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Spoštovane občanke in občani,  
 

S konstitutivno sejo, ki smo jo izvedli 8.12.2022, sem nastopil drugi mandat kot župan Občine Apače. Odgovornost je 
toliko večja, saj je bila na volitvah izkazana izjemno visoka podpora. Sprejel sem jo s hvaležnostjo in odločno stopam 
na pot naslednjih štirih let.  
 

Način mojega dela ostaja enak – v ospredje dajem sodelovanje, transparentnost, učinkovitost in strateško usmerjene 
cilje, katerim morajo slediti vsi projekti, ki se jih lotevamo. Tudi v tem mandatu ne bomo mogli rešiti vseh težav, bomo 
pa na dobri poti, da jih bistveno zmanjšamo in naredimo naše okolje za bivanje prijaznejše in atraktivnejše. 
 

V viziji imamo velike načrte in verjamem, da jih bomo realizirali ali vsaj začeli izvajati v tem mandatu. Imejmo zaupanje 
v našo skupno moč in sposobnost in nam bo uspelo. Bodimo odprti za spremembe, ki vodijo v boljše storitve in večjo 
dostopnost le-teh, saj nas samo to lahko vodi v prihodnost po meri nas vseh.  
 

V naši občini sem do sedaj spoznal veliko motiviranih ljudi, ki se preprosto hočejo razdajati za dobro celotne družbe. 
Dajmo jim priložnost, da nas povežejo in da skupaj pripravimo družabno, aktivno in veselo lokalno skupnost. Vsak 
lahko prispeva, s kančkom dobre volje in pomoči drug drugemu. Saj smo vsi tukaj doma in tukaj bomo ostali, izgradili 
še boljši jutri za naše otroke in ustvarili še lepšo lokalno skupnost, tudi za tiste, ki nas bodo obiskali.  
 

To si zaslužimo. To zmoremo!  
 

Obljubim, da bom ponosno zastopal našo občino, da se bom boril za zaščito naših vrednot in imetja, da bo vsaka poraba 
javnega denarja premišljena in racionalna. Obljubim, da bom deloval povezovalno tudi pri vodenju občinskega sveta, 
saj se zavedam, da je prav vsak član pridobil dovolj visoko zaupanje občanov, da zastopa njihove interese. Moja želja 
je, da delujemo kot enakovredna, 13-članska ekipa, ki bo za vas sprejemala tehtne odločitve. 
 

Drage občanke in občani, izkoristil bom ta nagovor še z voščilom. Želim vam zadovoljstva ob zaključku adventnega 
časa, duševnega miru ob božičnem ognjišču, narodnega ponosa ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter zdravja in 
radosti v letu 2023. 

 
       Vaš župan,  
 

Dr. Andrej Steyer  
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P OSKRBITE  ZA  ŽIVALI  
 

MRAZ IN ZIMA   

Zima je za živali težko obdobje, če za njih ni primerno posrbljeno. Kljub dlaki in perju čutijo mraz, ogroženo je lahko 
njihovo življenje. Poskrbimo, da imajo na voljo primerno bivališče in dovolj hrane.  
Če živali bivajo zunaj, morajo imeti zavetje pred vetrom, hiška naj bo dobro izolirana in napolnjena s slamo. Deke 
niso primerne, saj postanejo vlažne. Pri temperaturah pod lediščem jim omogočimo vstop v hodnik, garažo, 
kurilnico. Bivanje z nami v notranjosti pa je za njih zagotovo nekaj najlepšega. Voda mora biti vedno na razpolago 
(tekoča – večkrat preverimo in menjamo), hrana naj bo dovolj kalorična. Priporočeno je hranjenje z briketi, saj ne 
zamrznejo. Z gibanjem ohranjajo kondicijo in se ogrejejo. V primeru soljenja cest, psu po sprehodu umijemo in 
obrišemo tačke. Divje živali so čez zimo ogrožene. Ptičem nastavimo semena (ne kruha) in jim pomagamo preživeti.  

