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Spoštovane občanke in občani,  

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

    Župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

Marijino vnebovzetje je največji cerkveni Marijin praznik. 

V verskem izročilu je praznik v Sloveniji globoko 

zakoreninjen, saj je Mariji posvečenih veliko cerkva in 

kapelic. Ena najlepših je tudi naša župnijska cerkev v 

Apačah. Vsako leto jo na praznik »farnega žegnanja« 

pridne roke naših občanov spremenijo v srčno svetišče. 

Spleteni venci so naj simbol naše povezanosti. Lahko 

smo ponosni na skrbno vzdrževan in urejen kulturni 

spomenik, ki označuje središče našega kraja in občine 

ter pričuje o zgodovini tega kraja. 

Naj bo 15. avgust praznični dan vseh, prežet z mirom in spoštovanjem. 
 

 

 

AMBROZIJA –  
OBVESTILO IN POZIV LASTNIKOM OZIROMA UPORABNIKOM ZEMLJIŠČ 

 

Vse lastnike zemljišč opozarjamo o nujnem izvajanju ukrepov za zatiranje škodljive rastline na 

kmetijskih in nekmetijskih zemljiščih na območju Občine Apače - PELINOLISTNATE AMBROZIJE. 

V skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.l. št 62/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 36/10, 40/14 – ZIN-B in 21/18 – ZNOrg) je predpisano OBVEZNO ZATIRANJE teh 

rastlin. 
 

Pozivamo vse imetnike zemlj išč,  tako lastnike, kot  najemnike al i  

upravljavce zemlj išč, da NEMUDOMA ODSTRANIJO AMBROZIJO  na kmeti jskih 

al i  nekmeti jskih pov rš inah.  
 

Rastlina je izredno alergena in lahko povzroča hude alergijske reakcije! Povzroča škodo v 

kmetijstvu! Vpliva na količino pridelka, zmanjšuje kakovost krme za živino, kvari kakovost 

mleka in mlečnih izdelkov, če se živina z njo hrani. 
 

Ambrozijo je potrebno odstraniti s koreninami vred ali pa je potrebno njen nadzemni del odstraniti tako, da se rastlina v tej 

rastni dobi ne obraste več. Najučinkovitejše je puljenje ali mulčenje. Ambrozija cveti od sredine julija do konca oktobra, zato 

je potrebno večkratno odstranjevanje. Imetniki zemljišč so dolžni ambrozijo odstraniti pred prvim in pred vsakim novim 

cvetenjem. Več o ambroziji, njenih škodljivih vpliv na ljudi in kmetijstvo si lahko preberete na spletni strani MKO, Uprava RS za 

varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.  
 
 

V A B I L O NA KRVODAJALSKO AKCIJO V APAČE  
 

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite KRVODAJALSKE AKCIJE, ki bo  

v PONEDELJEK, 8. AVGUSTA 2022, od 7.00 do 11.00 v prostorih Gasilskega 

doma PGD Apače. S seboj prinesite osebni dokument. 
  

Organizator akcije: OBMOČNO ZDRUŽENJE GORNJA RADGONA in KRAJEVNE ORGANIZACIJE  

v sodelovanju s PGD Apače 

mailto:info@obcina-apace.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1736
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1619
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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O Iskrice iz vrtca Apače  - Stogovci 
 

POLETJE V VRTCU APAČE 
Otroci vrtca Apače veselo čofotamo v našem novem bazenu. Poletne 

dni si popestrimo z zgodbami o morju, ki jih podoživljamo ob igri z vodo. 

Za zabavno hlajenje v poletnih dneh se prijazno zahvaljujemo donatorju, 

podjetju Roto, iz Murske Sobote. Pred letošnjim poletjem so nam podarili 

bazen iz trde plastike, ki je enostaven za čiščenje in ravno dovolj velik, da 

si lahko ohladimo noge in roke.  
 

Zapisala: Manuela Makovec, dipl. vzgojiteljica pred.otrok 

 
 

POLETNA VROČINA – PRISPEVEK DRUŠTVA ZA ZAŠČITO ŽIVALI  
 

Smo sredi poletja, kjer se srečujemo z veliko vročino. To so razmere,  

ki jih živali zelo težko prenašajo.  

