
 

Apače, 11.3.2020 

 

     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 aktualnih informacijah.  
 Župan občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 

 

 

OBVESTILO ZDRAVSTVENEGA DOMA GLEDE ORGANIZACIJE DELOVANJA ZARADI 
KORONAVIRUSA 

 

S strani Zdravstvenega doma Gornja Radgona smo prejeli informacije glede organizacije dela in sprejema 
pacientov v zdravstvenih domovih zaradi izvajanja ukrepov proti širjenju koronavirusa. Vljudno prosimo, da 
upoštevate navodila osebja in tako zaščitite sebe in druge. 
  

ZDRAVSTVENA POSTAJA APAČE:  
• Vhodna vrata Zdravstvene postaje Apače so zaklenjena. 

• Vrata se odpirajo vsakih 15 minut, ko se pred vstopom pacienta izvede triaža – pacienta se 

povpraša o namenu obiska, od česar je odvisen nadaljnji način obravnave. 

• Na vhodnih vratih so objavljene telefonske številke za nujne primere:  

Tel: (02) 569 10 16 (SPLOŠNA AMBULANTA) ter (02) 569 10 14 (ZOBNA AMBULANTA). 

  
ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA: 

• Vstop v stavbo zdravstvenega doma je omogočen izključno skozi glavni vhod, kjer se v avli 

glavnega vhoda izvaja triaža! 

• Izven rednega delovnega časa ambulant, torej v času dežurstva, je vhod v zdravstveni dom 

zaprt. Pacienti so za vstop dolžni pozvoniti! 

• Zunanje enote odpirajo vhodna vrata na vsakih 15 minut in se pred vstopom v prostore izvede 

triaža. V nujnih primerih pacienti lahko pokličejo na telefonske številke, ki so objavljene na 

vhodnih vratih. 

• Pregledi v referenčnih ambulantah ter šola za starše so do nadaljnjega ukinjeni.  
 

 

OBVESTILO GLEDE ODPOVEDI DOGODKOV IN PRIREDITEV 
 
 

V skladu z odredbo Ministrstva za zdravje RS se v občini Apače, tako, kot na celotnem območju Republike 

Slovenije ODPOVEDUJEJO VSE PRIREDITVE, ZBIRANJE LJUDI NA JAVNIH PRIREDITVAH V JAVNIH PROSTORIH 

ZAPRTEGA TIPA, KJER SE ZBIRA VEČ KOT 100 LJUDI, DOKLER NE PRENEHA NEVARNOST ŠIRJENJA NALEZLJIVE 

BOLEZNI SARS-COV-2 (COVID 19). TA ODREDBA ZAČNE VELJATI Z DNEM 10.3.2020. 

  

Navedeno obvestilo je z dnem 10.3.2020 objavljeno na spletni strani občine Apače in v informatorju, ki bo 

prispelo na gospodinjstva dne 18.3.2020. Ker je občina preko Pošte dolžna oddati informator en teden pred 

prihodom na gospodinjstva, prosimo, da za ažurne informacije glede navedenega spremljate spletno stran 

www.obcina-apace.si oziroma spletno stran Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-mnozicnih-dogodkov.  

 

 

http://www.obcina-apace.si/
https://www.nijz.si/sl/priporocila-glede-mnozicnih-dogodkov
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PRESTAVLJENA PREDSTAVA MARTINE IPŠA – ŠOVBIZNIS    
 
Zaradi poostrenih preventivnih ukrepov za zaščito pred okužbo in širjenjem koronavirusa,  se prestavi tudi 
dogodek Martine Ipša (Apače) - Šovbiznis iz 25. marca na 15. maj 2020. Ura ostaja ista, ob 19:00.  
  
Že kupljene vstopnice veljajo za nov termin. Če komu nov datum ne ustreza, vračilo kupnine je možno od 11.3. 
do 23. 3. 2020 na prodajnem mestu, kjer so vstopnice kupili. Spletni kupci naj se obrnejo 
na info@eventim.si ali vstopnice@standupsi.com. » 

 
 

DREVESA OB JAVNIH CESTAH  
 

V zadnjem obdobju je vse več nepredvidljivega vremena in močnega vetra, posledično pa obstaja večja verjetnost, 
da bo na javno cesto padlo kakšno drevo ali veja in s tem ogrozilo varnost udeležencev v cestnem prometu. 
 
Zato bi lastnike gozdov in druge vegetacije želeli seznaniti z nekaterimi določili Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 
109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US; v nadaljevanju zakon).Ta namreč v skladu s prvim odstavkom 5. člena, prepoveduje 
izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala 
cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. V to kategorijo spadajo tudi drevesa.  
 
Cestni svet je zemljišče, katerega mejo na podlagi predpisov o projektiranju javnih cest določajo linije med skrajnimi 
točkami prečnega in vzdolžnega profila cestnega telesa, vključno z napravami za odvodnjavanje. Meja cestnega sveta 
poteka največ 2 metra od linij skrajnih točk. Cestišče pa po zakonu sestavlja tudi zračni prostor nad voziščem v višini 
7 m. 
V kolikor je potrebno kakšno drevo na območju gozda požagati oziroma odstraniti v celoti,  se potrebno pred tem 
povezati s pristojnim revirnim gozdarjem oziroma Zavodom za gozdove RS. 
 
Za varnost v cestnem prometu je zelo pomembna tudi preglednost v križiščih ali cestnih krivinah. V skladu s drugim 
odstavkom 70. člena Pravilnika o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005 in 26/2006), je v območju površin, 
potrebnih za preglednost ceste, dopustna zatravitev in zasaditev grmovnic, katerih višina rasti ne presega 0,75 m. 
 
Lastnike površin, kjer zaradi dreves ali druge vegetacije obstaja kakršna koli verjetnost ogrožanja udeležencev 
cestnega prometa pozivamo, da pristopijo k ureditvi te problematike, saj v primeru nezgode kot posledica iz zgoraj 
opisanih nepravilnosti, lahko ob globah, ki jih predvideva zakon, nastane tudi odškodninska oziroma subjektivna 
odgovornost. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NAJAVA PRIHAJAJOČIH DOGODKOV: 
 

4. APRIL 2020 – ČISTILNA AKCIJA PO OBČINI APAČE 
 

4. APRIL  2020 ob 12.00 uri, Lutverci 74  – RAZSTAVA PASEMSKIH KOKOŠI IN PLAZILCEV   
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