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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. 
 

 

 

PREDAVANJE - VARNOST V CESTNEM PROMETU 

 
ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV GORNJA RADGONA V SODELOVANJU S 

SVETOM ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU TER POLICIJSKO 
UPRAVO MURSKA SOBOTA ORGANIZIRA PREDAVANJE O VARNOSTI V CESTNEM 

PROMETU. 
 

PREDAVANJE BO V SOBOTO, 24. FEBRUARJA 2018, V JEDILNICI OSNOVNE ŠOLA 
GORNJA RADGONA S PRIČETKOM OB 9.00 URI. 

 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠOLNIN ZA DVIG IZOBRAZBENE RAVNI I.  

 
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (v nadaljevanju Sklad) je 23. 6. 

2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 31/17 objavil javni razpis za 
sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Namen javnega razpisa je povečati 

vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo 
zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja 

v sodobni družbi. 
Skupna vrednost razpoložljivih sredstev je 6.675.453,74 EUR. Posamezni prijavitelj je lahko 

upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR. 
 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom: 
#  ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, imeli 

zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj; 
#  ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program (do 31. 8. 2018); 

#  so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018: 
- za programe od a. do g. za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018, 

- za programe od h. do i. razpisane za obdobje od 2014 do 2018. 
Prijavni obrazec in druge informacije so dostopne na www.sklad-kadri.si. 

 
 

OBVESTILO – NOVA AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK  

Občina obvešča svoje občanke in občane o akciji sterilizacij in kastracij psov in mačk, ki jo 
organizira pobudnik, Društvo za zaščito živali Pomurja. Višina popusta bo 20 % na ceno 
storitve, akcija pa traja med 1. februarjem in 31. marcem 2018. 

Za več informacij lahko pokličete na 070/879-212 ali obiščete spletno stran Društva za 
zaščito živali Pomurja: www.dzzpomurja.si  

 

http://www.sklad-kadri.si/
http://www.dzzpomurja.si/
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VABILO K REDNI VADBI ZA STAREJŠE OD 65 LET 

 
Športno rekreativno društvo Apače vabi občane, starejše od 65 let na redno 
vadbo. Vadba bo praviloma potekala enkrat tedensko v času med 13.00 in 15.00 
uro. 
Vadba se bo izvajala na dveh lokacijah in sicer 

 v telovadnici OŠ Apače in na prostem 

 telovadnici Stogovci in na prostem.  

 
Vadba vključuje: 

 Hojo v naravi z vajami za gibljivost 

 Nordijsko hojo 

 Vaje za krepitev hrbtnih mišic 

 Vaje za jačanje mišic medeničnega dna 

 Vaje za gibljivost sklepov 

 Hojo po stopnicah, koordinacijske vaje 

 Vaje za ravnotežje in močno jedro 

 

Glede na specifiko in problematiko vadečih se vadba lahko prilagodi. 
Cena programa je odvisna od števila vključenih in sicer od minimalno 8 do 
maksimalno 16 vadečih v skupini. Program bo delno sofinancirala občina Apače. 
Poskrbeli smo za strokovno vodenje programa in z vami bo Andreja Zrnič, 
vaditeljica skupinske fitnes vadbe FZS. 
Na osnovi zbranih prijav bo določen urnik vadbe, o katerem boste obveščeni 
naknadno. Predvidoma bomo začeli s treningi 21.2.2018. 
 
Vabimo vas, da izpolnite priloženo prijavnico in jo posredujete najpozneje do 
19.2.2018 na enega izmed navedenih naslovov. Prijavnico lahko oddate tudi 

v tajništvu občine.  
Dodatne Informacije na tel. številki 02 569 85 52 – Janja Pintarič  

ali 040 666 746 –Mateja Salaj. 
 

Prijavnico lahko dobite tudi v tajništvu občine in na spletni strani občine 
www.obcina-apace.si 

 
Društvo za šport in rekreacija Apače 

Lutverci 36a, 9253 Apače 
 
 
 
 
 
 

http://www.obcina-apace.si/
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Občina Apače 
Apače 42b 
9253 Apače 
 
 
 

P R I J A V N I C A 
 
 
 
 
 

Podpisani ………………………………………stanujoč ……………………………………………………,  
 
rojen ……….leta, se prijavljam v organizirano skupinsko vadbo starejših od 65 let,  
 
v trajanju 60 ur letno. 
 

 na lokaciji Apače  

 na lokaciji Stogovci 

(Obkrožite lokacijo, kjer bi se želeli vključiti v vadbo).  
 
 
Telefonska številka za kontakt: ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Datum: ………………………………….. 
 
 
Kraj:………………………………………..    Podpis:………………………………… 
 
 


