Leto 17, 13.9.2018
Odgovorna oseba : Ludvik Novak

Številka : 407

OBVESTILA
OBVESTILO OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
Z dnem 3.9.2018 so pričeli teči postopki in roki za lokalne volitve 2018. Na spletni strani občine Puconci – www.puconci.si, so pod
zavihkom »Lokalne volitve 2018«, objavljene vse informacije in potrebni obrazci za kandidiranje na lokalnih volitvah.
Občinska volilna komisija
ODVOZ KOSOVNIH ODPADKOV NA KLIC
Spoštovane občanke in občani,
Vsa gospodinjstva, ki so vključena v organiziran odvoz mešanih komunalnih odpadkov, lahko oddajo kosovne odpadke na osnovi
pisnega naročila. Naročilnico lahko dobite na :

spletni strani www.saubermacher-komunala.si,

sedežu podjetja Saubermacher – Komunala na Noršinski ulici 12 v Murski Soboti,

sedežu Občine Puconci in na spletni strani www.puconci.si

blagajni podjetja Komunala d.o.o. na Kopališki ulici 2 v Murski Soboti.
Izpolnjen obrazec lahko pošljete po:

pošti na sedež podjetja Saubermacher – Komunala,

elektronski pošti na e-naslov info@saubermacher-komunala.si ali

faksu na številko 02/526-84-40.
Po prejemu naročila bomo najpozneje v 14 koledarskih dneh izvedli odvoz naročenih kosovnih odpadkov, odpadne električne in
elektronske opreme ter oblačil, hišnega tekstila in obutve. O datumu odvoza boste obveščeni najpozneje 2–3 dni prej. Pri oddaji
odpadkov je obvezna prisotnost naročnika ali njegovega predstavnika. Neizkoriščenih naročilnic ni mogoče prenesti v prihodnje
leto. Če je količina kosovnih odpadkov večja od 2 m³ ali boste naročili več kot 1 odvoz letno, vam bo storitev zaračunana v skladu
z veljavnim cenikom podjetja Saubermacher – Komunala. V letu 2018 ne bo organiziranega klasičnega odvoza kosovnih odpadkov
od vrat do vrat. Pozivamo vas, da naročite odvoz kosovnih odpadkov in tako poskrbite za ustvarjanje zdravega okolja. Dodatne
informacije na telefon: 02 526-84-53
Vabimo vse (poljedelce, vrtičkarje, ljubitelje narave, sadjarje,..), da sodelujete na razstavi (in tekmovanju) naj kmetijskih pridelkov
Pomurja
GES MON PA NAJVEJKŠE, NAJVEKŠO V LETU 2018
Iščemo NAJTEŽJI GROZD, JABOLKO, PAPRIKO, HRUŠKO, KROMPIR, KORUZO, BUČO in KRMILNO PESO (BURGOLO). Lastnike bomo
nagradili. Hkrati iščemo lastnika NAJ UMETNIŠKE STVARITVE NARAVE (najbolj poseben pridelek po obliki – pridelek je lahko karkoli,
kar raste pri nas).
POMEMBNO: pridelke boste oddali v VGD Pečarovci v petek, 14. septembra med 18. in 20. uro; otvoritev razstave v VGD
Pečarovci v nedeljo, 16. septembra ob 12. uri; razglasitev rezultatov v nedeljo, 16. septembra ob 16. uri.
Več informacij: Razvojni zavod občine Puconci (545-96-70), na 041-346-636 ali www.pecarovci.si.
**********
Lani smo petič po več kot 40-tih letih ponovno šli po poteh naših prednikov od Sebeščana (Pečarovci) k Sveti Trojici v Slovenskih
goricah.
Pridružite se nam V SOBOTO, 22. SEPTEMBRA 2018 - IDEMO OD SEBEŠČANA K SVETI TROJICI
Pomembno:
 zberemo se pri cerkvi Sv. Sebeščana. Pričetek poti je ob 7. uri, pot je dolga nekaj čez 40 km, ves čas bomo imeli spremstvo vozila,
če bo potrebna pomoč, poskrbljeno bo tudi za prehrano in pijačo
 prijava na pohod je OBVEZNA in do srede 19. septembra na www.pecarovci.si ali 041-346-636.

Pobudnik akcije Društvo za zaščito živali Pomurja
AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 20 % popust pri ceni storitve
NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU od 1.9.2018 do 31.10.2018
Priložen kupon odrežite in vnovčite na veterinarski postaji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

