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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. 
 

OBVESTILO – NOV PRIKAZOVALNIK HITROSTI V ČRNCIH  
 

 

Spoštovane voznice in vozniki,  

 

občina Apače se je v letošnjem letu prijavila na javni 

razpis Javne agencije Republike Slovenije za varnost 

prometa  za dodelitev prikazovalnika hitrosti v 

brezplačen najem za dobo 10 mesecev, ki ga je 

zagotovilo podjetje Sipronika d.o.o. iz Ljubljane. 
 

Na razpisu smo bili uspešni in tako smo v sredo, 

29.8.2018, uspešno namestili prikazovalnik hitrosti 

v vasi Črnci, ob Regionalni cesti R2-438, odsek 

1307, km 8,750. 
 

Naš temeljni namen je še dodatno spodbuditi 

voznike, da upoštevajo zakonodajo in s tem, ko 

vozijo po omejitvah zelo pozitivno vplivajo na 

varnost v cestnem prometu.  
 

ODRABLJENE STVARI LAHKO TUDI OŽIVIJO - 

ZA NEKOGA ODPADKI, ZA DRUGE PRILOŽNOST 
 

Gledate na rabljene in odvečne predmete kot na odpadke? Ali pa jih vidite kot priložnost, da jih lahko v enaki obliki 

uporabi nekdo drug oz. se jim s prenovo omogoči novo življenje? 
 

Zbornica komunalnega gospodarstva navaja, da v Sloveniji vsako leto zavržemo več kot 4 milijone ton odpadkov. 

Vsak od nas zavrže na leto več kot 400 kg odpadkov, od tega je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. 

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., v svojem letnem poročilu o Gospodarnem ravnanju z 

odpadki v letu 2017, navaja, da je bilo 1.291,4 ton kosovnih odpadkov.  
 

Preprečevanje nastajanja odpadkov je zato v Sloveniji (in tudi v Evropski uniji) že dolgo prioriteta. Vsako leto nastajajo 

pobude za nove načine promocije zmanjševanja odpadkov, ponovne uporabe izdelkov in recikliranja materialov. 

Namesto, da bi stvari kupili, uporabili in zavrgli, lahko posamezniki uberemo nov, učinkovitejši pristop, ki omogoča 

bolj trajnostno rabo izdelkov. Izdelke, ki za nas predstavljajo odvečno blago, čeprav so še funkcionalno uporabni 

lahko podarimo, recikliramo ali jih obnovimo in ponovno uporabimo.  
 

Če nimate časa, volje ali idej, kaj bi naredili s pohištvom, ki vam ni več všeč, hkrati pa se vam zdi nesmiselno kupovati 

novega, lahko poiščete nekoga, ki ponuja storitev obnove starejšega pohištva. Za vdihovanje novega življena v stole, 

sedežne garniture, kotne klopi, omare, kredence ipd., se lahko obrnete tudi na Društvo za varovanje okolja – REC, 

socialno podjetje.  
 

Dejavnost ponovne uporabe in obnavljanja starejšega pohištva izvaja Društvo REC v Murski Soboti, na Slovenski ulici 

34 (pritlični prostori Hotela Zvezda). Na društvo se lahko obrnete tudi, če imate doma odvečne kose pohištva in drugo 

opremo za dom, ki je še funkcionalno uporabna, pa ne veste kam z njimi (pokličite na 040-800-694).  

Ponovna uporaba ima namreč ekonomske, socialne in okoljske učinke: manj odloženih odpadkov na odlagališčih, 

podaljšanje življenjske dobe izdelkov, s čimer se varujejo naravni viri, ustvarjanje novih delovnih mest in možnosti 

za usposabljanje, promocija obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli ipd. 

S tem, ko spoznavamo alternativne možnosti reševanja problematike odpadkov in onesnaževanja življenjskega okolja, 

se lahko odločamo za pozitiven odnos do reciklaže ter  ekološko odgovorno in angažirano vedenje. 
 

Društvo za varovanje okolja – REC, socialno podjetje  
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AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK 
 

20 % popust pri ceni storitve 
 

NA VSEH VETERINARSKIH POSTAJAH V POMURJU  
(SEZNAM NAJDETE NA SPLETNI STRANI OBČINE APAČE) 

 

od 1. 9. 2018  do 31. 10. 2018 
 

S kastracijo oz. sterilizacijo psov in mačk lahko naredimo največ za njihovo zdravje. S 

posegoma izničimo in bistveno zmanjšamo možnost nastanka določenih tumorjev in drugih bolezni, obenem pa 

preprečimo prekomerno razmnoževanje živali, ki vodi v njihovo zavrženje ali potepuštvo. 
  

Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-212. 
 

KUPON ZA 20% POPUST JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI OBČINE APAČE.  

DVGINETE GA LAHKO TUDI V ČASU URADNIH UR OBČINSKE UPRAVE, V SPREJEMNI PISARNI. 
 

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

VABILO NA DELAVNICO NA TEMO: 

OZELENITEV NJIVSKIH POVRŠIN IN INVAZIVNE RAZSTLINE  – 13.9.2018 
 

 
 

V okviru EU-Projekta  SI-MUR-AT – Trajnostno kmetijstvo in podtalnica, ki poteka na naši in avstrijski 

strani, vas vabimo na delavnico na temo:  
 

Ozelenitev njivskih površin in invazivne rastline, 
v  četrtek, 13. septembra 2018,  od 9. – 13. ure v sejni dvorani občine Apače. 

 

Na delavnici bodo sodelovali župan občine Apače, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Murska Sobota s sodelavci 

in predavatelja iz Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru: prof. dr. Branko Kramberger in 

prof. dr. Mario Lešnik. K razpravi vabimo vse upravljavce kmetijskih zemljišč in vodnih virov, vladne in nevladne 

organizacije ter strokovnjake za kmetijstvo in okolje. Poiščimo skupno rešitev za trajnostno rabo dveh pomembnih 

resursov – tal in vode. 
 

Vabljeni k sodelovanju. 

Zita Flisar Novak, Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota 
 

VABILO – javna prireditev ob praznovanju EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI  

na temo: ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ - 19.9.2018  
 

Vljudno vabljeni  

vsredo, 19.9.2018 o 9.00 uri k vrtcu APAČE na prireditev ob 

                                         EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI in DNEVU BREZ AVTOMOBILA  

                                                                   na temo: Zadržuj in učinkovito potuj.  
 

      »KOLO SREČE«        -poligon-         -nagrade-         -ustvarjanje-        -izobraževanje- 
                                      

                               Na prireditvi bodo iz Policijske postaje Gornja Radgona prisotni tudi: 

- vodnik službenega psa s psom;  

- prometni policist z motorjem;  

- policist posebne policijske enote; 

- policist z intervencijskim vozilom.  
 

 

                         Za ta dan bo v času od 8:45 do vključno 12:15 ure veljala popolna zapora ceste pri vrtcu APAČE,  

to je na cesti JP 604 – 151, na delu od nogometnega igrišča Apače do kapelice v Črncih.  
 

Vljudno vas naprošamo, da  za čas zapore ceste 

 ne puščate svojih vozil na parkirišču pri vrtcu Apače. 
 

 

                                                              VLJUDNO VABLJENI ! 


