE ZA ODPADKE,
KI NASTAJAJO V GOSPODINJSTVIH.

NEVARNI IN POSEBNI ODPADKI :
➢

ONESNAŽENA EMBALAŽA IN EMBALAŽA PRŠIL (prazna
embalaža barv, lakov, lepil, pesticidov, olj, embalaža z
ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…)
➢ ABSORBENTI (čopiči, krpe, mešala, lopatice…)
➢ BARVE, LAKI, IMPREGNIRANA SREDSTVA, PREMAZI,
LEPILA IN TESNILNE MASE
➢ ODPADNA OLJA (motorna, hidravlična, mazalna…)
➢ RAZREDČILA, ODPADNA TOPILA
➢ ODPADNA ZDRAVILA
➢ BATERIJE, AKUMULATORJI VSEH VRST (baterijski
vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski,
traktorski akumulatorji)
➢ ODPADNA FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA (pesticidi
vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva,
vrtnarstva, poljedelstva)
➢ KISLINE, LUGI, BELILA, ČISTILA, SPECIALNA ČISTILA,
KEMIKALIJE
➢ ŽIVOSREBRNI TERMOMETRI IN DRUGI ŽIVOSREBRNI
INSTRUMENTI
➢ FLUORESCENTNE ŽARNICE IN DRUGE VARČNE
ŽARNICE
➢ ODPADNA JEDILNA OLJA IN MAŠČOBE
OPOZORILO: BATERIJE IN STARA ZDRAVILA PRINESITE
LOČENO OD OSTALIH NEVARNIH IN POSEBNIH ODPADKOV.
TEKOČINE PRINESITE LE V ZAPRTIH POSODAH.
Za dodatne informacije glede ravnanja s tovrstnimi
odpadki pokličite na telefonsko številko 02 526 84 56 ali 02
526 84 57.

OBVESTILO
Zveza kulturnih in turističnih društev Občine Puconci v okviru projekta TZS »Moja dežela - lepa in gostoljubna« objavlja
obvestilo o ocenjevanju javnih površin
»ČISTE IN UREJENE JAVNE POVRŠINE OBČINE PUCONCI«
Tričlanska komisija bo v mesecih od junija do oktobra opravila tri oglede po občini, ocenila in izbrala najlepše kraje v naši
občini ter ocenila čistost in urejenost javnih površin okrog javnih objektov: vaško -gasilskih domov, pokopališč,
avtobusnih in železniških postaj, spominskih obeležij, kapel, igrišč, športnih centrov, ekoloških otokov, … in javnih poti in
vaških trgov.
Vemo, da tega v naših krajih ne primanjkuje, pa vendar naj bo to poziv, da olepšate še kakšno zapuščeno gredico, pokosite
zelenico in ocvetličite kakšno zapuščeno korito in uredite okrog ekološkega otoka.
V kolikor želite, da si člani komisije ogledajo kotiček oz. točko vredno ogleda v vašem kraju le to sporočite na e-mail:
razvojni.zavod@siol.net.
ZKTD Občine Puconci bo na osrednji prireditvi zveze v mesecu oktobru podelila zlato, srebrno in bronasto priznanje ter
pohvale za najbolj urejene javne površine/objekte. Celotno vsebino Pravilnika najdete na spletni strani www.puconci.si.
Ocenjevanju ni namenjeno tekmovanje, ampak spodbuda, da vsak od nas kaj postori za lepšo okolico, urejenost kraja in
prepoznavnost občine.
Predsedstvo ZKTD Občine Puconci.
OBVESTILO VLAGATELJEM OBČINSKE SOCIALNE POMOČI
Obveščamo vas, da zaradi porabe sredstev, namenjenih za enkratne denarne pomoči v proračunu občine 2020, občinskih
socialnih pomoči od 1.6.2020 pa do 30.10.2020 ne dodeljujemo več.

V kolikor ima kdo za podariti štedilnik na drva, kavč..., prosimo da to sporoči na telefonsko številko 02 54 59 106.
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OBVESTILA
Vabimo Vas ob svetovnem dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi
na predavanje z naslovom
PREPREČEVANJE NASILJA NAD STAREJŠIMI,
KI BO POTEKALO V SREDO, 17.6.2020 OB 15.00 URI V
Spominskem domu Štefana Küzmiča v Puconcih.
Zavod DOMANIA
JAVNI RAPISI
Na spletni strani Občine Puconci: https://www.puconci.si/Razpisi so od 8. 6. 2020 objavljeni naslednji razpisi:
• Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu
2020 – rok za oddajo vloge 8.7.2020
• Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v letu 2020 – rok
za oddajo vloge 8.7.2020
• Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2020 – rok za oddajo vloge 8.7.2020
• Javni razpis za podelitev denarnih nagrad študentom občine Puconci - rok za oddajo vloge 31.10.2020
• Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in
aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih - rok za oddajo vloge 30.9.2020
Celotna razpisna dokumentacija se dobi na Razvojnem zavodu Občine Puconci, Bodonci 7 in je objavljena tudi na spletni
strani Občine Puconci.

•
•
•

RAZPORED DELA - PRISOTNOSTI MEDOBČINSKEGA REDARJA NA OBČINI PUCONCI
ZA MESECE: JUNIJ, JULIJ, AVGUST, SEPTEMBER 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.«
JUNIJ
9.6.2020
15.6.2020
19.6.2020

JULIJ
7.7.2020
13.7.2020
17.7.2020
23.7.2020
30.7.2020

AVGUST
28.8.2020

SEPTEMBER
8.9.2020
15.9.2020
22.9.2020

POVABILO UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČAN
Obveščamo vas, da pripravljamo naslednjo številko glasila, ki bo izšla konec meseca julija. Vabimo vas, da pošljete
prispevke – zapise o dogodkih, posebnostih, tudi razmišljanja in doživetja v času epidemije virusa COVID 19, … Dodajte
največ dve fotografiji ter vse pošljite do torka, 30.6.2020 Damirju Bačiču po elektronski pošti: damir.zavod@siol.net ali
oddajte na Razvojnem zavodu Občine Puconci. Besedilo mora imeti naslov, napisano s pisavo Times new roman, velikost
črk naj bo 12. Ob besedilu mora biti obvezno naveden avtor, tudi avtor fotografij. Fotografije naj bodo ustrezne kvalitete,
največ dve. Z veseljem pričakujemo vaše sodelovanje – in vaše prispevke.
Uredniški odbor
Sezona malin je tik pred vrati! Z začetkom junija vabljeni vsi ljubitelji sladkih sadežev
v Beznovce 37 (poleg Gostilne Jelenov Hram)
na dnevno sveže maline iz domačega nasada.
Prednaročila po telefonu: 041 615 568.
Dostava možna po dogovoru! Od sredine julija naprej pa lahko pri nas dobite tudi robide.
V ponudbi imamo še izdelke iz malin in robid: žganje, liker, kis in marmelada.
Veselimo se Vašega obiska!
Sezona, Brigitta Horvat, s.p., Beznovci 37, 9265 Bodonci

