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                         Informacije iz občine Apače   

 

Spoštovane občanke in občani,  
 

seznanjam vas s pomembnimi informacijami iz Občine Apače, hkrati pa vas vabim na dogodka, ki se bosta 

odvijala v občini Apače.  

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 

 

MISEL ŽUPANA OB KONCU LETOŠNJEGA ŠOLSKEGA LETA 
 

V ponedeljek, 24. junija je bil prav poseben dan, konec 

šolskega leta 2018/19. 
 

Vsem učencem iskreno čestitam za dosežene uspehe, 

priznanja in izpeljane projekte. 

Veliko ste naredili, se marsičesa naučili, preizkusili in 

dognali. Prav je, da smo na dosežke ponosni in da nas 

navdajajo z željo in voljo, da bo tako tudi v prihodnje. 
 

Naj bodo počitnice vseh, drage učenke, učenci in 

učitelji, radostne, polne aktivnosti, športa in 

pozitivnih doživetij. 

Ob tej priložnosti vsem želim, da poletje zaužijete v 

polni meri in da si odpočijete. 

                                   Župan 
 

NEPOSREDNI PRENOS SVETE MAŠE PO RTV SLOVENIJA 

IZ CERKVE MARIJINEGA VNEBOVZETJA APAČE – 7. julij 2019 
 

Župnija Apače obvešča, da bo v nedeljo, 7. julija 2019 ob 10. uri neposredni 

prenos Svete maše, ki ga bo prenašala RTV  Slovenija.  
 

Zaradi priprav na prenos, Svete maše ob 8. uri ne bo, bo pa nedeljska Sveta maša 

v soboto, 6. julija 2019 zvečer ob 19. uri. 
 

Zaradi neposrednega prenosa vernike naprošamo da pridete v cerkev pravočano 

oziroma vsaj par minut pred samim začetkom Svete maše.  

                Župnija Apače 

 

VABILO NA VRTNO VESELICO S SREČELOVOM V PODGORJE – 13. julij 2019 
 

PGD Podgorje iz občine Apače   

vas vabi na  
 

VRTNO VESELICO S SREČELOVOM,  
 

ki bo v soboto, 13. julija  2019 ob 19.  uri 

pri GD v Podgorju.  
 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno! 
  

         Glasbeni gostje: Ansambel                                            
 

 

Vljudno vabljeni! 
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VARNO V POLETJE  
 

V petek, 24. junija je bil zadnji šolski dan, konec šolskega leta za otroke. 

Začele so se namreč poletne počitnice in s tem začetek brezskrbnega 

obdob ja, predvsem za otroke, ki se počitnic še kako veselijo.  
 

Gre za mlade, vesele 

ter sila nerpedvidljive 
udeležence v prometu. Zatorej naprošamo vas voznice in 

vozniki, ter ostale udeležence v prometu, da upoštevate 

prometne predpise in občutneje zmanjšate hitrost tudi na 

območju, kjer so v bližini igrišča ali na lokacijah, kjer se 

zbirajo in družijo otroci.  
 

SPVCP Občine Apače 

 

V VROČINI POSKRBITE ZA DOBRO POČUTJE VAŠIH ŽIVALI! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

KAKO? 
 

 Živali naj imajo VEDNO na razpolago svežo VODO 

 Omogočen umik v SENCO 

 Živali sprehajajte zjutraj ali zvečer, ko ni tako vroče  

 Živali NE PUŠČAJTE v avtu 

 Tudi za druge živali (ježi, ptice, itn. ) nastavite VODO.  

RAZPISI ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019 - 

LETOS NA VOLJO VEČ KOT 10.000€ SREDSTEV! 
 

Obveščamo vas, da tudi letos Ustanova dr. Antona Trstenjaka skupaj s partnerji 

razpisuje štipendije za študij in sofinanciranje projektov. 
 

AKTUALNI RAZPISI: 
 

RAZPIS ŠTIPENDIJ IN SOFINANCIRANJA PROJEKTOV ZA LETO 2019 

Rok za prijavo: 

- projekti najkasneje do 1.9.2019 (rezultati razpisa bodo znani do 20.9.2019). 

- štipendije najkasneje do 10.11.2019 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2019). 
 

RAZPIS ŠTIPENDIJE ZA SOFINANCIRANJE PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA ZA LETO 2019 

Rok za prijavo je najkasneje do 10.11.2019 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2019). 
 

RAZPIS ŠTIPENDIJI ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA IN MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA NA ALMA MATER 

EUROPAEA ZA LETO 2019 

Rok za prijavo je najkasneje do 10.11.2019 (rezultati razpisa bodo znani do 1.12.2019) 

 

Potencialne kandidate pozivamo, da izkoristijo možnost prijave na navedeni razpis. 

Razpis je dosegljiv na spletni strani Ustanove dr. Antona Trstenjaka:, https://trstenjak.net/ 

ali na spletni strani Občine Apače: http://www.obcina-apace.si. 

https://trstenjak.net/
http://www.gor-radgona.si/

