
 

Apače, 9.5.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 
 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas o pomembnih informacijah in prihajajočih dogodkih.  
 

Hhrati pa vas vljudno vabimo k sprotnem ogledu spletne strani občine Apače, www.obcina-apace.si, 

kjer ste takoj obveščeni o vseh informacijah, prihajajočih dogodkih, aktualnih razpisih itd.  
 

            Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 

 
 

OBJAVA ČLANKA V INFORMATORJU 
 

Občina Apače v namen informiranja občanov in občank občine Apače, pripravlja t.i. Informator Občine 

Apače, kjer so zavedene pomembne informacije in prihajajoči dogodki. 
 

Vljudno vas prosimo, da nam informacijo, za katero želite, da se objavi v občinskem glasilu, pošljete vsaj 10 

delovnih dni pred samim dogodkom, da jo lahko vključimo v Informator in bo tako pravočasno dostavljena v 

vsa gospodinjstva v občini Apače. Upoštevati moramo namreč pravila Pošte glede raznašanja. 
 

Svoj članek nam pošljite izključno na elektronski naslov info@obcina-apace.si, 

s pripisom »za objavo v Informatorju občine Apače«.  

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE APAČE V LETU 2018 
 

Na spletni strani Občine Apače www.obcina-apace.si je bil dne 08.5.2018 objavljen 
 

JAVNI RAZPIS o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav  na območju  Občine Apače v letu 2018. 
 

Do sofinanciranja so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe, v 

kateri imajo stalno prebivališče. Stavba se mora nahajati izven območij poselitve, znotraj katerih je zgrajena 

javna kanalizacija oziroma je predvidena gradnja javne kanalizacije, vendar pa gradnja še ni vključena v 

veljavni proračun. 
 

Kandidat lahko odda vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 

Apače; in sicer do naslednjih terminov: 28.06.2018 in 27.09.2018.  
 

Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – 

RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN – 2018«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane. 
 

Vse  informacije v zvezi s prijavo na razpis ter vlogo najdete na spletni strani ali prejmete na občini, lahko pa 

nas tudi pokličete na tel. št.  02 569 85 58 ali pošljete elektronsko sporočilo na: info@obcina-apace.si . 

 

PRAVLJIČNE URICE V KRAJEVNI KNJIŽNICI APAČE – 17.5. in 31.5.2018 
                                                                                   

                                                                             Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona 

                                                                          Krajevna knjižnica Apače 

                                     vabi  
 

v četrtek, 17.5.2018 in v četrtek, 31.5.2018  
 

od 15:30 do 17:00   
 

na PRAVLJIČNE URICE 
kjer bodo otroci s knjižničarko brali pravljice in ustvarjali. 

 

Vljudno vabljeni! 

http://www.obcina-apace.si/
mailto:info@obcina-apace.si
http://www.obcina-apace.si/


 

Apače, 9.5.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

VABILO NA OTVORITEV POSLOVILNEGA OBJEKTA – 20.5.2018 
 

Vabimo vas na 
 

SLAVNOSTNO 

OTVORITEV 

POSLOVILNEGA 

OBJEKTA – 

MRLIŠKE VEŽICE 

V APAČAH, 
 

 

ki bo v nedeljo, 

20.5.2018 ob 

11.30 uri.  
 

 

 

Po nagovoru Župana Občine Apače, g. Franca Pižmoht in vabljenih gostov, bosta v sklopu 

kratkega kulturnega programa predstavnika katoliške in evangeličanske cerkve tudi blagoslovila 

nove prostore. 
 

Vljudno vabljeni.  
 

VRTNA VESELICA PRI GOSTILNI URŠKA – 18.5.2018 
 

Gostilna Urška iz Plitvice  
 

vabi na VRTNO VESELICO s peko bika,  
  

ki bo v petek, 18.05.2018 od 18:00 dalje.  
 

Glasbeni gostje: Ansambel Štrk.  

 

ČRNA KOMEDIJA: V MISLIH S TABO – 20.5.2018 
 

Gledališka skupina Šest žensk in moška glava 
 

vas vabi na črno komedijo 

V MISLIH S TABO, 

ki bo v nedeljo, 20.5.2018 ob 18:00 v Kulturnem domu Apače.  
 

VSTOPNINE NI! 
 

Vljudno vabljeni.  

 

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL PRIZNANIH UMETNIKOV – 25.5.2018 
 

 

Vabimo vas na 
 

OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL PRIZNANIH UMETNIKOV,  

Z NASLOVOM »HARMONIJA ŠTIRIH«, 
 

ki bo v petek, 25.5.2018, ob 19:00 v prostorih Kulturnega doma Apače. 
 

                                              Na razstavi bodo svoja dela predstavili priznani umetniki in sicer: 
 

                                                  Ivo Brodej, Dragan Podovac, Martin Čater in Robert Podpečan.  
 

 

                                                Vljudno vabljeni! 