KUPON ZA 20 % POPUST PRI CENI STORITVE STERILIZACIJE / KASTRACIJE PSA / MAČKE
PO PREDHODNEM NAROČILU LAHKO KUPON UVELJAVITE:
VETERINA LENDAVA d.o.o.,Kolodvorska ulica 37, (02-578-85-87, 031/343-658)
VETERINARSKA AMBULANTA TUŠAR, Mlinska 5, (031/663-925)
VETERINA ŠKARICA, Ulica Ivana Regenta 37,9000 M. Sobota (02-521-15-73,031/451756,031/684-018)
VETERINARSKA AMBULANTA LJUTOMER d.o.o, Razlagova ulica 7, (02-584-85-55)
VETERINARIA MURSKA SOBOTA d.o.o., Markišavska ulica 3, (02-521-38-57,051-362-255)
ŠANTL VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o., Bolehnečici 4/c, (051/311-310)
NABERGOJ, VET. INŽ. MORAVSKE TOPLICE d.o.o., Dolga ulica 30 (02/548-12-30, 041/649-896)
VETERINARSKA POSTAJA RADGONA, Partizanska c.44, (02/564-85-90)
DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA, Trg zmage 8, p.p. 30, 9000 Murska Sobota, Tel. št.:
070/879-212, 031/528-396, 040/736-313, www.dzzpomurja.si, E-pošta: dzzpom@gmail.com,
TRR št.: 02340-0256066415 NLB d.d., Ljubljana

Dolžnost lastnikov živali je, da
preprečite, da bi se vaše živali
nekontrolirano razmnoževale׃
″Skrbnik hišnih živali mora z
zagotovitvijo osamitve, kontracepcije,
sterilizacije ali kastracije živali preprečiti
rojstvo nezaželenih živali.″
(11. člen Zakona o zaščiti živali)
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Spoštovani !
15. september, dan, ko bomo prostovoljci iz 150 držav sveta s skupnimi močmi čistili svoje okolje, se hitro bliža. V Sloveniji bo tokrat
tretjič potekala vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo 2018, tokrat pod sloganom »ŠE ZADNJIČ«. Akciji se pridružuje tudi občina
Puconci skupaj z Osnovno šolo Puconci. Ključni cilj tokratne akcije ni samo čiščenje in postavljanje rekordov v udeležbi in količini
zbranih odpadkov, ampak tudi ozaveščanje o odpadkih in preprečevanje njihovega nastajanja.
In kako bodo potekale aktivnosti v sklopu akcije Očistimo Slovenijo 2018 na našem območju v času od 8. do 12. ure:
 na igrišču pri OŠ Puconci bodo potekale različne dejavnosti in aktivnosti z učenci osnovne šole Puconci
 na ploščadi pri Spominskem domu Š. Küzmiča v Puconcih se bodo predstavljale okoljevarstvene ustanove (CEROP, KEMA, ROTO,..)
s predstavitvijo ravnanja z odpadki, čistilnimi napravami, predstavitvijo naravnih materialov …
 prikaz izdelave skulptur iz odpadne embalaže
 KMEČKA TRŽNICA z ekološko pridelanimi pridelki domačih ponudnikov
 ob 10. uri: predstavitev aktivnosti projekta Zakladi območja LAS Goričko, katerega izvaja ZKTD Občine Puconci
 predstavitev raziskave puconskega parka in označba dreves z opisnimi tablicami
 predstavitev registra divjih odlagališč na območju občine Puconci
Vabljeni, da se pridružite čistilni akciji »ŠE ZADNJIČ« v soboto 15. septembra 2018 od 8. do 12. ure
na prireditvenem prostoru pri Spominskem domu Š. Küzmiča v Puconcih.
S skupno pobudo želimo pomagati dvigniti zavedanje, da moramo odpadke predvsem preprečevati, bolje reciklirati in ponovno
uporabljati.
Spoštovane občanke in občani!
Ponovno vas vabimo na
KMEČKO TRŽNICO, KI BO V SOBOTO 15. SEPTEMBRA 2018 OD 9.00 DO 12.00 URE
NA PRIREDITVENEM PROSTORU PRI SPOMINSKEM DOMU Š. KÜZMIČA
v sklopu projekta ŠE ZADNJIČ.
Na tržnici vas čaka bogata ponudba lokalno pridelanih dobrot:
kruh, med in medeni izdelki, sir in drugi mlečni izdelki, domača zelenjava, bučno in orehovo olje, unikatni izdelki ter aranžmaji in še
mnogo drugih dobrin. Tudi za suha grla in želodce bo poskrbljeno.
Športna zveza Puconci, skupaj s soorganizatorji, vabi na
18. REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON OBČINE PUCONCI, V NEDELJO, 30. SEPTEMBRA 2018.
Start : ob 10.30 uri pred Občino Puconci
Prijave : od 8.00 do 10.15 na ciljnem prostoru pri Osnovni šoli Puconci
Startnina : 12 EUR posamezniki; 10 EUR za imetnike Olimpijske kartice in organizirane klubske skupine z najmanj 8 člani, 5 EUR
otroci in mladina do 14 let starosti. Udeleženci maratona prejmejo praktično darilo, napitke na okrepčevalnicah in v ciljnem prostoru
ter malico.
NAJEM HIŠE
V najem vzamemo hišo. Ponudniki naj pokličejo na telefon 070 203 244.

(IZVOD ZA DRUŠTVO)
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite):
Ime in priimek: _________________________________________________
Naslov: _______________________________________________________
Občina: ___________________________________
Tel.št./e-naslov: ____________________________
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ________ M: ____________
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________
POMEMBNO!
Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade!

(IZVOD ZA VETERINARSKO
POSTAJO)

AKCIJA S/K 2018/II

