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INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 
 

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

            Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 

V četrtek, 25. junija, bomo praznovali Dan državnosti. 
25. junija 1991 je namreč slovenska skupščina razglasila  

Temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. 
 

Vsem občankam in občanom občine Apače ob tem prazniku izrekam iskrene 
čestitke. 

 

Župan občine Apače, Franc Pižmoht 
 

 

ŽUPANOV SPREJEM DEVETOŠOLCEV IN PREDŠOLSKIH OTROK 
 

Župan občine Apače Franc Pižmoht je v četrtek 

7.6.2018, že tradicionalno ob zaključku 

šolskega leta slovesno sprejel vse učence 9. 

razreda Osnovne šole Apače in šestletnike 

Vrtca Apače in Stogovci, ki bodo v 

prihajajočem šolskem letu prvič prestopili vrata 

osnovne šole Apače.  
 

Sprejema se je udeležilo 40 učencev, ki 

zaključujejo osnovnošolsko izobraževanje in 

29 predšolskih otrok, ki zaključujejo predšolsko 

vzgojo v vrtcu. Slovesnosti so prisostvovali tudi 

razredniki, vzgojiteljice in ravnateljica. 
 

Ob tej priložnosti so oboji prejeli spominsko 

knjižno darilo. Devetošolcem je Župan podaril 

knjigo z naslovom  "Slovenska duša", predšolski 

otroci pa so prejeli knjigo »Ti si moje srce«. 
  

Po koncu slovesnosti so se vsi vabljeni  veselo 

posladkali z okusnimi torticami.  
 

POPOTNIK POSTOJ IN SI ODPOČIJ – NOVA PRIDOBITEV V OBČINI APAČE 
 

Čisto slučajno in nenaključno smo nedavno, v 

neposredno bližino Stare trte, ki leži ob Kulturnem 

domu Apače, postavili in slavnostno predali svojemu 

namenu masivno hrastovo klop, edinstveno, čudovito, 

ki pa je prav nekaj posebnega in je ne vidiš prav 

pogosto. Gre za pravo umetnino, katero je ob pomoči 

predsednika Lesno gozdarske zadruge Apače Miha 

Straha, izdelal zdravnik tukajšnje zdravstvene postaje in 

direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona, Jože 

Primožič, dr. med. 
 

Tik ob masivni klopi, pa stoji tudi masivna hrastova 

tabla, ki nosi prav posebno posvetilo, ki tako nagovarja 

mimoidoče in sicer v slovenščini in nemščini.   
 

Zraven klopi je postavljeno tudi ujemajoče se in prav 

posebno stojalo za kolesa, prav tako in masivnega hrastovega lesa. 
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OBVESTILO 

 o javnem razpisu 

za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2018 
 

Občina Apače je z dnem 13.6.2018, na spletni strani Občine Apače objavila javni razpis za dodelitev 

neprofitnega stanovanja v najem (trenutno je za oddajo predvideno eno večje stanovanje). V kolikor se 

želite prijaviti na razpis  za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem lahko dvignete obrazec, s katerim se 

prijavite na razpis na Občini Apače, Apače 42/b, 9253 Apače, vsak delovni dan ali na spletni strani  

Občine Apače-www.obcina-apace.si.  
  

Vloge se oddajajo vključno do dne 5.7.2018 do 10.00 ure v sprejemni pisarni Občine Apače, Apače 

42/b, 9253 Apače ali po pošti na isti naslov. 
 

Vse dodatne informacije lahko dobite  vsak dan v poslovnem času na sedežu občine ali na telefonski  

številki 02/ 569 85 54  ali preko elektronske pošte: info@obcina-apace.si. 
 

O B V E S T I L O -      

RAVNANJE Z ODPADKI 
 

Spoštovani,  
 

vljudno vas naprošamo, da v kontejnerje na pokopališču ne odlagate odpadkov iz gospodinjstev. Prav 

tako ponovno apeliramo na občanke in občane na dosledno ločevanje odpadkov v gospodinjstvih in 

uporabo zbirnega centra v času njegovega delovanja, ki je ob petkih med 12.00 in 16.00 uro ter ob 

sobotah med 8.00 in 12.00 uro.  

Hvala.  
 

OBVESTILO O ODVZEMU VODE IZ HIDRANTOV   
                                                                                                                                

Spoštovane občanke in občani, ker se bliža čas, ko se bodo počasi polnili bazen z vodo, vas obveščamo, 

da si bazen lahko polnite preko vašega vodovodnega priključka (razen v primeru, da bi bila objava 

omejitve rabe vode, npr. če bi bila suša in bi primanjkovalo vode). 

Za vodo uporabljeno za bazen se zaračunajo postavke po veljavnem ceniku oskrbe s pitno vodo in 

odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, ki velja v občini Apače. Cenik je dostopen na spletni strani JP 

Prlekija d.o.o.. 

