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INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 

 
 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas o pomembnih informacijah in prihajajočih dogodkih.  
 

                    Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 

ČESTITKA OB DNEVU ŽENA 
 

Spoštovane občanke! 

Iskrene čestitke  

ob Vašem prazniku – Dnevu žena! 
 

Župan Občine Apače, Franc Pižmoht 
 

 
 

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 – 1.3-31.3.2018 
 
  

 

 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC APAČE 

 

OBJAVLJA RAZPIS ZA VPIS V VRTEC  

ZA ŠOLSKO LETO 2018/19 
 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da bo od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018 potekal vpis predšolskih 

otrok v Enoto vrtca  Apače Stogovci. 
 

STOGOVCI:   od 1 leta (oz. 11 mesecev) do 6 let 
 

APAČE: od 1 leta (oz. 11 mesecev) do 6 let 
 

Vlogo  za sprejem otroka v vrtec lahko dobite na obeh lokacijah – 

 Stogovci in Apače vsak delovnik od 7. do 14. ure. 
 

Izpolnjene vloge sprejemamo na sedežu vrtca, na obeh lokacijah osebno, po pošti ali elektronski pošti 

na obrazcu Vpisni list za sprejem otroka v vrtec Apače Stogovci. 

Na sedežu vrtca lahko pridobite vse dodatne informacije o vpisu predšolskih otrok v vrtec. 
 

Ob vpisu otroka  potrebujete naslednje podatke: 

– o otroku: osebne podatke, EMŠO, 

– o starših/rejnikih: EMŠO in davčno številko. 

                                                                                                                                                       Ravnateljica:  

                                                                                                                                          Violeta Kardinar l.r. 
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PRESEJALNI PROGRAMI REŠUJEJO ŽIVLJENJA in 

SOPA- Skupaj do odgovoren odnos do pitja alkohola 
 

 

 
 

Na Spletni strani občine Apače si lahko pogledate dva prispevka in sicer:  
 

1. Preventivni programi rešujejo življenja: 

Kateri presejalni programi potekajo v Sloveniji? 

Komu in kako pogosto so ti programi namenjeni? 

Kje lahko posamezniki pridobijo dodatne informacije o programu Svit? 

 
2. SOPA- Skupaj do odgovornega odnos do pitja alkohola 

Vljudno vabljeni k prebiranju! 

 

AKCIJA »40 DNI BREZ ALKOHOLA«  
 

Akcija »40 dni brez alkohola«, katere nosilec je Slovenska Karitas, poteka 

v sodelovanju z Med.Over.Net in Agencijo za varnost prometa.  
 

Organizatorji želijo k akciji pritegniti čim večje število posameznikov, 

družin in skupin, da zmanjšajo oz. prenehajo z uživanjem alkohola ter, 

da hkrati nikoli ne sodelujejo v prometu, v kolikor so pod vplivom 

alkohola.  
 

 

Letošnji slogan akcije je »Mlad, vesel in pogumen«. 
 

Več informacij o akciji najdete na spletni strani; www.brezalkohola.si.  
 

 

BREZPLAČNI PREVENTIVNI TEHNIČNI PREGLED VOZIL 16. in 17.3.2018 
 

Združenje šoferjev in avtomehanikov ter Svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu Občine Radenci, v sodelovanju s podjetjem REGI-VO 

d.o.o., poslovna enota Boračeva, organizira od petka 16. do sobote 

17. marca 2018, brezplačne preventivne preglede motornih vozil.  
 

Akcija bo potekala v okviru delovnega časa, med 8. in 18. uro, v soboto med 8. in 11.30 uro, v 

prostorih tehničnih pregledov v Boračevi 40, Radenci.  
 

Vozilom, ki jih bodo vozniki pripeljali na brezplačen preventivni tehnični pregled, bodo strokovnjaki 

pregledali podvozje, krmilni in zavorni mehanizem, svetlobno-signalne naprave, pnevmatike ter 

preverili hladilno in zavorno tekočino.  

 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK DO 31.3.2018 
 

Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da poteka »akcija sterilizacij 

in kastracij psov in mačk« na območju Pomurja do 31.3.2018 in sicer 

nudijo 20% popust pri ceni storitve sterilizacij oz. kastracij. Kupon za 

uveljavljanje popusta lahko dvignete v prostorih Občinske uprave 

občine Apače ali pri Društvu za zaščito živali Pomurja. 

http://www.brezalkohola.si/
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O B V E S T I L O – ZIMSKA SLUŽBA  
 

Spoštovane občanke, občani ! 
 

Zima se je izkazala v vsej svoji razsežnosti. 
 

Zimsko vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Apače 

izvaja po pogodbi podjetje GMW, d.o.o.. Zimsko službo vsako leto 

vzpostavimo od 15. novembra do 15. marca. Če vremenske razmere 

tako zahtevajo, se čas delovanja zimske službe tudi podaljša. 

