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NAGOVOR ŽUPANA OB PRAZNOVANJU  14.OBČINSKEGA PRAZNIKA 

Drage občanke, občani, 

smo v tednu občinskega praznika. Kot na vseh področjih, bo tudi praznovanje letošnjega 

praznika nekoliko okrnjeno, saj so nam načrtovane dogodke preprečili ukrepi za zajezitev 

širjenja koronavirusnih okužb. 

Kljub temu smo uspeli pridobiti pozitivno mnenje za športno-rekreacijski dogodek »Dan za 

zdravje«, ki bo v četrtek, 10.9.2020 na ŠRC Apače. Veseli me, da nas bo tudi letos obiskal in z 

nami preživel aktiven dan Bogomir Dolenc, ultramaratonec in človek s srcem.  

Dobrodelni dogodek (sredstva bomo zbirali za ustanovo Mali vitez) bomo popestrili s 

tekom, učno uro pravilnega teka in prikazom pravilne uporabe avtomatskega defibrilatorja. 

Prisrčno vabljeni, da se dogodka udeležite, saj bo primeren za vse starostne skupine. 

Preživimo prijeten dan, namenimo ga zdravemu načinu življenja, sproščanju in gibanju v 

naravi. Lahko s pohodom, kolesarjenjem, tekom in druženjem na ŠRC. 

Tradicionalna trgatev in slavnostna seja bosta potekali v okrnjeni obliki. Žal bo letos praznik 

tudi brez tradicionalne veselice in napihljivih otroških igral. A z optimizmom zrem v 

prihodnost, da že drugo leto vse zamujeno nadoknadimo. 

Ob občinskem prazniku želim vsem, da občutite zadovoljstvo in pripadnost naši čudoviti 

lokalni skupnosti, pokrajini, ki jemlje dih, če jo le znamo pogledati… ne z vidika 

vsakodnevnega hitenja, ampak skozi oči človeka, ki išče lepoto in mir narave, veličino 

obdelanih polj in bogate zgodovine, ki je definirala naše Apaško polje.  

Vse to imamo na dlani. Vsak dan. 

Ponosno praznovanje občinskega praznika 2020! 

Vaš župan, dr. Andrej Steyer 
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ČETRTEK, 10. september 2020 
 

Tudi letos »Gremo laufat« za dobrodelni namen! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Človek z velikim srcem, g. Bogomir Dolenc ponovno prihaja v Apače. Ekstremni športnik z mislijo na 

sočloveka, teče v podporo ustanovi Mali vitez, ki združuje posameznike, ki so kot otroci preboleli raka 

ali zboleli za rakom, posledice pa čutijo vse svoje življenje. K nam se vrača z veseljem, saj smo mu lani 

z udeležbo na podobnem dogodku izkazali veliko, srčno podporo, predvsem z mislijo na vse male in 

velike borce.  

 

Letošnji dogodek bo potekal v ŠRC Apače, na nogometnem igrišču. Dogodek bo organiziran s priporočili 

NIJZ, od katerega smo pridobili pozitivno mnenje za izvedbo dogodka.  

Dan bo razdeljen na dva dela. Dopoldne bo Bogomir Dolenc svojo energijo posvetil najmlajšim, 

popoldne pa odraslim.  

 

Vabimo vas, da se mu pridružite v gibanju 

za Male viteze in zase. Za zdravje! 

 

D O POLD A NS KI  D OG OD EK  –  ZA  OT R OK E  OS NOV N E  Š OL E IN  V R T C A  
 

Kdaj: od 10.00 do 12.00 ure 

 

Tek z Bogomirjem Dolencem, gibanje, vaje, vse za zdravje.  
Predstavitev delovanja Centra za krepitev zdravja in njihovih aktivnosti, prikaz pravilne uporabe defibrilatorja. 
 

P OP OLD ANS K I D OG OD EK  –  ZA  V S E OD R AS L E  
 

Kdaj: od 15.00 do 17.00 ure 

 

Svoje znanje in vso pozitivno energijo, ki jo premoreta, bosta združila Bogomir Dolenc in Andreja Zrnić, ki bosta 
prisotne motivirala za gibanje v vseh obdobjih življenja. Pridružite se jima in spoznajte čare gibanja in dobrodelnih 
učinkov za telo in duha.  Potekala bo tudi predstavitev Centra za krepitev zdravja in prikaz pravilne uporabe 
defibrilatorja.  
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V OBČINI APAČE KMALU ….. 

