
 

Apače, 03.10.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 
 

Spoštovane občanke in občani,  

seznanjamo vas s pomembnimi informacijami in prihajajočimi dogodki v občini Apače.   
 

            Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 

 

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.  

 

PROGRAM SVIT  
 

Program Svit je preventivni zdravstveni program, ki je namenjen preprečevanju in 

zgodnjemu odkrivanju raka na debelem črevesu in danki. Vključuje moške in ženske 

v starosti od 50 do 74 let, in sicer vsaki 2 leti. S Programom Svit lahko veliko rakov na 

debelem črevesu in danki preprečimo, ker odkrivamo in odstranjujemo polipe, ki so 

predstopnje raka. Veliko teh rakov pa bomo odkrili tako zgodaj, da bo zdravljenje 

manj obremenjujoče in predvsem veliko uspešnejše.  

Sodelovanje v Svitu je za tiste, ki so v ciljni populaciji brezplačno, saj stroške 

programa nosi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

 

Več o programu Svit si lahko preberete na spletni strani: http://www.program-svit.si/sl 

 

POVABILO K VPISU -  KARATE KLUB SHO-KAN APAČE 
 

-V P I S šolsko leto 2018/2019- 
 

-ZAČETNIŠKA KARATE-DO ŠOLA- 
 

-REKREACIJA-TEKMOVALNI ŠPORT-VEŠČINA SAMOOBRAMBE- 
 

KRAJ:  ŠPORTNA DVORANA OŠ APAČE 

KDAJ: VSAK TOREK in ČETRTEK od 18.-19. ure 
 

Leta NISO VAŽNA, potrebna je le DOBRA VOLJA in ŽELJA po učenju. 
 

STROKOVNI TIM: JOŽE MARUŠKO, JOŽE ROŽEC         ASISTENTA: KLEMEN KNEDL,  NINO KASTELIC
                           

LEP ŠPORTNI POZDRAV »OSS«! 

http://www.program-svit.si/sl
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POVABILO V KRAJEVNO KNJIŽNICO APAČE  
 

VLJUDNO VABLJENI V KRAJEVNO KNJIŽNICO APAČE,  

KI JE ZA VAS ODPRTA OB PONEDELJKIH, SREDAH IN ČETRTKIH.  

Podrobnejši odpiralni čas v nadaljevanju.  
 

 

 

 

 

 
Javni zavod knjižnica Gornja Radgona, Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona, T: 02 564 87 11, F: 02 564 87 16,  

E: info@lu-gradgona.si, I: www.lu-gradgona.si, matična št.: 5052483, davčna številka: SI25411306, TRR: SI56 0122 9603 0714 572 

 

POVABILO OŠ IN VRTCA APAČE 

K SODELOVANJU V ZBIRALNO OZAVEŠČEVALNI AKCIJI! 
 

KSP Ljutomer d.o.o. in Zeos, d.o.o. v sodelovanju 

z EKO šolo organizira veliko akcijo zbiranja malih 

gospodinjskih aparatov, drobnih aparatov, sijalk 

in baterij. 
 

»DAJTE STARE APARATE!«. 
 

Pobrskajte po predalih, kleteh, garažah, v službi 

in pomagajte vašim otrokom, da zberemo čim več 

OEEO in OPBA! 

 

Med to opremo spadajo: 

 MALI GOSPODINJSKI APARATI (el. orodje, tiskalniki, računalniki, mikserji, radio, likalniki, …), 

 DROBNI APARATI (telefoni, GSM, el. igrače, MP3, brivniki, fen, tipkovnice, miške, polnilci, el. 

ščetke, USB …), 

 SIJALKE in BATERIJE. 

Zbrano odpadno opremo prinesite v petek, 19. 10. 2018 v času od 8:00 do 12:00 ure 

pred glavni vhod šole, kjer vas bo čakal poseben namenski tovornjak. 
 

HVALA, da boste pomagali pri ozaveščanju o pravilnem ravnanju z OEEO in OPBA. 
 

Eko koordinator šole: Simon Štrakl 

 

POZIV ZA SODELOVANJE NA MARTINOVI TRŽNICI 
 

V soboto, dne 10.11.2018 Občina Apače organizira zdaj že 

tradicionalno Martinovanje. Dogajanje želimo popestriti z dodatno 

ponudbo in sicer želimo obiskovalcem ponuditi tudi možnost nakupa 

domačih in drugih izdelkov na Martinovi tržnici. 

