
 

Apače, 25.4.2017      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 

 
 

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

                    Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 

 

Spoštovane občanke in občani,  
 

ČESTITAMO VAM OB 27. APRILU – DNEVU UPORA PROTI OKUPATORJU  

IN OB 1. MAJU – PRAZNIKU DELA! 
 

                     Župan Občine Apače, Franc Pižmoht 
 

OBVESTILO O PRENEHANJU VELIKE POŽARNE OGROŽENOSTI IN  
OPOZORILO O VARSTVU PRED POŽARI OB KURJENJU PRVOMAJSKIH KRESOV 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje je dne 12.4.2017 izdala razglas o prenehanju velike požarne 
ogroženosti na območju celotne države, razen v zahodnem delu države, kjer velika požarna 
ogroženost naravnega okolja ostaja v veljavi. 
 

Prav tako je Uprava RS za zaščito in reševanje objavila sporočilo za javnost, v katerem poziva 
organizatorje javnih prireditev s kresovanjem ter druge, ki bodo v naravnem okolju ob 
prvomajskih praznikih kurili kresove, da upoštevajo predpise in zagotovijo ustrezne ukrepe za 
preprečitev požarov in ogroženosti naravnega okolja ter prebivalcev. 
 

Celotno vsebino obvestil najdete na spletni strani Občine Apače: www.obcina-apace.si  
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN 
 

Občina Apače razglaša JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v lastni Občine Apače. 
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 
- enosobno stanovanje v Apačah, 
- objekt »stari vrtec« Apače, 
- več stavbnih zemljišč v Apačah za stanovanjsko in poslovno gradnjo ter 
- stanovanjska hiša v Podgorju. 

 

Rok za oddajo ponudb je 5.7.2017. Celotna vsebina poziva ter pogoji sodelovanja so objavljeni na 
spletni strani Občine Apače (www.obcina-apace.si) in na oglasni deski občine. Za več informacij 
se oglasite na občini ali pokličite na telefonsko številko: 02/569-85-50. 
 

KRESOVANJE V SEGOVCIH 
sreda, 26. april, ob 18. uri 

 

Kulturno, športno in turistično društvo Segovci  
prireja prireditev 

PRIŽIG KRESA IN DRUŽENJE VAŠČANOV, 

ki bo v sredo, 26. aprila, s pričetkom ob 18. uri pri Večnamenskem domu Segovci. 

Vljudno vabljeni! 
 

http://www.obcina-apace.si/
http://www.obcina-apace.si/
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POHOD PO ČEMAŽEVI POTI 
četrtek, 27. april, ob 9. uri 

 

Turistično društvo Čemaž 

vabi na 

POHOD PO ČEMAŽEVI POTI, 
ki bo v četrtek, 27. aprila 

Zbirališče: Gasilski dom Podgorje med 8.30 in 9. uro; 

Malica + zaključek pri GD Podgorje; Štartnina: 8,00 EUR; 

V primeru slabega vremena pohod odpade. 
 

OTVORITEV POTOPISNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE »INDIJA« 
petek, 28. april, ob 19. uri 

 

Vabimo vas na  

OTVORITEV POTOPISNE FOTOGRAFSKE RAZSTAVE "INDIJA" UROŠA RITONJE,  
ki bo v petek, 28. aprila, ob 19. uri 

 v večnamenskem prostoru Kulturnega doma Apače.  
 

Uroš Ritonja, učitelj in ljubiteljski fotograf iz Trbovelj, vam bo s svojimi besedami pričaral 
čudoviti pridih Indije. 

 

SLAVNOSTNA OTVORITEV OGLASNE TABLE, TURNIR ODBOJKE NA MIVKI IN 
KRESOVANJE V LUTVERCIH: sobota, 29. april, ob 17. uri 

 

Vaški odbor Lutverci vabi na  

SLAVNOSTNO OTVORITEV OGLASNE TABLE  

z zemljevidom in zgodovino Lutverc, 

ki bo v soboto, 29. aprila, s pričetkom ob 17. uri pri avtobusni postaji Lutverci. 
 

Po svečani otvoritvi vabljeni na 

TURNIR ODBOJKE NA MIVKI TER NA KRESOVANJE,  
ki bo potekalo od 18. ure dalje za gasilskim domom Lutverci. 

 

PRVOMAJSKA VESELICA 
sobota, 29. april, ob 18. uri 

 

Kava bar »Pri babici« Apače in Duo Campari 

prirejata 

PRVOMAJSKO VESELICO 
ki bo v soboto, 29. aprila od 18. ure dalje. 

Za jedačo in pijačo poskrbljeno. 
 

VLJUDNO VABLJENI! 