 

 
 
 

PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, 

ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki 

pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.  

 

Kdo je lahko PROSTOFER? 

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času 

pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici veliko več kot 

zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri 

zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz 

trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki 

jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.  

Kako postati PROSTOFER? 

Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na občino, v kateri živijo in je priključena projektu 

Prostofer.  

 

 

PRIJAZNO VABIMO VSE, KI BI ŽELELI POSTATI PROSTOVOLJNI ŠOFERJI  

V PROJEKTU PROSTOFER, 

DA POKLIČETE NA OBČINO APAČE, 

NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 02 569 85 50. 
 

Prijave zbiramo do 18.septembra 2020. 

 

 

 

NAJAVA DOGODKA:  

 

V sredo, 30.9.2020 BO POTEKALA MEDIJSKA PREDSTAVITEV PROJEKTA PROSTOFER, na katerem boste 

izvedeli vse o projektu, predvsem pa več informacij o tem, kdo bodo upravičeni do koriščenja, kam poklicati za 

naročilo, skratka vse, kar morate vedeti pred začetkom izvedbe. O lokaciji in natančni uri dogodka vas bomo 

seznanili v enem od naslednjih informatorjev.  
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POVABILO K VPISU -  KARATE KLUB SHO-KAN APAČE 
 

- V P I S  šolsko leto 2020/2021 - 

ZAČETNIŠKA KARATE-DO ŠOLA 
 

 REKREACIJA, TEKMOVALNI ŠPORT, VEŠČINA SAMOOBRAMBE 
 

KRAJ:  ŠPORTNA DVORANA OŠ APAČE 
KDAJ: VSAK TOREK in ČETRTEK od 18.00 do 19.00 ure 

Leta NISO POMEMBNA, potrebna je le DOBRA VOLJA in ŽELJA po učenju. 
 

STROKOVNI TIM:  Jože Maruško, Jože Rožec 
 ASISTENTA:  Klemen Knedl, Nino Kastelic  

 
                           

LEP ŠPORTNI POZDRAV »OSS«! 
 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ  
 

20 % popust pri ceni storitve 
NA VSEH VETERINARSKIH AMBULANTAH V POMURJU  

od 1. 9. do 31. 10. 2020 

KAJ JE TO? Sterilizacija in kastracija sta operativna posega, ki ju opravi veterinar. Namen je preprečiti 

nezaželeno razmnoževanje, ki vodi v nezaželena legla mladičev. PREDNOSTI: Sterilizacija in kastracija psa ali 

mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na vedenje živali, predvsem pa preprečujeta 

nepotrebno trpljenje.  
 

DOLŽNOST! Dolžnost lastnikov živali je, da preprečijo nekontrolirano razmnoževanje: ″Skrbnik hišnih živali 
mora z zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti rojstvo nezaželenih 
živali.″ (11. člen Zakona o zaščiti živali). POMOČ: Če se vaše mačke ne pustijo prijeti, nas pokličite na 070/879-
212.  

ZA STERILIZACIJO/KASTRACIJO VAŠE ŽIVALI POKLIČITE NA NAJBLIŽJO VETERINARSKO POSTAJO. 

KUPON ODREŽITE, IZPOLNITE IN PRINESITE S SEBOJ NA POSTAJO.  

Za vedno smo odgovorni za tisto, kar smo udomačili! 
 

 

(IZVOD ZA DRUŠTVO)  
 
PODATKI O LASTNIKU ŽIVALI (vpišite): 
 
Ime in priimek: _________________________________________________ 
Naslov: _______________________________________________________ 
Občina: ___________________________________ 
Tel. št./e-naslov:  __________________________________  
Pes (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: ________ M: ____________  
Mačka (vpiši število pri posameznem spolu): Ž: _________ M: __________ 

 
P O M E M B N O !  

Z enim kuponom lahko popust uveljavite za več živali.  
Pred sterilizacijo oz. kastracijo mora biti vaša žival zdrava in razglistena!  

 
Po zaključku akcije bomo izžrebali 5 nagrajencev, katerim bomo podelili nagrade! 

 
(IZVOD ZA VETERINARSKO 

POSTAJO) 
 

AKCIJA S/K 2020/II. 
 
 
 
 
 

 


