INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE
Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas o pomembnih informacijah in prihajajočih dogodkih.
Hhrati pa vas vljudno vabimo k ogledu spletne strani občine Apače, www.obcina-apace.si, kjer vas tekoče
obveščamo o vseh informacijah, prihajajočih dogodkih, aktualnih razpisih itd.

Župan Občine Apače,
Franc Pižmoht l.r.

POSEBNO
SPOROČILO IZ
NARAVE spoštujmo jo
in
živali,
ki živijo
v njej.

BLATO NA CESTI - poziv za voznike
Spoštovani,
opozorjeni smo bili, da kmetje, ki se vozijo s traktorji neposredno na javno cesto, z blatnimi in umazanimi
gumami puščajo za sabo skoraj neprevozno cestišče.
Ker umazanija in blato na cesti zvišujeta tveganje za nesreče, moramo biti vozniki še posebej pazljivi,
kmetje pa naj poskrbijo, da pustijo ceste čiste in normalno vozne.
Pozivamo vse traktoriste in ostale, ki se z obdelovalnih površin vključujete v promet na javno cesto in
nanjo nanašate zemljo, blato, gnojnico idr., da pred samo vključitvijo na cesto, predhodno očistite gume.
Voznike pa naprošamo, da na umazanih odsekih ceste prilagodite hitrost vožnje ter se izogibate
sunkovitemu zaviranju.
V skladu s 5. členom Zakona o cestah je namreč za tovrstno kršitev za posameznika predpisana globa v
višini 1.000,00 EUR.
SPVCP Občine Apače

ZAPROSILO OBČANOM – PEŠ NA POKOPALIŠČE APAČE
Spoštovane občanke in občani,
vljudno vas naprošamo, da se na območje pokopališča odpravite peš. Uporaba koles, koles z motorji
in drugih vozil ni primerna za vožnjo po potkah med grobovi.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
Apače, 30.5.2018

Občina Apače, občinska uprava

Nelektorirano besedilo

NAJAVA DOGODKOV
Seznanjamo vas o vabilih, o katerih smo bili seznanjeni:
VABILO NA VESELICO V SEGOVCIH – 9.6.2018
KŠTD Segovci vabi na
VESELICO,
ki bo v soboto, 9. 6. 2018 ob 19:00 uri
pri Večnamenskem domu v Segovcih.
Zabavala nas bo skupina BLUE PLANET, manjkalo ne bo dobre hrane in pijače.
Veselica bo pod šotorom!
Vljudno vabljeni.

VABILO NA ODBOJKARSKI TURNIR – 9.6.2018
ŠTD Nasova
vabi na

ODBOJKARSKI TURNIR,
ki bo v soboto, 09.06.2018 od 12:00 ure naprej.
Lepo vabljeni.

VABILO NA OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE V ŽEPOVCE – 10.6.2018
Gasilska zveza Gornja Radgona in Prostovoljno gasilsko društvo Žepovci
vabita na

OBČINSKO GASILSKO TEKMOVANJE,
ki bo v nedeljo, 10.6.2018, s pričetkom ob 8:00 uri
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno!
Vljudno vabljeni.

VABILO NA VAŠKE IGRE – 16.6.2018
ŠTD Mahovci
prireja

2. VAŠKE IGRE.
V soboto, 16.6.2018 ob 12.00 uri
na športnem centru v Mahovcih.
Lepo vabljeni v našo sredino.

VABILO NA PRIREDITEV OB 140-LETNICI DELOVANJA GASILSKEGA DRUŠTVA ŽIBERCI – 15.
in 16.6.2018
Prostovoljno gasilsko društvo Žiberci
vabi
v petek, 15. 06. 2018 in soboto, 16.06.2018 na

SVEČANOST in ZABAVO V ŠOTORU ter PREDAJO MOTORNE
PRENOSNE ČRPALKE ROSENBAUER FOX II
Glasbeni gostje v soboto, 16.6.2018:

ansambel Spev

Podrobnejši program prireditve si lahko preberete na spletni strani občine Apače,
www.obcina-apace.si.
Vljudno vabljeni!
Apače, 30.5.2018

Občina Apače, občinska uprava

Nelektorirano besedilo