Živali imajo na sebi kožuh, zato jim vročina povzroča težave,  

tudi trpljenje. 
 

N U J N I  N A P O T K I  V SKRBI ZA DOBROBIT ŽIVALI:  
 

1. ŽIVALI OMOGOČITE DOSTOP DO SENCE! 

2. SVEŽA PITNA VODA MORA BITI STALNO NA VOLJO! 

3. SPREHODE IN DRUGE FIZIČNE AKTIVNOSTI OMEJITE NA JUTRANJE IN VEČERNE URE! Da je asfalt 

prevroč lahko enostavno preverite tako, da položite roko ali boso nogo na asfalt in počakate 30 

sekund. Če ne zdržite, je asfalt prevroč! 

4. NIKOLI NE PUŠČAJTE ŽIVALI V ZAPRTEM, PARKIRANEM AVTOMOBILU! 

5. ŽIVALI SLABO PRENAŠAJO VROČINO ZATO SO POGOSTO ŽRTVE TOPLOTNIH UDAROV! 

 

MOŽNOST KORIŠČENJA BREZPLAČNEGA PREVOZA ZA NUJNE OPRAVKE IN NAŠA 

PRIPOROČILA – P R O S T O F E R 
 

V občini Apače že več kot dve leti deluje Prostofer. V kolikor potrebujete prevoz za obisk zdravnika, 

lekarne, trgovine ali imate druge nujne opravke in nimate zagotovljenega prevoza, pokličite. 
 

Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, 

nimajo sorodnikov, ki bi jih peljali, ali pa imajo slabše povezave z 

javnimi prevoznimi sredstvi. 
  

ČE POTREBUJETE PREVOZ POKLIČITE NA KLICNI CENTER PROSTOFER 

NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO 080 10 10, 

vsak delovnik med 8.00 IN 18.00 URO! 

  
V času med 8.00 in 10.00 uro zjutraj je zabeleženih največ klicev na klicni center Prostofer, zato vam priporočamo, 

da svoj klic opravite med 10.00 in 12.00 uro dopoldan. V kolikor vam ob vašem klicu povedo, da je vaš klic 

zabeležen in vas bodo poklicali nazaj, ta klic pričakujte med 12.00 in 18.00 uro. V dopoldanskem času je namreč 

zaradi navedenega vračilo klicev onemogočeno. Po najavi prevoza se vaši klici zabeležijo – vaši podatki in 

lokacija prevoza, torej kam naj vas šofer pelje. Nato sledi iskanje šoferja za vaš prevoz. Ko šoferja prikličejo in se z 

njim dogovorijo za vaš prevoz, o tem obvestijo tudi vas – s klicem. Vozilo je zagotovljeno s strani Občine Apače, 

katerega primarna naloga je nudenje brezplačnih prevozov za vas, starejše občanke in občane. 
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VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA - PREDSTAVITEV 
 

Varstveno delovni center Murska Sobota je regijski javni socialnovarstveni zavod. Namenjen je celostni 

oskrbi odraslih oseb z motnjo v telesnem in duševnem razvoju. Deluje na štirih lokacijah v Pomurju: v Murski 

Soboti, Gornji Radgoni, Ljutomeru in Lendavi. Trenutno vključuje 162 uporabnikov v dnevnem varstvu - v 

storitvi vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Dejavnost dnevnega varstva je namenjena 

ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih spretnosti, razvijanju novih sposobnosti, pridobivanju socialnih in 

delovnih navad, razvijanju individualnosti ter vključevanju v skupnost in okolje. Storitev zavoda se izvaja v 

skladu z Zakonom o socialnem varstvu, veljavnimi normativi, dogovorom z uporabnikom in veljavnimi 

internimi akti. 

Našim uporabnikom dvigujemo občutek koristnosti z zaposlovanjem  z raznolikimi deli. Izvajamo 

primerna dela na trgu v smislu kooperacijskega dela, kar pomeni, da za podjetja, organizacije in 

posameznike opravljamo različna enostavna ročna dela in storitve, kot so številna montažna dela, 

kartonažna dela  in urejanje okolice. 
  