PETARDE 
aradi pokanja petard je praznično decembrsko obdobje za živali zelo stresno. Nekatere 
živali se od strahu kar tresejo, druge zbežijo, lahko jih povozi avto ali pa se izgubijo za 
vedno. Divje živali čez zimo načeloma počivajo, glasno pokanje pa jih spravi v paniko in 
brezglavo bežanje pred poki. Trošijo energijo, ki jo nujno potrebujejo, da preživijo zimo 
v kateri se že tako borijo s pomanjkanjem hrane in nizkimi temperaturami. Kako 
poskrbimo za živali? Prostor naj bo izoliran, glasba bo omilila zvok ostrega pokanja. 
Čez dan naj imajo več aktivnosti (npr. daljši sprehod), da bodo zvečer utrujene. Naj 
bodo z nami, delajmo jim družbo. 
 

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO ŽIVALI POMURJA  
 

OBVESTILO      JPP O NEIZVAJANJU REDNEGA ODVOZA GREZNIČNIH 
GOŠČ TER BLATA MKČN –  V ČASU OD 15.12.2022 DO 15.2.2023 

 

Spoštovani občani in uporabniki storitev prevzema grezničnih gošč ter blata malih čistilnih naprav (v nadaljevanju 
MKČN) v občini Apače!  
Obveščamo vas, da se predvidoma od 15.12.2022 do 15.02.2023 ne bodo izvajali redni odvozi grezničnih gošč ter 
blata MKČN zaradi nizkih temperatur in posledično oteženega čiščenja odpadnih vod na komunalnih čistilnih 
napravah. 
 Izredne primere bomo reševali individualno oziroma kot nam bodo dopuščale vremenske razmere. 

Prosimo za razumevanje! 
JPP Ljutomer 

 

RAZDELJEVANJE VIŠKOV                         V SODELOVANJU ZAVODA 
VITICA IN TRGOVINE HOFER VSAKI TEDEN TUDI V OBČINI APAČE  

 
Socialna stiska ljudi je iz leta v leto večja, zato smo v Zavodu Vitica, kjer smo izvajalci storitev in programov za 
podporo starejšim in drugim ranljivim skupinam prebivalstva zelo ponosni, da nam je uspelo s 
podjetjem Hofer trgovina d.o.o. že pred časom skleniti donatorsko pogodbo za razdeljevanje 
viškov hrane, na območju UE Gornja Radgona. Skupaj s trgovino Hofer želimo pomagati 
ljudem z nizkimi dohodki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v stiski.  Na ta način želimo 
prispevati k spremembam na boljše. Tako v trgovini Hofer prevzemamo kruh, pekovske 
izdelke, sadje in zelenjavo pred potekom roka uporabnosti.  
 

V kolikor ste se sami znašli v socialni stiki, ali poznate koga, ki bi mu lahko z donacijo hrane 
enkrat tedensko pomagali lažje skozi mesec, nas o tem obvestite na številko 031/720-170 ali 
preko elektronske pošte: javna.dela@vitica.si.  
 

Delitev hrane se v občini Apače izvaja v prostoru občinske zgradbe, vsaki torek, po predhodnem dogovoru. 

mailto:javna.dela@vitica.si
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Utrinki iz SREČANJA TREH GENERACIJ  

»Kje se mudi gospa Zima? Ali bo letos zamudila?« Brez skrbi, ne 
bo zamudila, saj smo vzgojiteljice in otroci vrtca Apače in 
Stogovci na prireditvi Srečanje treh generacij bili dovolj glasni. 
Z zasneženimi hiškami, lučkami in vsem kar spada zraven, smo 
pričarali čarobno vzdušje in poskrbeli za pravo zimsko pravljico. 
Ob zgodbi Gospa Zima smo tako pripravili plesno-glasbene 
točke, deklamacije in pesmice, s katerimi smo se predstavili 
staršem, bratcem in sestricam, babicam, dedkom … Ob koncu 
smo še pokukali na bazar in se prijetno podružili. Lepšega uvoda 
v zimske dni si nismo mogli želeti.  

 

Nika Breznik Čeh 
 
 

PROGRAM BOŽIČKOVANJA V OBČINI APAČE,  
ki bo 23. decembra od 16. ure 
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