Tisti občani, ki pa niste priključeni na javni vodovod pa lahko naročite dovoz vode pri Prostovoljnem 

gasilskem društvu Apače in sicer pri predsedniku g. Grilanc Jaka 040 287 701 ali poveljniku g. Kregulj 

Zdravko 041 318 012  
Plačilo za dovoz vode plačate gasilskem društvu. Za odvzeto vodo pa boste prejeli račun od JPP Prlekija 

d.o.o.,  ki vam bo zaračunala vse postavke oskrbe s pitno vode ter odvajanja in čiščenja komunalnih 

odpadnih voda po veljavnem ceniku v občini Apače. 
 

Odvzem vode iz hidranta je strogo prepovedan. 
  

O B V E S T I L O     

o razpisu štipendij in sofinanciranju projektov Ustanove dr. Antona Trstenjaka, za leto 2018 
 

Štipendije so namenjene za sofinanciranje: 

 podiplomskega študija (doktorski študij) in 

 inovativnih projektov (znanost, gospodarstvo, kultura, šport). 

Rok za prijavo:  

- projekti najkasneje do 27.7.2018 (rezultati razpisa bodo znani do 7.9.2018). 

- štipendije najkasneje do 10.11.2018 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2018). 

 

Potencialne kandidate pozivamo, da izkoristijo možnost prijave na navedeni razpis.  

Razpis je dosegljiv na spletni strani Ustanove dr. Antona Trstenjaka:, https://trstenjak.net/  

ali na spletni strani Občine Apače: http://www.obcina-apace.si. 

https://trstenjak.net/
http://www.gor-radgona.si/
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NAJAVA DOGODKOV 
 

 

Seznanjamo vas ob vabilih o katerih smo bili seznanjeni: 

 

VABILO NA 5. TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU – 23.6.2018 

 

ŠTD Mahovci prireja 
 

5. TRADICIONALNI TURNIR V MALEM NOGOMETU 

 

V soboto, 23.6.2018 od 9.00 ure, 

na športnem centru v Mahovcih. 
 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.  
 

                                              Vljudno vabljeni! 

 
SREČANJE MOTORISTOV V TRC KONJIŠČE – 22. in 23.6.2018 

 

Motoristični klub »Lisjak« Apaška dolina  

organizira tradicionalno  
 

15. SREČANJE MOTORISTOV, 
 

ki bo v petek 22.6.2018 in soboto, 23.6.2018. 

 

Vljudno vabljeni vsi motoristi in vsi ljubitelji motorjev ter dobre zabave.  

 

VABILO NA 4. TRADICIONALNI OTROŠKI DAN – 30.06.2018 

 

ŠTD Mahovci prireja 
 

4. TRADICIONALNI OTROŠKI DAN, 
 

v soboto, 30.6.2018 ob 9.30 – 19.00 ure, 

na športnem centru v Mahovcih. 
 

Pripravili so: MOKRO JUNGLO, FUZBAL NA ŠTANGI, 

TEKMO MED DVEMA VODNIMA BALONOMA,…  
 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno. 

Lepo vabljeni! 

 

VESELI POPOLDAN S HARMONIKARJI TRC KONJIŠČE - 7.7.2018 

 

Turistično društvo Čemaž  

vabi na  

11. tradicionalno srečanje  
 

»VESELI POPOLDAN S HARMONIKARJI«, 
ki bo v soboto, 7.7.2018,  

s pričetkom ob 15.00 uri  

v TRC Konjišče. 

 
Vljudno vabljeni! 



 

Apače, 13.6.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

VABILO NA VRTNO VESELICO V LEŠANE – 23.6.2018 
 

                                         Prostovoljno gasilsko društvo Lešane  

vabi na  

Vrtno veselico in prevzem novega gasilskega vozila 

GVV1,  

ki bo v soboto, 23.6.2018 ob 15.00 uri.  
 

Glasbeni gostje: 

      Ansambel RAZGALJENI MUZIKANTI 
                          

                   Posebna gosta: 

          IVANA KOVAČ in DRAŽEN ZEČIČ 
 

 

   Dogajanje bo potekalo na  

       nogometnem igrišču v Lešanah. 
 

       Prost vstop! 
 

               Vljudno vabljeni.  
 

VABILO NA DRUŽINSKI FESTIVAL MAČJE MESTO – 22.-24.6.2018 
 

Vljudno vabljeni na  
 

družinski festival MAČJE MESTO, 

 
ki bo potekal med 22.6. in 24.6.2018   

v parku Radenci. 
 

Se vidimo v Mačjem mestu! 
 

Občina Radenci 

 

VABILO NA 3-dnevni mednarodni dogodek – ESCAPE V MÜŽE – 24. -26.8.2018 

Vljudno vabljeni na veliki 3-dnevni mednarodni dogodek.  

Osredja prireditev v nedeljo je pod velikim prireditvenim šotorom. 
 

Podrobnejši program je na Facebooku strani Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah.  

 


