
 

Apače, 9.1.2018      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

 

 
 

                         Informacije iz občine Apače  
 

 

Spoštovane občanke in občani,  
 

seznanjamo vas s pomembnimi informacijami iz občine Apače.  
 

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 

URADNE URE ŽUPANA OBČINE APAČE 
 

Uradne ure župana so vsako sredo med 8:00 in 10:00 ter med 15:00 in 17:00 uro. 
 

Po potrebi se lahko dogovorimo tudi za alternativni termin. 
 

Prosim, da za termin kontaktirate sprejemno pisarno občine  

na elektronski naslov info@obcina-apace.si ali po telefonu na številko 02/569-8550. 
 

Za rezervacijo termina navedite temo pogovora/obiska, da se lahko župan na pogovor ustrezno pripravi in pridobi morebitne ključne 

informacije s strani strokovnih služb. Na tak način bomo lahko zagotovili učinkovito reševanje težav. 
 

Hvala za vaše sodelovanje. 

 

ODPADKI V ZABOJNIKIH NA POKOPALIŠČU  
 

Vse obiskovalce pokopališča ponovno resnično vljudno prosimo, da V ZABOJNIKE ZA ODPADKE 

NA POKOPALIŠČU NE ODLAGAJO HRANE IN DRUGIH ODPADKOV, ki tja ne sodijo.  
 

Prosimo, upoštevajte, da so zabojniki, ki so namenjeni odpadnim svečam, namenjeni izključno le temu 

in ne drugim odpadkom, ki se v zabojnikih zadnje čase pojavljajo (tudi kruh, druga živila in odpadki).  

Vsako gospodinjstvo mora imeti zagotovljeno ravnanje z biološkimi odpadki – ali jih odlagati na lastnem 

kompostniku ali pa si zagotoviti zabojnik za biološke odpadke in le tega predajati koncesionarju, v skladu 

z veljavnimi predpisi. Prosimo, da se navedeno dosledno upošteva, SAJ NEUPOŠTEVANJE DRAŽI 

STORITEV ODVOZA. 
 

JAVNO NAZNANILO 

o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Občine Apače, spremembe in dopolnitve št. 1 
 

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Apače, spremembe in 

dopolnitve št. 1 (v nadaljevanju: OPN - spremembe in dopolnitve št.1), ki ga je izdelalo podjetje Urbis d.o.o., Partizanska c. 3, 2000 

Maribor. 
 

Javna razgrnitev bo izvedena na sedežu Občine Apače od ponedeljka, 7. januarja 2019 do četrtka, 7. februarja 2019, 

v delovnem času občinske uprave in na spletnem naslovu https://www.obcina-apace.si/. 
 

Javna obravnava bo v sredo 30. januarja 2019, ob 18.00 uri v sejni sobi Kulturnega doma Apače. 
 

Pisne pripombe in predloge, ki se nanašajo izključno na razgrnjeno gradivo, lahko dajo vsi zainteresirani organi, organizacije in 

posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestu javne razgrnitve kot zapis v knjigo 

pripomb in predlogov ali se jih posreduje pisno na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače ali na elektronski naslov: 

info@obcina-apace.si. Rok za oddajo pripomb je zadnji dan javne razgrnitve. Podrobnejše informacije: Jožica Kovač Štefur.  
 

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, dan pristanek za objavo teh 

podatkov v stališču do pripomb in predlogov, ki bo objavljeno na oglasni deski Občine Apače in v svetovnem spletu. Osebe, ki ne 

želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. 
 

Javno naznanilo je bilo objavljeno tudi v katalogu informacij javnega značaja in je dostopno na naslednji povezavi: http://www.lex-

localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=616b11d7-df68-41ef-af92-2cd3618e2b52 
 

VSO GRADIVO JE DOSTOPNO TUDI PREKO APLIKACIJE iObčina na naslednji povezavi: 
 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=apace 
 

KOLEDAR ODVOZA ODPADKOV ZA LETO 2019 
 

Koledar je objavljen med novicami in obvestili  

na spletni strani občine Apače www.obcina-apace.si. 

https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=apace
http://www.obcina-apace.si/
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OBVESTILO 

 o javnem razpisu 

za dodelitev neprofitnih stanovanj v  najem v letu 2019 
 

Občina Apače je z dnem 28.12.2018, na spletni strani Občine Apače objavila javni razpis za dodelitev 

neprofitnega stanovanja v najem (trenutno je za oddajo predvideno eno večje stanovanje). V kolikor se 

želite prijaviti na razpis  za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem lahko dvignete obrazec, s katerim 

se prijavite na razpis na Občini Apače, Apače 42/b, 9253 Apače, vsak delovni dan ali na spletni strani  

Občine Apače-www.obcina-apace.si.   
 

