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Prihod redarjev na občino med 7. in 8. uro, odhod z občine
ob 14. uri. Prihod na Medobčinsko inšpekcijo in redarstvo do
14.50 ure. V omenjenih mesecih pa bo zaradi koriščenja
letnih dopustov, inšpekcijska služba delovala na celotnem
območju MiR, po potrebi.

VABILO NA SREČANJE POMURSKIH UPOKOJENCEV
Članice in člane društva upokojencev obveščamo,da tudi letos PPZDU Murska Sobota organizira že 16.
Letno srečanje upokojencev Pomurja, ki bo letos v Termah Banovcih .
Srečanje bo dne 5. julija 2018, s pričetkom ob 10. uri s prihodom udeležencev, nadaljevalo z bogatim
programom in pogostitvijo. Prispevek posameznika, je 11 evrov od tega 8 kosilo in 3 za avtobus.
Odhod avtobusa iz Puconcev bo ob 8.30. Uri nato na Gorico, Šalamence in Vanečo.
Prijave in prispevke zbirajo poverjeniki ali se prijavite na telefonsko številko 02 545 9208 (pisarna DU
Puconci) ob sredah od 10. do 12. ure. Prijave zbiramo do sreda, 27. junij 2018.
Predsednica DU Puconci
Cecilija Hadler
ŠPORTNO DRUŠTVO PUŽEVCI
praznuje
30 LET ŠD PUŽEVCI
V SOBOTO, 30. 06. 2018 OD 11.00 URE NAPREJ NA IGRIŠČU ŠD PUŽEVCI V PUŽEVCIH,
s kulturno umetniškim programom, revijalno tekmo in turnirjem v malem nogometu.
VABLJENI NA PRIJETNO DRUŽENJE! Kontakt: RAJKO TEMLIN, 041 744 776

-

DOMOLJUBNO KRAJEVNO ZDRUŽENJE PUCONCI
vabi na
TRADICIONALNO DRUŠTVENO SPOMINSKO SLOVESNOST V POČASTITEV:
na praznike NOB in Osamosvojitvene vojne,
v spomin na krvave dogodke na Vaneči, v jeseni 1944 leta,
na našega častnega člana Staneta – Bojana Červič in padla soborca Daneta Šumenjaka in Alojza
Kosija,
častnim domoljubno - društvenim dejanjem, s podelitvijo zasluženih odličij DKZP in društveno –
domoljubnim – veteranskim - tovariškim srečanjem.

SREČANJE BO, V NEDELJO 1. JULIJA 2018 OB 11.30 URI PRI DOMU BORCEV IN MLADINE NA VANEČI.
Slavnostni govornik bo predsednik Zveze častnikov Slovenije
in upokojeni generalmajor Slovenske vojske, dr. Alojz ŠTEINER.
Srečanje bo tudi spremljal bogat kulturni program, s članskimi izvajalci in prijateljskim mešanim
pevskim zborom KŠTD Pečarovci z vsebinsko povezavo na spoštovanje naše bogate, nesrečne
zgodovine ter obujanja spominov. S tem zgodovinskim dejanjem, želimo dodati naš domoljubni
prispevek k ohranjanju bogate zgodovine in vrednosti svobode ter miru na območju delovanja.
Jože ČASAR
predsednik DKZ Puconci
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KLUB MALEGA NOGOMETA ŠALAMENCI
vabi na
NOGOMETNI TURNIR – 9. ROBIJEV MEMORIAL,
V NEDELJO, 1. JULIJA 2018 OB 10.00 URI,
NA NOGOMETNEM IGRIŠČU V ŠALAMENCIH.
Način igranja : 6+1 (ekipa lahko prijavi največ 12 igralcev – pred začetkom turnirja), prijavnina znaša
60 EUR in se poravna na dan žrebanja v petek 29.6.2018 ob 20.00 uri na igrišču v Šalamencih. Nagrade
: prehodni pokal, najboljše 3 ekipe prejmejo pokale in denarne nagrade. Pokal prejmejo tudi naj
igralec, naj strelec in naj vratar.
Informacije in prijave : jernej.gombosi@gmail.com ali o telefonu 041 380 486 (Jernej) in 051 305 140
(Goran).
ŠPORTNO, KULTURNO IN TURISTIČNO DRUŠTVO ''BREZA'' BREZOVCI
vas vljudno vabi na
JUBILEJNE 10. VAŠKE IGRE ZA PREHODNI POKAL OBČINE PUCONCI,
KI BODO V NEDELJO, 8. JULIJA 2018 OB 10. URI NA IGRIŠČU V BREZOVCIH.
Vsaka sodelujoča ekipa naj šteje najmanj 6 tekmovalcev, od tega vsaj 3 ženske. Zaradi lažje
organizacije dogodka prosimo, da svojo udeležbo informativno sporočite na e-naslov
simkekolar1@gmail.com ali na telefonsko številko 041-331-087 (Simon) čim prej, oziroma najkasneje
do 3. julija.Iger se lahko udeležijo vsa društva (športna, turistična, kulturna, gasilska, upokojenska itd.)
s sedežem delovanja v občini Puconci ter s tem zastopajo svojo vas oz. društvo. Namen iger je
druženje ter sprostitev ob napornem vsakdanu. Za obilo smeha, zabavne igre ter hrano in pijačo bo
poskrbljeno, prav tako pripravljamo bogat srečelov. Vabimo vas, da se prireditve udeležite in z nami
preživite zabavno nedeljo.
Vljudno vabljeni, veselimo se druženja z vami!
NOVI FOSILI V BODONCIH
Evangeličanska cerkvena občina Bodonci
PRIREJA V SOBOTO, 1. SEPTEMBRA 2018, OB 20. URI,
na prireditvenem prostoru pri Podružnični osnovni šoli v Bodoncih,
DOBRODELNI KONCERT najbolj popularne hrvaške pop skupine vseh časov NOVI FOSILI.
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH V KMETIJSTVU V LETU 2018
2. julij 2018 je rok za oddajo vloge na javni razpis za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev za
naslednji ukrep:
Ukrep 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
V vlogi je potrebno navesti osnovne podatke vlagatelja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva
(KMG-MID, številka transakcijskega računa, davčna številka itd.). Priložiti je potrebno tudi dokazilo:
veljavno zavarovalno polico, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
Roka za oddajo vloge sta dva, in sicer:
- 1. rok za oddajo vlog je do 31.08.2018
- 2. rok za oddajo vlog je do 09.11.2018
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.

