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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. 
 

 
 

PRIJAVA ŠKODE NA KMETIJSKIH PRIDELKIH  
ZARADI POSLEDIC SUŠE V LETU 2017 

 

Spoštovani občani, nosilci kmetijskih gospodarstev,  
 

obveščamo Vas, da je Občina Apače pričela z zbiranjem vlog za 
prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic suše v letu 2017.  
 
Na podlagi »Sklepa o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji 
zaradi posledic suše v letu 2017«, ki smo ga prejeli s strani Uprave RS 

za zaščito in reševanje, zbiramo vloge za prijavo škode zaradi 
posledic suše na prizadetih kulturah: 
 

 KORUZA  V ZRNJU (šifra 005), 

 KORUZNA SILAŽA (šifra 006), 

 BUČE – SUHO SEME (šifra 013), 

 KROMPIR POZNI (šifra 020), 

 TRAJNI TRAVNIKI DVOKOSNI (šifra 14114), 

 TRAJNI TRAVNIKI VEČKOSNI (šifra 14115), 

 ZELJE BELO ZGODNJE (šifra 13073), 

 ZELJE BELO POZNO (šifra 13070) 

 SOLATA (šifra 13130) 

 SOLATA ENDIVIJA (šifra 13140) 

 RADIČ (šifra 13150) 

 SOJA** (šifra 015), 
 

Vloge na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignete v tajništvu Občinske uprave ali na spletni strani 
www.obcina-apace.si, bomo sprejemali V TOREK, 29. AVGUSTA (od 8.00 do 15.00 ure) IN V SREDO, 30. 
AVGUSTA 2017 (od 8.00 do 17.00 ure) v tajništvu Občinske uprave v Apačah (Apače 42b, tel. 02/569 85 
50). Lahko jih oddate tudi po pošti, vendar najkasneje do 31.8.2017.  
S seboj prinesite: davčno številko, naslov nosilca, KMG-MID številko in številko GERK-a. 
 
Prosimo, da škodo prijavljajo le tisti oškodovanci, ki so dejansko imeli škodo na prej navedenih 
kulturah  in le ta znaša več 30%. Pogoj je tudi, da so vpisani v register kmetijskih gospodarstev oz. 
imajo tako imenovani KMG-MID (urejen na dan 15.07.2017). Če KMG-MID ni urejen, nosilec 
kmetijskega gospodarstva ni upravičen do državne pomoči.  
 
Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, če bo Vlada 
Republike Slovenije za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo 
sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu.  

 
Občinska uprava Občine Apače 

 

http://www.obcina-apace.si/
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LIKOVNA KOLONIJA 
 VABILO K SODELOVANJU  

 
 

Spoštovane občanke, občani, 
 

Občina Apače namerava v sklopu 11. občinskega praznika 
organizirati Likovno kolonijo »BARVE  APAČ«, pod vodstvom Saše 

Bezjak (samozaposlene v kulturi, slikarke in pedagoginje, 
www.sasabezjak.com ). 

 
Kolonija je primerna za začetnike in slikarje z izkušnjami.  

Kolonija bi potekala v soboto, dne 9.9. ter v nedeljo 10.9. 2017 med 
10.00 in 18.30 uro, v petek 15.9. 2017 pa bi bila otvoritev razstave. 

 
Vse zainteresirane vabimo, da sodelujete. Kolonija se bo izvedla, če 
bo sodelovalo najmanj 5 udeležencev, zato vas vabimo, da nam do 

28.8. 2017 potrdite udeležbo; in sicer mag. Severin Sobočan ( e- 
naslov: severin.sobocan@obcina-apace.si , telefon: 031 675 161). 

 

 

Prijazno vabljeni! 
 

 
NOVO ŠOLSKO LETO JE PRED VRATI  

 
 
 

 
 

Pred nami je novo šolsko leto in na ceste se ponovno vrača veliko število otrok, 
namenjenih v šolo in domov. 

 
Da bi bili učenci na šolskih poteh in avtobusnih postajališčih varni, vas prosimo, da ste 
skrajno previdni in upoštevate cestno prometna pravila, posebno v prvih dneh pouka, 

ko učenci še niso dovolj zbrani in pozorni na dogajanje v cestnem prometu. 

 
Občina Apače  
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