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                     Nelektorirano besedilo –  
                        OBČINSKA UPRAVA. 
                             
            SLIKE SO LAHKO SIMBOLIČNE! 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
                                 
   

 
 
                                 

 
 

Spoštovane občanke in občani,  

vabim vas k prebiranju aktualnih prispevkov, za katere menim, da jih ne smete zamuditi.  

                                    Župan, dr. Andrej Steyer 
  
                                 

 

NAGOVOR ŽUPANA OB                                             DNEVU 
 

 

MAMA! 
Brez mame ni mene, ni tebe, ni nas. Brez mame ni nič! 

Mama je ta, ki nam je življenje dala in ta,  
za katero so njeni otroci cel svet. 

Mama. Le ena beseda, a tako veliko pove.  
Mama. Pogled, ki miri. Pogled, ki svari pred neumnostmi. 

Mama. Neskončna ljubezen.  
  
  

Ob vašem prazniku izrekam iskrene čestitke! 
In HVALA… za vse. 

  

Župan, dr. Andrej Steyer 

 
OBVESTILO O OBJAVI                                     OBČINE APAČE ZA LETO 2023 

 

Na spletni strani Občine Apače pod rubriko »OBVESTILA IN OBJAVE -  Proračun Občine Apače «  je objavljen Odlok 

o proračunu Občine Apače za leto 2023, ki ga je Občinski svet Občine sprejel na 3. redni seji v torek, 7.3.2023. 
 

 
OBVESTILO O                                             OBČINSKEGA SVETA 

 

Obveščamo vas, da bodo seje občinskega sveta občine Apače odslej objavljene na spletni strani občine Apače in 

sicer pod rubriko »ZA OBČANE« – »VIDEO POSNETKI SEJ OBČINSKEGA SVETA« in na YouTube kanalu Občine Apače.  

Objavljene vsebine bodo dostopne naslednji dan po seji občinskega sveta.  Vabljeni k ogledu.  

  

JAVNI RAZPIS ZA                                 V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2023/24 – do 17. marca 2023 
 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da vpis predšolskih otrok v Enoto 
vrtca Apače-Stogovci poteka vse do 17. marca 2023 
 

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

VPISNI LIST za sprejem otroka v vrtec je dostopen na spletni strani Osnovne šole in vrtca Apače 
(zavihek Vrtec Apače-Stogovci; vpis otrok), izjemoma v tiskani obliki na lokaciji šole v Apačah ob delovnikih od 8. do 
14. ure. Izpolnjene vpisne liste sprejemajo po pošti na naslov: Osnovna šola in vrtec Apače, Apače 38, 9253 Apače, ali 
po elektronski pošti o-apace.ms@guest.arnes.si . 
Za DODATNE INFORMACIJE o vpisu predšolskih otrok v vrtec smo vam na voljo na telefonski številki 02 564 22 99 
(vrtec Apače) ali 02 569 8117 (OŠ Apače).  

mailto:o-apace.ms@guest.arnes.si
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OBVESTILO UPRAVIČENCEM GLEDE VLOŽITVE ZAHTEVKA ZA                                
NADOMESTILO ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE DEJAVNOSTI ZARADI 

PRILAGODITVE UKREPOM VODOVARSTVENEGA REŽIMA NA VODOVARSTVENEM 
OBMOČJU ZAJETJA PODGRAD IN SEGOVCI ZA LETO 2023 

 

Upravičenci do nadomestil ste po trenutno veljavnem 9. členu Uredbe o načinu izplačevanja in merilih 
za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom 
vodovarstvenega režima (Ur. l. RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16) dolžni  do 31. marca 2023 
podati zahtevek in potrebne priloge pri zavezancu, to je 
Javno podjetje Prlekija d.o.o.. 

 

Obrazci so objavljeni na spletni strani Občine Apače, na 
povezavi: https://www.obcina-apace.si/objava/736213 . 

 

Obvezno v obrazce vpišite tudi vašo telefonsko številko in 
elektronski naslov. NE POZABITE NA PODPISE NA VSEH 

OBRAZCIH! 
 

Izpolnjene obrazce pošljite na sedež Javnega podjetja 
Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2a, 9240 

Ljutomer.  Obravnavani bodo lahko le pravočasno vloženi 
zahtevki za leto 2023. 

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Ur. l. RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15) 
določa vodovarstveno območje za vodno telo vodonosnika Apaškega polja, ki se uporablja za oskrbo s pitno vodo in 
se nahaja na območju občin Gornja Radgona in Apače.  
Uredba o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi 
prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima (Ur. l. RS, št. 105/11, 64/12, 44/13, 55/15, 97/15 in 77/16) določa vrste 
ukrepov za katere se izplačajo nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve 
ukrepom vodovarstvenega režima. Nadomestila pripadajo kmetovalcem na najožjih vodovarstvenih območjih, 
namenjenih za varstvo vodnih virov, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo. 
 

ZAČASNO                                    ZELENEGA VRTNEGA ODREZA 
 

Vnovič vas obveščamo, da se za zgodnje spomladansko obdobje – za čas DO 5. APRILA 2023 ob Zbirnem centru 
v Črncih vzpostavlja ZAČASNO ODLAGALIŠČE DOMAČEGA VRTNEGA ODREZA –  VEJE SADNEGA IN DRUGEGA 
DREVJA, ŽIVE MEJE, TRTE. Začasno odlagališče je na voljo za občane občine Apače, vendar izven ograje 
Zbirnega centra (glej skico).  Dovoljeno je odlagati le vrtni odrez, kot navedeno v obvestilu (brez trave, kakršnih 
koli kosov kovin, žic, vijakov ali podobno). 
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    »OČISTIMO OBČINO APAČE ODPADKOV V     NARAVI« - 1. april 2023 
 

 

VABIMO VAS, DA SE NAM PONOVNO PRIDRUŽITE NA ČISTILNI AKCIJI  
»OČISTIMO OBČINO ODPADKOV V NARAVI« 

 

AKCIJA BO V SOBOTO, 1. APRILA 2023  
OD 8.00 DO PREDVIDOMA 12.00 URE,  

z zaključkom v Gasilskem domu v Apačah. 
 

