
 

Apače, 24.7.2017      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. 
 

 
 

OBVESTILO O ZAČETKU GRADNJE NOVE MRLIŠKE VEŽICE NA POKOPALIŠČU APAČE 
 

Občina Apače je že konec leta 2015 pričele z aktivnostmi in postopki, s katerimi je zagotovila vse potrebne 
zakonske in druge podlage za izgradnjo nove mrliške vežice, ki je bila že vrsto let želja in potreba občank in 
občanov naše občine. K projektu smo pristopili z željo, da se zagotovi primeren prostor za slovo od naših 
sorodnikov, prijateljev,…. Stara mrliška vežica, ki trenutno še stoji, žal ni bila dovolj funkcionalna, zato smo v 
snovanju novega objekta skušali slediti željam in potrebam, ki smo jih zaznali ali so nam bile tako ali drugače 
posredovane. S celovitim pristopom arhitekta Aleksandra Ostana - Atelje Ostan Pavlin je bila izdelana projektna 
dokumentacija, danes pa smo tik pred tem, da se nov objekt začne dejansko tudi graditi.  
 
Zato vas, spoštovane občanke in občani obveščamo, da se bodo z dnem 31.7.2017 začela pripravljalna dela na 
pokopališču v Apačah za začetek gradnje nove mrliške vežice. Na delu pokopališča, kjer stoji stara mrliška vežica 
se bo ogradilo gradbišče, saj je potrebno obstoječo mrliško vežico porušiti. Glede na navedeno bo možen dostop 
na pokopališče pri športni dvorani OŠ Apače. Dela po pogodbi bo izvajalo podjetje GMW d.o.o., Radenci.  
 
Nadomestni objekt za slovo od pokojnikov pred pogrebom bo zagotovljen na zahodnem delu pokopališča. Eden 
od objektov bo urejen za namen vežice, v drugem prostoru pa bo prostor za svojce (v njem bo priročna kuhinja ter 
miza in stoli). Ker gre za začasno rešitev v času gradnje, vas, z vsem spoštovanjem in pieteto do pokojnikov in 
svojcev, vljudno naprošamo za strpnost in razumevanje.  
 
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj pokličite na Občino Apače, na telefonsko številko (02) 569 85 60 (Helena 
Kraupner).  
 
Tloris novega objekta 

 
 
Občinska uprava 


