
 

Apače, 5.10.2017      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 

 
 

Spoštovane občanke in občani, obveščamo vas o prihajajočih dogodkih.  
 

                    Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 

 
 

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA APAČE – PETEK, 13.10.2017 
 

Obveščamo vas, da bo v petek, 13. oktobra 2017 v Večnamenski 
dvorani Kulturnega doma Apače, med 9.00 in 16.00 uro potekal Dan 
odprtih vrat Čebelarskega društva Apače.  
 

Vljudno vabimo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in 
čebeljih pridelkov, da se nam ta dan pridružite in spoznate delo slovenskih 
čebelarjev. Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak posameznik in tudi širša 
družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je 
bistvenega pomena za zadostno lokalno samooskrbo s prehrano. Vabljeni, da se nam pridružite.  

Čebelarsko društvo Apače 

 

NAPOVEDNIK – MARTINOVANJE, SOBOTA, 4.11.2017 
 

Obveščamo vas, da tudi letos Društvo vinogradnikov Radgonsko – Kapelskih goric v sodelovanju z Občino 

Apače ter lokalnimi turističnimi društvi organizira zdaj že tradicionalno občinsko Martinovanje.  
 

Martinovanje bo v soboto, dne 4.11.2017 od 14.00 ure dalje na dvorišču pred občinsko 
stavbo. Prireditev bo pod šotorom, za odlično glasbo in hrano ter pijačo bo poskrbljeno.  

 

Že vnaprej prijazno vabljeni na prireditev. 
 

Društvo vinogradnikov Radgonsko – Kapelskih goric, Občina Apače in lokalna turistična društva 
 

  
 

 

 
 

 

 JESENSKA AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ MAČK IN PSOV 

Obveščamo vas, da se je 1.10.2017 začela jesenska akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, katere 
organizator je Društvo za zaščito živali Pomurja. Vanjo so se ponovno vključile vse veterinarske postaje v 
Pomurju (tudi nekatere izven Pomurja), ki nudijo 20 % popust na ceno storitve.  

Akcija bo trajala dva meseca, t. j. od  1. OKTOBRA DO  30. NOVEMBRA 2017.  Kupone najdete na spletni 
strani Občine Apače, lahko jih prevzamete tudi v sprejemni pisarni Občine. Izkoristite priložnost popusta 
in poskrbite za svoje živali.  

Društvo za zaščito živali Pomurja 

 