Vljudno vabimo vse ponudnike (društva, posamezniki, nosilci 

dopolnilne dejavnosti, podjetniki, …), ki si želijo na Martinovanju 

ponuditi svoje izdelke, da nam najkasneje do srede, 24.10.2018 do 

12.00 ure to sporočijo in sicer po elektronski pošti na naslov 

helena.kraupner@obcina-apace.si ali pokličejo na telefon 02 569 85 60.  

 

Prijazno vabljeni. 

PONEDELJEK: 1200 do 1700 
SREDA: 1000 do 1700 

11:30 – 12:00 malica 

ČETRTEK:  1200 do 1700 

mailto:info@lu-gradgona.si
http://www.lu-gradgona.si/
mailto:helena.kraupner@obcina-apace.si
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VABILO NA PROJEKCIJO NOVEGA RADGONSKEGA  

CELOVEČERNEGA FILMA OTO – 18.10.2018 
 

 

Spoštovani! 
 

V četrtek, 18. oktobra ob 18.30 uri  
vabljeni v Kulturni dom Apače  

na 

projekcijo novega radgonskega 

celovečernega filma OTO, 
režiserja in scenarista Vasje Rovšnika. 

 

Vstopnina: 5€ 
 

Več o najbolj gledanem pomurskem filmu 

zadnjih let izveste na: 
 https://oto-film.com/ 

 https://www.youtube.com/watch?v=s4iV_mZHpwg 

 

Vljudno vabljeni! 

 
 

 
VABILO NA EDITH MODNI SHOW – 20.10.2018 

 

Modna revija je čisto drugačna, kot pa si jo večina 

ljudi predstavlja. Je sveža, drzna, edinstvena, 

unikatna in predvsem nenavadna. To je modni 

»performens«, ki govori zgodbo. Modeli se prelevijo 

v gledališke igralce ali  plesalce. Na odru se odvija 

»show« z glasbo oziroma tokrat tudi z v živo odigrano 

glasbo. Posebni gost EdiTh modnega showa bo 

tokrat Samo Budna z violino, ob spremljavi 

kitarista Rajka Marjanoviča. Tako kot sam show, bo 

tudi "dekoracija odra" drugačna od pričakovane, saj 

bo za  poskrbel Robert Jurak, prleški umetnik. 

 

Z velikim ponosom prihajamo v Apače in skupaj 

z vami ustvarimo nepozaben večer. 

 

Se vidimo 

v soboto, 20.10.2018 

ob 19.00 uri  

v Kulturnem domu Apače. 

 
Vstop prost! 

 

https://remote.obcina-apace.si/owa/redir.aspx?C=b2c5d501ddf34cecb14fd1e3757cf924&URL=https%3a%2f%2foto-film.com%2f
https://remote.obcina-apace.si/owa/redir.aspx?C=b2c5d501ddf34cecb14fd1e3757cf924&URL=https%3a%2f%2fhttp://www.youtube.com%2fwatch%3fv%3ds4iV_mZHpwg
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NAJAVA DOGODKA:  

MARTINOVANJE V OBČINI APAČE – 10.11.2018 
 

Spoštovane občanke in občani, 
 

obveščamo vas, da tudi letos Občina Apače v sodelovanju z Društvom 

vinogradnikov Radgonsko – Kapelskih goric organizira zdaj že tradicionalno 

občinsko Martinovanje.  
 

Martinovanje bo  

v soboto, dne 10.11.2018 na dvorišču pred občinsko stavbo.  
 

Že vnaprej prijazno vabljeni na prireditev. 
 

O podrobnostih prireditve vas bomo obvestili v naslednjem občinskem glasilu. 

 
 

ZA GLASBENO 

PODLAGO BO 

POSKRBEL 
 

 

 

 
 

 

Z DOMAČINKO  

TJAŠO LESJAK.  

 
 

LOKALNE VOLITVE 2018 -  

Pomembne informacije in povezave za redne volitve župana, članov 

občinskega sveta v Občini Apače 

 
Vse informacije se bodo objavljale in posodabljale na povezavi na 

spletni strani občine na povezavi: 

https://www.obcina-apace.si/ 
 

Obvestila in objave Lokalne volitve 

 

 

https://www.obcina-apace.si/