 

Nasvet vsem voznikom: ¦ umaknite svoja vozila s cest in omogočite 

prost prehod plugom in vozilom za posipanje, ¦ očistite vhode v poslovne in stanovanjske stavbe, ¦ 

če je le mogoče, se v času močnega sneženje ne odpravite na pot, ¦ obvestite dežurno službo 

pluženja, če opazite ne splužen ali poledenel del cestišča. 
 

Naprošamo vas za strpnost ter da udeleženci v cestnem prometu upoštevate predpise o zimski 

opremi vozil, prav tako prilagodite hitrosti razmeram na cesti, saj lahko neupoštevane posledično 

pripelje do prometnih nesreč kljub rednemu vzdrževanju cest v zimskih razmerah. 
 

Voznikom priporočamo, da sledijo prometnim obvestilom, se na pot opravijo pravočasno oziroma 

nekoliko prej. Računajo tudi na posipne in plužne skupine. 
 

Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest narekuje, da se pluženje začne, ko na glavnih cestah 

debelina snega presega višino 10 centimetrov, na drugih cestah pa 15 centimetrov. 
 

Naloge izvajalca zimske službe so, da:  
1. izdela izvedbeni program zimske službe in ga predloži v potrditev strokovni službi občine; + 

2. redno vzdržuje naprave in opremo potrebno za zimsko službo;  

3. skrbi za skladiščenje zadostne količine posipnega materiala in soli;  

4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;  

5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi 

meteorološkimi napovedmi;  

6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah 

oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno posipanje, se posipa že ob nastopu 

okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;  

7. prične praviloma odstranjevati novo zapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na 

pločnikih. Višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske 

uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave je možno pričeti z 

odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku;  

8. organizira stalno dežurno službo; 9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko 

obdobje. 
 

Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi naslednji prioritetni vrstni red:  
1. prioriteta: šolske avtobusne proge, avtobusna postaja, avtobusna postajališča, javna parkirišča;  

2. prioriteta: lokalne ceste;  

3. prioriteta: druge javne poti in javne površine. 
 

Sneg mora biti odstranjen: – s pločnikov tako, da je pešcev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok 

najmanj 1 m, – z vozišča, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m. 

Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. 

Enako velja za upravljalca državnih cest, ko odstranjuje sneg z državnih cest. V izvedbenem 

programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, 

izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje. Sneg mora biti odstranjen po možnosti do 6. ure oziroma 

najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg 

odstrani takoj, ko so podani pogoji iz sedme točke 6. člena tega odloka. 
 

 Hvala za razumevanje,                       
 

                                                                    Občinska uprava Občine Apače 
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FOLKLORIADA OB DNEVU ŽENA – 10.3.2018   
 

      Kulturno folklorno društvo »Vrisk« Apače 

vabi na tradicionalno 
 

»FOLKLORIADO OB DNEVU ŽENA«, 
 

ki bo v soboto, 10. marca 2018 ob 16. uri  

v dvorani Kulturnega doma Apače 
 

Nastopili bodo:  
* KFD Vrisk Apače,  

* Volkstanzgrupe Bad Radkersburg  

* OFS »Šmentana muha« Vrtca Apače,  

* OFS OŠ Apače 

* Solzice in učenke Glasbenega ateljeja Bach.  
 

Vljudno vabljeni! 
 

EKSKLUZIVNA PRILOŽNOST ZA UGODNEJŠE RAZVAJANJE V 

PRENOVLJENIH IN OSVEŽILNIH TERMAH 3000 MORAVSKE TOPLICE – 

1.4.-30.4.2018 
 

Ekskluzivna priložnost za ugodnejše razvajanje v prenovljenih in 

osveženih Termah 3000 Moravske Toplice za občane občine Apače. 
 

V mesecu aprilu 2018 vsem občanom nudimo poseben popust ob 

obisku vodnega parka Terme 3000. 
 

 

 

* Za koriščenje popusta na kopališki blagajni predložite osebno izkaznico. 

** Od 5. do 15. leta starosti. 
*** Vse dodatne akcije in popusti so izključeni in se ne seštevajo. 
 

 

Ugodnost velja v terminu od 1. 4. 2018 do 30. 4. 2018. 
 

Informacije: 02 512 24 55 | kopalisce@terme3000.si 

 

PRAVLJIČNE URICE V KNJIŽNICI APAČE  
 

                                                                                                       Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona 

Krajevna knjižnica Apače 

vabi  
 

v četrtek, 22.2.2018,  

v četrtek, 8.3.2018 in 

v četrtek, 22.3.2018 
 

od 15:30 do 17:00  
 

na 
 

PRAVLJIČNE URICE 
kjer bodo otroci s knjižničarko brali 

pravljice in ustvarjali. 
 

Vljudno vabljeni! 

Celodnevna kopalna 
karta (odrasli): 

Celodnevna kopalna 
karta (otroci**) 

3-urna kopalna karta 
(odrasli) 

3-urna kopalna karta 
(otroci**) 

10,00 € 7,00 € 8,00 € 5,00 € 
redna cena: 14,90 € redna cena: 10,90 € redna cena: 11,90 € redna cena:7,90 

mailto:kopalisce@terme3000.si

