
 

Apače, 27.2.2019      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

 

 
 

                         Informacije iz občine Apače  
 

 

Spoštovane občanke in občani,  
 

seznanjamo vas s pomembnini informacijami, hrati pa vas vljudno vabimo na Folkroriado ob dvevu žena in na že 5. rez 

potomke Stare trte, ki raste pred Kulturnim domom Apače.  
 

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 
 

OGRAJA ZA DVOŽIVKE   
 

Obveščamo vas, da je na območju vasi Lutverci postavljena ograja za dvoživke, ki 

preprečuje povoze dvoživk (žab).  
 

Vljudno vabljeni tudi k pobiranju in prenašanju žab cez cestišče; in sicer ob večerih 

predvsem v mesecu marcu. Ob deževnih  dneh bo akcija še intenzivnejša, namreč 

takrat pride na plano še več žab.  

Ne pozabite si nadeti varnostnega jopiča,  

s seboj pa vzamite tudi kakšno vedro in zaščitne rokavice.  
Za dodatne informacije lahko kontaktirate  

g. Gregorja Domajnko na številko 031 340 399.  

 

POMEMBNO OBVESTILO KMETOM – kot opomnik  
 

Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17), 

natančneje 8.a člen navaja, da je gnojenje s hlevskim gnojem, kompostom ali digestatom, če slednji vsebuje več kakor 20 

odstotkov suhe snovi, na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 1. decembra do 15. februarja. 
Ne glede na prejšnji odstavek je gnojenje s hlevskim gnojem, kompostom ali digestatom, če slednji vsebuje več kakor 20 

odstotkov suhe snovi, na kmetijskih zemljiščih z zeleno odejo v nekaterih katastrskih občinah prepovedano od 15. 

decembra do 15. januarja, na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje pa od 1. decembra do 1. 

februarja. 
Določbe prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za gnojenje kmetijskih rastlin v rastlinjakih. 

 

Več informacij najdete v zgoraj navedeni Uredbi.  
 

OBVEŠČANJE IN OGLAŠEVANJE OB DRŽAVNI CESTI 
 

V skladu s 78. členom Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. 

US, 46/15 in 10/18), je obveščanje in oglaševanje ob državni cesti dovoljeno zgolj s soglasjem 

Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.  

Praviloma je oglaševanje dovoljeno zgolj v naseljih (ena izmed izjem je kot primer, da je poslovni objekt 

ob državni cesti izven naselja in se oglašuje ob tem objektu), objekti za obveščanje in oglaševanje pa ne 

smejo ovirati preglednosti.  

Vsem imetnikom tovrstnih objektov za obveščanje in oglaševanje predlagamo,  

da si pridobijo ustrezno soglasje. 

 

POVABILO K SOLELOVANJU V 40-DNEVNEM POSTU – BREZ ALKOHOLA  
 

Tudi v letošnjem letu skupaj s Slovensko Karitas in Zavodom Med.Over:Net 

pripravljamo 

že štirinajsto akcijo 40 dni brez alkohola. 

Tokrat bo potekala pod sloganom Za odgovoren odnos, ambasador akcije 

pa je Igor E. Bergant, ljubitelj športa in televizijski voditelj.  
Tako kot vsako leto je tudi letos namen akcije je opozoriti na širšo problematiko alkohola v 

družbi, vzpodbuditi ljudi, da se ji pridružijo, ter se odpovejo alkoholu za določen čas, v 

prometu pa nikoli ne vozijo pod vplivom alkohola. 

 

                                                         Akcija bo potekala od 6. marca do 20. aprila 2019.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-5147
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0850
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0545
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5732
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2012
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1474
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1878
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0411


 

Apače, 27.2.2019      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

 

VABILO                                                                                         
NA FOLKLORIADO OB DNEVU ŽENA – 9. marec 2019 

 
Vljudno vas vabimo na  

 

FOLKLORIADO  

OB DNEVU ŽENA,  
ki jo organizira KFD Vrisk Apače  

ob podpori Občine Apače.  

 

KDAJ: sobota, 9.3.2019 ob 17. uri  
 

KJE: Kulturni dom Apače  

 

Nastopajoči: 
 

- KFD VRISK APAČE,  

- FD Gornja Radgona,  

- OFS Šmentana muha OŠ in vrtca Apače,  

- OFS OŠ Apače, 

- Sara Koler Urbanič in  

- Nastja Šalamun. 

VABILO                                                                                                                 

NA SLAVNOSTNI 5. REZ TRTE – 13. marec 2019 
 

 

Vljudno Vas vabimo 

na 

5. rez potomke Stare trte,  

ki poganja svoje korenine ob Kulturnem domu Apače. 
 

Dogodek bo v sredo, 13. marca 2019  
ob 15.00 uri  

v Apačah pri Kulturnem domu.  
 

Prisrčno vabljeni! 

 
 

dr. Andrej STEYER l.r.   
GOSPODAR trte  


