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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. 
 

 

ZATIRANJE HUDE GNILOBE ČEBELJE ZALEGE 
 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izdala odločbo o zatiranju hude gnilobe 

čebelje zalege, s katero vsem čebelarjem v katastrskih občinah Plitvica, Lomanoše, Segovci, 

Lutverci, Gornja Radgona, Hercegovščak, Police in Črešnjevci nalaga prepoved premikov 

čebelnjakov oziroma čebeljih družin v polmeru 3 km oziroma preletne razdalje glede na 

konfiguracijo terena, od čebelnjaka SI 285560 k.o. Lomanoše zaradi izbruha bolezni. Kužni krog 

zajema zgoraj navedene katastrske občine. Odločba je objavljena na spletni strani Občine Apače 

www.obcina-apace.si, v rubriki Obvestila in objave.   

 

AMBROZIJA – NUJNO OBVESTILO VSEM LASTNIKOM KMETIJSKIH POVRŠIN IN 
DRUGIH ZEMLJIŠČ 

 

Vse lastnike zemljišč opozarjamo o nujnem izvajanju ukrepov za zatiranje 

škodljive rastline na kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih na območju 

Občine Apače - PELINOLISTNATE AMBROZIJE.  
 

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. št 62/07) je 

predpisano OBVEZNO ZATIRANJE teh rastlin.  
 

Pozivamo vse imetnike zemljišč, tako lastnike, kot najemnike ali 

upravljavce zemljišč, da NEMUDOMA ODSTRANIJO AMBROZIJO na kmetijskih ali nekmetijskih 

površinah.  
 

Rastlina je izredno alergena in lahko povzroča hude alergijske reakcije! Povzroča škodo v 

kmetijstvu! Vpliva na količino pridelka, zmanjšuje kakovost krme za živino, kvari kakovost mleka in 

mlečnih izdelkov, če se živina z njo hrani.   
 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN  
 

Občina Apače ima na spletni strani www.obcina-apace.si objavljen poziv za JAVNO ZBIRANJE 

PONUDB za prodajo nepremičnin v lasti 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. 
 

Celotna vsebina poziva ter pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani Občine Apače in na 

oglasni deski občine. Za več informacij se oglasite na občini ali pokličite na telefonsko številko: 

02/569-85-50. Rok za oddajo ponudb je 5.7.2017. 

 

http://www.obcina-apace.si/
http://www.obcina-apace.si/
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»OTROŠKI DAN« V MAHOVCIH  
sobota, 1. julij ob 9.30 uri 

 

Športno turistično društvo Mahovci  

vabi na 3. tradicionalni  
 

»OTROŠKI DAN« V MAHOVCIH,  
 

ki bo v soboto, 1. julija,  

s pričetkom ob 9.30 uri  

v Športnem centru Mahovci.  
 

Pripravili smo igri MOKRA JUNGLA in GASILKO. Odvijala se bo tekma med dvema vodnima 

balonoma. Najboljše čakajo nagrade… 
 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.  

Vljudno vabljeni! 
 

VESELI POPOLDAN S HARMONIKARJI TRC KONJIŠČE  
sobota, 1. julij ob 15. uri 

 

Turistično društvo Čemaž  

vabi na  

10. tradicionalno srečanje  
 

»VESELI POPOLDAN S HARMONIKARJI«, 
 

ki bo v soboto, 1. julija,  

s pričetkom ob 15. uri  

v TRC Konjišče. 
 

Vljudno vabljeni! 
 

POLETNO POPOLDNE S SLOVENSKIMI POPEVKAMI 
nedelja, 2. julij ob 14. uri 

 

Društvo Pihalni orkester Apače 

vabi na 
 

POLETNO POPOLDNE S SLOVENSKIMI POPEVKAMI, 
 

ki bo v nedeljo, 2. julija, 

s pričetkom ob 14. uri  

pri Kolesarsko – pohodniškem mostu v Črncih. 
 

VLJUDNO VABLJENI! 
 

Vse objave najdete na spletni strani Občine Apače: www.obcina-apace.si  

http://www.obcina-apace.si/

