
 

Apače, 19.7.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 

 

 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas o pomembnih informacijah.  
 

             Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 

 

OBVESTILO  

O PRIČETKU IZVAJANJA PILOTNE OVODENITVE 11-MLINSKEGA POTOKA 
 

Spoštovane občanke in občani, 
 

obveščam Vas, da so se dne 17.7.2018 pričele izvajati aktivnosti pilotne ovodenitve 11-

Mlinskega potoka z namenom, da se potok v prihodnje ponovno oživi. Izvedbo pilotne 

ovodenitve vodi Geološki zavod Slovenije v sodelovanju z Direkcijo za vode Republike 

Slovenije. 
 

Vse občane, ki ste vključeni v merilno mrežo prosimo za sodelovanje in razumevanje, saj je od 

rezultatov pridobljenih z meritvami odvisna ponovna ovodenitev 11-Mlinskega potoka. Študija 

bo pokazala, kdaj in pod kakšnimi pogoji bo možno ponovno ovodenitev izvesti oziroma katere 

ukrepe bo pred tem potrebno izvesti. 
  

V času poskusnega spusta vode iz Mure v 11-Mlinski potok so predvideni potrebni varnostni 

ukrepi v skladu s Poslovnikom pilotne ovodenitve 11-Mlinskega potoka na Apaškem polju, 

katerega sopodpisniki so Direkcija za vode Republike Slovenije, Geološki zavod Slovenije in 

Občina Apače.            

                         Župan Franc Pižmoht l.r.  
 

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.  
 

Ambrozijo je potrebno odstraniti s koreninami vred ali pa je potrebno njen nadzemni del odstraniti tako, 

da se rastlina v tej rastni dobi ne obraste več. Najučinkovitejše je puljenje ali mulčenje. Ambrozija cveti 

od sredine julija do konca oktobra, zato je potrebno večkratno odstranjevanje. Imetniki zemljišč so dolžni 

ambrozijo odstraniti pred prvim in pred vsakim novim cvetenjem. 
 

Več o ambroziji, njenih škodljivih vpliv na ljudi in kmetijstvo si lahko preberete na spletni strani MKO, 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin na naslovu: 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6224/ 

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/6224/

