
 

Apače, 20.11.2019 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

 

INFORMATOR 

  
Spoštovane občanke in občani,  

seznanjam vas s pomembnimi informacijami in vas hkrati vabim na prihajajoče dogodke.  
 

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 

OBVESTILO O POPOLNI ZAPORI OBČINSKE CESTE JP 604141                                   

ŽIBERCI –ŽIBERSKI TRAVNIKI – SP. KONJIŠČE 
 

  

Obveščamo vas, da bo predvidoma od 25.11.2019 do 9.12.2019 od 0:00 - 24:00 ure popolna zapora občinske ceste 

JP 604141 Žiberci - Žiberski travniki – Sp. Konjišče na odseku od domačije Srt do bivše domačije 

Hajdinjak v Žibercih. Popolna zapora je potrebna zaradi gradbenih del - izvedba prepusta čez cesto 

za potrebe revitalizacije 11 mlinskega potoka.  

Obvoz bo urejen na relaciji Žiberci – Žepovci – Žepovski travniki – Sp. Konjišče – Žiberski travniki 

in obratno. Na območju zapore pa bo možen dostop do naslova Žiberci 48. 

V primeru nastalih težav v zvezi z izvajanjem investicije se oglasite v prostorih Občinske uprave 

občine Apače, ali nas pokličite na (02) 569-85-50. 
 

Vljudno vas prosimo za strpnost in upoštevanje prometne signalizacije. 

Zahvaljujemo se za razumevanje. 
 

 

 



 

Apače, 20.11.2019 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

    

                                
 
O B Č I N A   A P A Č E 

NAJAVA AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA  

PAMETNE VASI  ZA JUTRI  –  DECEMBER 2019  
 

 

LAS Prlekija izvaja projekt »Pametne vasi za jutri«, odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 Priprava izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Občina Apače kot partner LAS Prlekija izvaja 

določene dejavnosti znotraj operacije projekta »Pametne vasi za jutri«.  

 

Cilj projekta je vključiti občane vseh starosti  v niz brezplačnih predavanj in praktičnih delavnic ter predstaviti napotke in 

praktične izkušnje za boljše življenje jutri. Ustvarjalnost v zdravem duhu in telesu tudi z druženjem, pogovori, izmenjavo izkušenj 

in veselimi dogodki. 

 

V mesecu decembru 2019 se izvaja samo aktivnost Aktivirajmo telo. Z ostalimi aktivnostmi nadaljujemo v januarju 

2020.  
 

Datum Prostor Izvajalec Čas uporabe Namen 

December 2019 POŠ Stogovci       

ponedeljek, 2. december  telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 16,30-18,00 aktivirajmo telo-vadba 

sreda, 4. december telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 17-18 aktivirajmo telo-vadba 

ponedeljek, 9. december  telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 16,30-18,00 aktivirajmo telo-vadba 

sreda, 11. december telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 17-18 aktivirajmo telo-vadba 

ponedeljek, 16. december telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 16,30-18,00 aktivirajmo telo-vadba 

sreda, 18. december telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 17-18 aktivirajmo telo-vadba 

ponedeljek, 23. december  telovadnica …Andreja Zrnić s.p. 16,30-18,00 aktivirajmo telo-vadba 
 

 

Apače, 20.11.2019 

PRISRČNO VABLJENI! 

  
       

 

 
 

 

KOMEDIJA – »NI LAHKO BITI ŽENSKA« - nedelja, 1. december ob 17.00 

 

V nedeljo, 1. decembra ob 17.00 uri Kulturno umetniško društvo Veseli 

oder iz Ptuja v Kulturnem domu Apače prireja predstavo, komedijo z 

naslovom  

"NI LAHKO BITI ŽENSKA" 
 

 
Vstopnina: 8,00 EUR. Karte lahko kupite uro in pol pred začetkom predstave v Kulturnem domu. Vabljeni! 


