
 

Apače, 8.1.2020 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

INFORMATOR 
                                O B Č I N A  A P A Č E 
 OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE APAČE         Apače 42b, 9253 Apače 

                 Tel.: 02 569 85 50 
                 E-pošta: info@obcina-apace.si 

   

Spoštovane občanke in občani,  
 

obveščamo vas o prihajajočih dogodkih in novostih v našem kraju.  
Župan občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 

DIŠI PO DOMAČE … 

NOVOSTI V HIŠI DOBROT APAČE  

 

Hiša dobrot Apače je skupaj z lokalnimi ponudniki iz domače občine uspešno zakorakala v 

Novo leto. Poleg že obstoječe ponudbe (slasten, domači kruh, dišeče gibanice, domači 

piškoti, različne moke, testenine, bučno olje, med, mesni izdelki, vina,… ) so k svoji 

ponudbi v začetku letošnjega leta dodali nove proizvode.   

 

Zdaj v Hiši dobrot lahko kupite tudi: 

- vsak dan sveže domače mleko in mlečne izdelke (maslo, sadni 

in navadni jogurti, mladi sir, skuta,…) 

- sokove in marmelade, različna žganja, kis,… 
 

 

 

Prijazno vabljeni!  

 

NOVO PRI KOLESARSKO – POHODNIŠKEM MOSTU 

OKREPČEVALNICA BICIKL Z NOVO PONUDBO V ZIMSKE DNI 
 

Okrepčevalnica Bicikl pri kolesarsko – pohodniškem mostu v Črncih  

PO NOVEM OBRATUJE TUDI V ZIMSKIH DNEH.  

Z veseljem vas pričakujejo vsak dan med 9.00 in 21.00 uro,  

razen ob ponedeljkih, ko imajo zaprto.  

 

    Poleg že obstoječe ponudbe si boste zdaj pri njih lahko potešili lakoto s 

SLASTNO PICO.  

Vabljeni! 

 

PONUDBA DOMAČEGA KRUHA 

 

Torek – EKO PIRIN KRUH 

Sreda – EKO KORUZNI KRUH 

Četrtek – EKO AJDOV KRUH 

Petek – EKO RŽENI KRUH IZ KRUŠNE PEČI 

Sobota – EKO RŽENI KRUH IN MLEČNI KRUH 

DELOVNI ČAS PRODAJALNE 

Od torka do petka:  

od 9.00 do 12.00 ure 

od 15.00 do 18.00 ure 

Sobota:  

od 9.00 do 12.00 ure 

Nedelja, ponedeljek in prazniki: 

Zaprto 
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Vljudno Vas vabimo, da se udeležite 
 

KRVODAJALSKE AKCIJE 
 

v SREDO, 22. januarja 2020, od 7.30 do 11.00 ure 

v prostorih Gasilskega doma PGD Apače, Apače 4D. 
 

S seboj prinesite osebni dokument. 
 
 

MATJAŽ JAVŠNIK - KOMEDIJA »STRIPTIZ« 

SOBOTA, 18. JANUAR 2020 OB 18.00 URI  

V Kulturni dom Apače prihaja mojster smeha Matjaž Javšnik s komedijo - Striptiz! 

Na odru ne bo razgalil le sebe, temveč tudi vas - pravzaprav kar celotno Slovenijo. V Striptizu se 

sprehodi čez slovenske posebnosti in zanimivosti, pa tudi čez naše prednosti in slabosti. Skozi smeh se 

bomo spoprijeli z dvojino, ljubeznijo do pločevine, ki se blešči iz garaž in nadstreškov, družinskih vezi, 

športnih uspehov, slovenske šole, graditve kariere, interesnih skupin, javne uprave, pa vse do rak rane 

naše družbe - politike. Seveda Matjaž tudi tokrat ne bo pozabil na pregovorno slovensko zavist, kar 

nas dela unikum ne le v evropskem temveč kar v svetovnem merilu. 

Da to drži se lahko prepričate sami - pridite, da ne boste ' favš' tistim, ki se bodo 
nasmejali do solz. 

KULTURNI DOM APAČE 

18. januar 2020 ob 18:00 uri  

Vstopnina: 13,00 EUR 

Vstopnice: www.kingkongteater.si, Eventim, Pošta, Petrol, uro pred predstavo na prizorišču 

 

 
 
 

v sodelovanju s 

 
OBMOČNO ZDRUŽENJE 

GORNJA RADGONA 
in KRAJEVNE ORGANIZACIJE 

  

»Najbrž bom živel samo enkrat.  
Če zatorej lahko komu izkažem prijaznost 
ali naredim kakšno dobro delo, 
naj to storim sedaj, 
naj ne odlašam ali pozabim, 
saj ne bom več šel po tej poti!« 
W. Penn 

http://www.kingkongteater.si/