Svoje povpraševanje lahko pošljete na naš naslov, nam pišete na 

tehnolog.vdcms@siol.net ali  nas  pokličete na tel. št. 041 731 048. 
 

Pomemben del zaposlitvenega programa predstavlja naš dobro razvit lastni 

program. Izdelujemo izdelke, ki so zanimivi za trg, ki so uporabni in lepi. 

Tehnološki proces izdelave in delovne pripomočke prilagajamo sposobnostim 

uporabnikov. V keramičnih, lesnih, tkalskih, šiviljskih in drugih ustvarjalnih 

delavnicah naši uporabniki pod mentorstvom delovnih inštruktorjev ročno 

izdelujejo izdelke iz lesa, gline, blaga, tkanin, stekla, papirja,…  
 

Vabimo vas, da si ogledate našo spletno stran www.vdcms.si  in nas spremljate na FB strani @vdcms . 
 

Veseli bomo, če boste vstopili v kontakt z nami, vzpostavili sodelovanje v smislu kooperacijskega 

dela, kupili naš izdelek, nas obiskali in/ali samo preprosto sprejeli. 
 

VDC Murska Sobota 

 

V A B I L O  
NA KRAJEVNI SEJEM APAČE 

         

  V PONEDELJEK, 15. AVGUSTA 2022  

bo v Apačah potekal 

 TRADICIONALNI KRAJEVNI  SEJEM, 
ki na dan Marijinega vnebovzetja – Velike maše vsako leto 

poteka pri cerkvi v Apačah. 
 

Pri cerkvi  bo od 6.00 ure dalje popolna zapora 

dela občinske ceste JP 604150 (od trgovine 

Mercator do križišča z občinsko cesto JP 604284). 
 

Vljudno prosimo za upoštevanje navodil redarjev in 

prometne signalizacije ter izpraznitev parkirišča dan 

pred prireditvijo za namen postavitve stojnic.  

 

VLJUDNO VABLJENI ! 

        

Občina Apače 

mailto:tehnolog.vdcms@siol.net
http://www.vdcms.si/


_________________________________________________________________________________________ 
 

         Apače,  27. julij 2022 

   
   

 Občina Apače, občinska uprava 
»Da bi lahko razumeli svojo vlogo v življenju, moramo najprej sprejeti svojo prvo poklicanost: živeti.« 

 

 

                            Nelektorirano besedilo 
                             SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

V A B I L O  
NA DRUŽABNO SREČANJE GASILCEV IN SIMPATIZERJEV  

 

PGD APAČE prireja že tradicionalno 
 

GASILSKO VESELICO,  

ki bo v PONEDELJEK, 15. AVGUSTA 2022,  

s pričetkom ob 11. uri, 

pred gasilskim domom Apače. 
 

Za odlično vzdušje in glasbo bodo 

poskrbeli RECESIJA BAND, 

za hrano in pijačo pa gasilke in gasilci 

 PGD APAČE . 
 

In kot vsako leto, bo tudi letos  

bogat srečelov!  
 

PRISRČNO VABLJENI! 
 

OTO II –  

KINO POD MILIM NEBOM V APAČAH 
 

VABILO NA PROJEKCIJO CELOVEČERNEGA FILMA NA ŠRC APAČE  

 

 

 

 

 

 
 

V PETEK, 12. AVGUSTA 2022 ob 20.30 URI  

vabljeni NA ŠRC APAČE – Športno rekreacijski center Apače, 

na projekcijo 

 novega radgonskega celovečernega filma OTO II,  
režiserja in scenarista Vasje Rovšnika. 

 

 

NAKUP VSTOPNICE 
PREDPRODAJA: 7 EUR (Hiša dobrot Apače, Apače 47) in 

NA DAN DOGODKA: 8 EUR (eno uro pred predstavo) 
 

Kontakt organizatorja: e-mail: vasjarovsnik@yahoo 