Povabilo je namenjeno vsem občankam in občanom, društvom, ostalim 
organizacijam, družinam, staršem z otroci in mladino. 

 
 

Vabimo vas v aktivno udeležbo da z združenimi močmi in dobro voljo očistimo naše okolje – naj bo čisto in 
urejeno. Čeprav odpadke na tovrstnih akcijah običajno pobiramo tisti, ki ne smetimo, pa bodimo tudi letos vzgled 
in opomin tistim, ki nas s slabo vestjo opazujejo pri našem dobronamernem opravilu.  

 
 

Želim Vam, da bo prosti čas v naši družbi prijetno doživetje in Vas do srečanja lepo pozdravljam. 
 

Župan občine Apače,  dr. Andrej STEYER 
in občinska uprava Občine Apače 

 

ZBIRNA MESTA: 
1. LUTVERCI – zbirališče pri gasilskem domu, 
2. PLITVICA – zbirališče pri vaškem domu, 
3. SEGOVCI – zbirališče pri Večnamenskem domu, 
4. APAČE – zbirališče pred občino  
5. LEŠANE – zbirališče pri gasilskem domu, 
6. NASOVA – zbirališče pri transformatorju, 
7. ČRNCI – zbirališče pri kapeli, 
8. MAHOVCI – zbirališče pri vaškem domu,  
9. ŽEPOVCI – zbirališče pri vaškem domu, 
10. ŽIBERCI – zbirališče pri gasilskem domu, 
11. STOGOVCI – zbirališče pri Kulturnem domu, 
12. PODGORJE – zbirališče pri gasilskem domu 
13. VRATJA VAS – zbirališče pri kapeli Vnuk. 

 
Ves zbran odpad se iz posameznih lokacij prepelje na Zbirni center v Črnce.  

 
 

ZA OPREMO (ROKAVICE, VREČE) BO POSKRBLJENO NA SREČANJIH OBČANOV, KI BODO V MESECU 
MARCU, KOT IZHAJA IZ PRILOŽENEGA VABILA ŽUPANA NA ZBORE OBČANOV OBČINE APAČE.  

PRAV TAKO BO POSKRBLJENO ZA ODLIČNO MALICO. 
 

UDELEŽBA JE PROSTOVOLJNA IN NA LASTNO ODGOVORNOST.  
 

OSEBE MLAJŠE OD 15 LET SE NAJ AKCIJE UDELEŽIJO V SPREMSTVU ODRASLE OSEBE. 
 
 

Organizator je Občina Apače,  
v sodelovanju z vaškimi odbori in ostalimi organizacijami ter podjetjem KSP Ljutomer d.o.o..
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                                   MEDOVITE RASTLINE ZA ČEBELE IN OSTALE OPRAŠEVALCE 
 
Tudi letos bo potekala akcija »Dan sajenja medovitih rastlin«, ko bomo podporniki po 
celotni Sloveniji in svetu stopili ponovno skupaj zadnjo soboto v mesecu marcu (25. 
marec) in sadili medovite rastline. Zato se nam pridružite in skupaj z nami pomagajmo 
čebelam in opraševalcem, da bodo v prihodnje imeli dovolj virov hrane in se nemoteno 
razvijali ter opravljali pomembno nalogo v naravi – opraševanje. 
 

VEČ O NA POVEZAVI: https://www.obcina-apace.si/objava/735004 
 

                         na 9. rez potomke Stare trte – 16. marec 2023 
 

Vljudno Vas vabim na 9. rez potomke Stare trte, 
ki poganja svoje korenine ob Kulturnem domu v Apačah. 

 
Dogodek bo v četrtek , 16. marca 2023 

ob 16.00 uri v Apačah. 
 

Kulturni program: kvintet Zapojmo prijatelji 
 

Vljudno vabljeni. 
 

                        OB MATERINSKEM DNEVU  
V IZVEDBI KVINTETA ZAPOJMO PRIJATELJI – 25. marec 2023 

 

»Vsaka mama je prava mama,  
dana za srečo in na veselje.  

Prava in ena sama.  
Za vse življenje.« 

Tone Pavček  
 
V soboto, 25. marca 2023 ob 17. uri, bo v kulturni dvorani Kulturnega doma Apače potekal kulturni dogodek 

imenovan »FANTJE MAMICAM«. Posvečen prav njim, mamam. 
 

Organizira ga domača, na novo snovana 
zasedba, ki si je nadela ime »Zapojmo 
prijatelji«. Sestavlja jo 5 fantov iz naše 
doline. To so Andrej, Nace, , Andrej, 
Sašo in Bojan (manjka na sliki), ki jih je 
združila ljubezen do glasbe in 
umetnosti.  

 

Na odru se jim bodo pridružili  tudi: 
otroci iz vrtca Apače, pevski zbor 
osnovne šole Apače, Ljudski godci Marije 
Snežne, Kulturno društvo Peter Dajnko iz 
Črešnjevcev, Zala in Živa Sobočan ter 
Hana, Lucija in Valentina Steyer.  
 

Prisrčno vabljeni vsi,  
še posebej pa naše zlate mamice.  

http://www.johnmuirlaws.com/portfolio/laws-field-guide-to-the-sierra-nevada-2/attachment/trillium-ovatum
https://www.obcina-apace.si/objava/735004