Vloge se oddajajo vključno do dne 7.2.2019 do 10.00 ure v tajništvu Občine Apače, 

Apače 42/b, 9253 Apače ali po pošti na isti naslov. 
 

Vse dodatne informacije lahko dobite  vsak dan v poslovnem času na sedežu občine ali na telefonski  številki 

02/ 569 85 54  ali preko elektronske pošte: info@obcina-apace.si. 

 

OBVESTILO OBČANOM OBČINE APAČE in UPORABNIKOM STORITEV PREVZEMA 

GREZNIČNIH GOŠČ TER BLATA MALIH ČISTILNIH NAPRAV  
 

Spoštovani občani in uporabniki storitev prevzema grezničnih gošč ter blata malih čistilnih naprav (v nadaljevanju 

MKČN)! 
 

Obveščamo vas, da v kolikor bo vreme dopuščalo (temperature zraka nad 0°C) se bodo redni odvozi grezničnih gošč in blata MKČN 

še naprej vršili ob ponedeljkih, sredah in petkih po predhodnem naročilu, vendar v manjših dnevnih količinah pobranih gošč in/ali 

blata MKČN. 
 

V kolikor pa se bodo temperature zraka spustile pod 0°C in se čez dan ne bodo dvignile nad 0°C, se redni odvozi grezničnih gošč 

ne bodo vršili do nadaljnjega (predvidoma januar, februar in prva polovica marca 2019). 
 

Navedeni ukrep je nujno potreben tako z vidika varovanja čistilnih naprav, katerih delovanje je v zimskem času zaradi nizkih 

temperatur upočasnjeno in bi vsakršna dodatna obremenitev lahko predstavlja tveganje za neustrezno delovanje čistilne naprave , ki 

greznično goščo sprejme, kot tudi z vidika zaščite vozil in naprav za sprejem grezničnih gošč pred strojelomom. 
 

Prosimo za razumevanje! 
 

Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, Ljutomer  

 

POMEMBNO OBVESTILO 

VREČKE »ZA PLASTIKO« LAHKO  DVIGNETE V ZBIRNEM CENTRU 
 

Obveščamo vas, da lahko vrečke za mešano embalažo (»vrečke za plastiko«) še naprej 

prevzemate V ZBIRNEM CENTRU in sicer:  
 

VSAK DELOVNI PETEK (med 12.00 in 16.00 uro) in 

VSAKO DELOVNO SOBOTO (med 8.00 in 12.00 uro). 
 

Vsakemu gospodinjstvu na letni ravni brez dodatnega plačila pripadata dve vrečki za mešano embalažo 

na odvoz.  

Hkrati prosimo, da ob predaji odpadkov na zbirnem centru osebju pokažete odrezek plačane položnice, s katerim 

lahko brezplačno oddate kosovne in druge odpadke KOT FIZIČNA OSEBA.  
 

V kolikor oddajate odpadke kot pravna oseba, prosimo, da osebje na zbirnem centru na to posebej opozorite. 

 

LOKALNA PONUDBA EKOLOŠKIH IZDELKOV – Kmetija Kranjec iz Lutverc  
 

Spoštovani,  
 

Kmetija Kranjec iz Lutverc 18, 9253 Apače obvešča, da je razširila ponudbo svojih ekoloških izdelkov. 
 

Poleg odličnih ekoloških mok, zdrobov in kaš, hladno stiskanega sončničnega olja ter olja oljne ogrščice (»ripsovega olja«) so odslej 

v ponudbi tudi testenine, narejene samo iz različnih mok ter vode, torej brez dodanih jajc. Testenine izdelujem v obliki jušnih in 

širokih rezancev ter svedrov. Na ta način narejene testenine so uporabne tudi v veganski kuhinji in so, prav tako kot vsi ostali izdelki 

kmetije, obogatene z ekološkim certifikatom akreditirane kontrolne organizacije. 
 

Za cenjene stranke nudim tudi uslugo mletja žit ter luščenja pire. 
 

Za vas lahko pripravim tudi ekološki darilni paket, s katerim lahko razveselite vam drage osebe ob različnih priložnostih (rojstni 

dnevi, razne obletnice, ob praznikih in kar tako, . . . ) 
 

Se priporočam:  
  

Andrej Kranjec (00386 (0)41 357 329; akranjec17@gmail.com 

mailto:akranjec17@gmail.com

