
 

Apače, 5. avgust 2019      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

 

 
 

                         Informacije iz občine Apače   
 

Spoštovane občanke in občani,  
 

seznanjam vas s pomembnimi  informacijami iz občine Apače, hkrati pa vas vabim na prihajajoče dogodke.   

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 
 

OBVESTILO O ZAPORI CESTE V APAČAH -  15. AVGUST 2019 
 

V četrtek, dne 15. avgusta 2019 bo v Apačah potekal tradicionalni KRAJEVNI  SEJEM.   
 

Na ta dan bo od 6.00 do najdlje 18.00 ure popolna zapora dela občinske ceste JP 604150 Apače - Žepovski 

travniki – Sp. Konjišče; in sicer od regionalne ceste R2 438  

(Pri Mercatorju) do križišča z občinsko cesto JP604284. 
 

Prosimo za upoštevanje prometne signalizacije in prometnega režima ter navodil redarjev.  

Obvoz bo organiziran.  
 

Hkrati vas vljudno prosimo za IZPRAZNITEV PARKIRIŠČA DAN PRED PRIREDITVIJO ZARADI 

POSTAVITVE STOJNIC.  
 

Prosimo za razumevanje in vljudno vabljeni na prireditev.  
 

 

2. NATEČAJ ZA IZBIRO KULINARIČNIH IN GASTRONOMSKIH SPOMINKOV 

V TERMALNO PANONSKI SLOVENIJI 
 

 

Turistična zveza Slovenije razpisuje 2. Natečaj za izbiro kulinaričnih in gastronomskih spominkov v Termalno Panonski 

regiji. Natečaj za kulinarične in gastronomske spominke je sestavljen iz dveh kategorij: Prehranski spominki in 

Kuhinjski pripomočki. 
Spominke iz že obstoječe ponudbe naj društva ali posamezniki prinesejo (pošljejo) na Turistično zvezo 

Slovenije, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 30. septembra 2019, do 10. ure.  
 

Vsakemu spominku mora biti priložena kuverta s podatki: ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonska 

številka avtorja/izdelovalca in kratek opis spominka upoštevajoč kriterije ocenjevanja. 
  

Prijavo za sodelovanje pošljite na mail info@turisticna-zveza.si najkasneje do 20.9.2019. 
 

Ostale informacije in prijavni obrazec najdete na spletni strani občine Apače: www.obcina-apace.si 
  

VABILO NA KRVODAJALSKO AKCIJO – 19. avgust 2019 
 

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OZ GORNJA RADGONA  
 

vas vljudno vabi, da se udeležite 

KRVODAJALSKE AKCIJE, 
ki bo v PONEDELJEK, 19. avgusta 2019, od 7.00 do 11.00 ure 

v Gostilni Zver v Apačah, Apače 42.  
 

S seboj prinesite osebni dokument. 

 

NAJAVA DOGODKOV, O KATERIH VAS BOMO PODROBNEJE OBVESTILI V NASLEDNJEM 

INFORMATORJU OBČINE APAČE : 
 

 

OBLETNICA BARA ROPOTULICA V APAČAH- Z ANSAMBLOM KLAPOVÜHI - 31. avgust 2019  
 

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE APAČE –  DOGODKI MED 7. in 15. septembrom 2019 
 

JAVNA PRIREDITEV OB EVROPSKEM TEDNU MOBILNOSTI 2019 - 18. september 2019 

http://www.obcina-apace.si/
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VABILO NA TRADICIONALNO GASILSKO VESELICO V APAČE – 15. avgust  
 

PGD APAČE prireja tradicionalno  
 

GASILSKO VESELICO, 
ki bo v četrtek, 15. avgusta  2019, s pričetkom ob 10.  uri, 

pred Gasilskim domom Apače.  
 

Za odlično vzdušje in glasbo bodo poskrbeli  

ŠTAJERSKI FAKINI,  

za hrano in pijačo pa gasilke in gasilci.  
 

In kot vsako leto, bo tudi letos bogat srečelov!    
 

PRISRČNO VABLJENI!  
 

VABILO NA TRADICIONALNI »KRAJEVNI« SEJEM V APAČAH« - 15. avgust  
 

Vabljeni v četrtek, 15. avgusta 2019 na 

TRADICIONALNI KRAJEVNI  SEJEM, 
ki na dan Marijinega vnebovzetja – Velike maše vsako leto poteka 

pri cerkvi v Apačah. 

Pri cerkvi bo potekal tradicionalni sejem – prodaja na stojnicah, pri  

novem gasilskem domu Apače pa bo družabno srečanje (veselica).  
 

Tako bo od 6.00 ure dalje popolna zapora dela občinske ceste JP 

604150 (od trgovine Mercator do križišča z občinsko cesto JP 604284).  

Vljudno prosimo za upoštevanje navodil redarjev in prometne 

signalizacije ter izpraznitev parkirišča dan pred prireditvijo za namen 

postavitve stojnic. 
 

VLJUDNO VABLJENI NA PRIREDITEV! 

 

VABILO NA ŠPORTNO – ŠALJIVE IGRE – 10. avgust  
 

Športno društvo Lutverci prireja  

ŠPORTNO – ŠALJIVE IGRE, 
ki bodo v soboto, 10. avgusta  2019 ob 14. uri na nogometnem igrišču v Lutvercih.  

 

Ekipa šteje 5 članov, ki se bodo pomerili v šestih zanimivih igrah. Vsi tekmovalci 

dobijo malico gratis. Prav tako se bo streljalo s fračo. Prijavnine ni! 

Prvih 5 mest pokali in praktične nagrade! 

Potekal bo izbor: naj tekmovalca, najbolj atraktivne tekmovalke in najstarejše 

tekmovalke, ki bodo prejeli nagrade. 

 Glasbeni gostje: Ansambel   Š E S T K A  
  

Vljudno vabljeni! 
 

VABILO NA TRADICIONALNE VAŠKE IGRE – 31. avgust  
 

Vaški odbor Lutverci vas vabi na že tradicionalne 

VAŠKE IGRE,  
ki bodo v soboto, 31. avgusta  2019 ob 12.  uri, pri gasilskem domu v Lutvercih.  

 

12:00: pričetek tekmovanja v kuhanju kisle juhe (prijavnina na ekipo znaša 20 €) 

14:00: pričetek iger, kjer naj ekipa sestavlja 5 članov, od tega obvezno dve ženski. 
 

Tako za kuhanje kisle juhe, kot tekmovanje v igrah, se je potrebno  

PREDHODNO PRIJAVITI.  
Rok za prijavo je 15. avgust 2019, na tel. št.: 070 263 331 (ga. Doris). 

 

Manjkalo ne bo niti streljanje s fračo, niti srečelov!  

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno! 
 

Glasbena gosta: Mark in Bojan T I V A D A R  
 

                                                      Vljudno vabljeni! 


