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         Apače, 11. MAJ 2022 

 

   
   

 Občina Apače, občinska uprava 
                      “Naredi, kar zmoreš, s tistim, kar imaš, tam, kjer si.” 

 

                            Nelektorirano besedilo 
                             SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

 

INFORMATOR 
                                 Občina Apače 

              Apače 42b, 9253 Apače 

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

 

 

Spoštovane občanke in občani,  

vabljeni k prebiranju Informatorja Občine Apače, ki ga skrbno pripravljamo za vas.  

                               Župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

 

ENERGETSKO PODNEBNA AGENCIJA ZA PODRAVJE (ENERGAP) 
 

PODNEBNA NEVTRALNOST oziroma BREZOGLJIČNOST  POSTAJA EDEN IZMED NAJPOMEMBNEJŠIH 

CILJEV VSEH MEST IN OBČIN! 
 

Pokličite ENERGAP in naši strokovnjaki vam bodo na tej poti v brezogljično prihodnost pomagali! 
 

 

Aktivnosti, ki jih nudimo za občine in vaše občane: 
 

• Svetovanja na področju energetskih sanacij in energetske učinkovitosti;  

• Svetovanja, ki se nanašajo na podnebno nevtralnost in prilagajanje podnebnim 

spremembam; 

• Izvajanje izobraževanj javnih uslužbencev in tudi občanov za prehod v podnebno 

nevtralnost;  

• Svetovanja na področju trajnostne mobilnosti in znižanja emisij CO2;  

• Svetovanja in pomoč pri prehodu v samooskrbo in postavitvi sončne elektrarne;  

• Pomoč pri izdelavi načrtov za zmanjšanje porabe energije v javnih stavbah;  

• Pomoč pri izdelavi načrtov za zmanjšanje porabe energije na področju razsvetljave; 

• Pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in priprava finančne sheme; 

• Izvajanje pregledov s toplotno kamero;  

• Energetska svetovanja; Vključevanje občine v evropsko sofinancirane projekte in 

aktivno sodelovanje v njih; 

 

Kontakti: 

Energetsko podnebna agencija za Podravje (ENERGAP), Smetanova ulica 31, 2000 Maribor 

Telefon: 02 234 23 60 

E-pošta: info@energap.si 

Spletna stran: www.energap.si 

 

 

MOŽNOST DOSTAVE PEČJAKOVIH IZDELKOV NA DOM –  

NOVO V OBČINI APAČE   
 

Vrhunski Slovenski izdelki Pekarne Pečjak - testenine, keksi, potice, 

bureki, zavitki, košarice, svaljki, cmoki in še mnogo več,  

se vam po novem lahko dostavijo na vaš naslov.  
 

Pokličite in povprašajte o ponudbi, cenah in 

 terminu dostave na vaš dom. 

Kontakt: 030 648 445.  
 

Prodajni program obsega: zamrznjene gotove jedi in priloge, sveže in zamrznjeno pecivo in testa, testenine, 

sveži kruh in pekovske izdelke, sveže slaščice, potice in kekse.  

 

 

mailto:info@obcina-apace.si
mailto:info@energap.si
http://www.energap.si/


_________________________________________________________________________________________ 
 

         Apače, 11. MAJ 2022 

 

   
   

 Občina Apače, občinska uprava 
                      “Naredi, kar zmoreš, s tistim, kar imaš, tam, kjer si.” 

 

                            Nelektorirano besedilo 
                             SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

ŠTRLEKOVE VAŠKE IGRE 

 – 21. MAJ  
 

VABIMO VAS K SODELOVANJU NA ZABAVNIH ŠTRLEKOVIH VAŠKIH IGRAH 

 

6 zabavnih, simpatičnih iger. Smeh in dobra volja - zagotovljena! 

 

Prijave in informacije: zavodmakole@gmail.com; Tel.: 031 229 709 

EKIPE, PRIJAVITE SE ČIM PREJ, ŠTEVILO SODELUJOČIH JE OMEJENO! 
 

 

POPOLDNE SE NAM PRIDRUŽIJO POLKAHOLIKI 

            

IGRALA ZA OTROKE - MORSKA DEŽELA IN VESELI DINO  

 

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno.   

Dišalo bo po dimljeni govedini in rebrih!  
 

Zabave ne bo manjkalo – pridružite se nam! 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASILSKI VEČER  

Z MAMBO KINGSI V LUTVERCIH – 

 27. MAJ  
 

Po dveh letih premora, se končno spet veselimo druženja na gasilski veselici v Lutvercih. 
 

Skozi noč vas bo zabavala skupina MAMBO KINGS. 
 

 

Vabljeni   

v PETEK,  

27. MAJ-a 2022  

OB 18:00 v Lutverce. 
 

Za pijačo in jedačo bo 

poskrbljeno!  

 

Za otroke –  s ladkorna pena, 

kokice, baloni.  
 

 

V S T O P N I N E  N I !  
 

 

Organizator: 

Prostovoljno gasilsko društvo 

Lutverci 


