
 

Apače, 3.4.2019      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 dogodka v Apače.  
 
 

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 
 

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE OBČINE APAČE 
 

Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih je pomembna pomoč 

vsem lastnikom hiš in stanovanj, ki v to vlagajo svoja sredstva. Varčevanje z energijo in 

njena učinkovita raba se ne odražata le na okoljevarstvenem področju, ampak ima 

neposreden finančni učinek. Ker  so stroški za energijo relativno visoki, si vse več 

organizacij in gospodinjstev prizadeva za smotrno rabo energije. 
 

Občina Apače v sodelovanju z Energetsko agencijo za Podravje (Energap) svojim 

občanom omogoča brezplačna energetska svetovanja.  
 

Brezplačne energetske nasvete in informacije lahko občani dobijo po telefonu, in sicer vsak delovni dan, med 

8.00 in 14.00 uro v Energetski agenciji za Podravje na telefonski številki (02) 234 23 63 ali pošljejo vprašanja 

na elektronski naslov info@energap.si.  
 

VABILO na KONCERT SOLISTOV, KOMORNIH ZASEDB IN ORKESTRA  - 12.4.2019 
 

Občina Apače in Zasebna glasbena šola Maestro 

vas vabita  

na  
 

KONCERT SOLISTOV, KOMORNIH 

ZASEDB IN ORKESTRA 
 

   KDAJ:  v petek, 12. aprila ob 18.00 uri 
 

               KJE:     Kulturna dvorana KD APAČE 
 

Prisrčno vabljeni! 
 

VABILO na delavnico ALI SEM FIT/ TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI – 15.4.2019 
 

Vljudno vabljeni na  

delavnico ALI SEM FIT/ TESTIRANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI ,  

ki jo bomo izvedli za občane občine Apače. 
 

KDAJ:   v ponedeljek, 15. aprila 2019 med 16.00 in 18.00 uro 
 

KJE:   OŠ Apače – vhod pri telovadnici (v primeru slabega vremena v telovadnici OŠ) 
 

KDO:   Testiranje je namenjeno zdravim odraslim posameznikom med 18 in 65 letom starosti, ki jih 

zanima kakšna je njihova telesna zmogljivost, ter raven telesne dejavnosti za zdravje 
 

KAKO:  Udeleženci opravijo enega izmed treh preizkusov za ugotavljanje telesne zmogljivosti 
(ali PREIZKUS HOJE NA 2 KILOMETRA ali 6 MINUTNI TEST ali 2-MINUTNI TEST STOPANJA NA MESTU) 

 

Na testiranju sodelujejo strokovnjaki iz različnih področij: dipl. fizioterapevt, dipl. 

kineziolog, dipl. med. sestra, zdravnik, reševalec. 
 

Pred izvajanjem vam bomo izmerili krvni tlak in v primeru, da bo ta previsok, se 
testa ne boste mogli udeležiti. Izvajanje testa ni primerno za kronične bolnike. 

 

Vljudno vabljeni, 
 

            Ekipa CKZ ZD Gornja Radgona 


