
 

Apače, 13.3.2017      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 
 

 

INFORMACIJE IZ OBČINE APAČE 
 

 

 
 

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

                    Župan Občine Apače, Franc Pižmoht l.r. 
 

 

REZ POTOMKE STARE TRTE 
četrtek, 16.3.2017 ob 16. uri 

 

Občina Apače vabi na  

3. rez potomke Stare trte, 
ki bo v četrtek, 16. marca ob 16. uri  

pred Kulturnim domom Apače. 
 

  Vljudno vabljeni! 
 

FILMSKI VEČER ZA REKO MURO 
četrtek, 16.3.2017 ob 18. uri 

 

Svetovna organizacija za naravo (WWF), Zveza društev Moja Mura in Društvo za preučevanje rib 

Slovenije vas v okviru kampanje Rešimo Muro – Ne HE Hrastje-Mota vabimo na skupni filmski 

večer za reko Muro. V okviru kampanje Rešimo Muro organiziramo filmsko turnejo, ki se je 

začela 1. oktobra 2016 v Murski Soboti. Filmske večere bomo izvedli v vseh občinah, ki so del 

predlaganega Biosfernega območja Mura, katerega nominacijo je vlada lani tudi potrdila. 

Organiziramo jih, da bi javnost ozaveščali o biosfernem območju, vplivih gradnje hidroelektrarn 

na rečni ekosistem in ljudi ter da preprečimo gradnjo HE Hrastje-Mota, ki »odpira vrata« gradnji 

nadaljnjih hidroelektrarn. Dogodek bomo sklenili s pogovorom. Filmske dogodke organiziramo s 

podporo občin in lokalnih pobud.  
 

Filmski večer za reko Muro  

s predstavitvijo kampanje Rešimo Muro, Biosfernega območja Mure, s prispevkom glede 

gradnje HE na Muri ter projekcijo filma »Upor na Donavi« (Roberto Epple) 
 

bo v četrtek, 16. marca 2017, ob 18. uri v dvorani Kulturnega doma Apače 
 

Več informacij o kampanji Rešimo Muro: www.resimo-muro.com  
 

Kontaktni osebi: Nataša Bavec, odnosi z javnostjo: natasa.bavec@gmail.com, Andreja Slameršek, 
koordinatorica kampanje Rešimo Muro, Društvo za preučevanje rib Slovenije: sandreja@gmail.com  

 

Vljudno vabljeni! 
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KOMEDIJA »ČAJ ZA DVE« 
petek, 17.3.2017 ob 19. uri 

 

KUD Veseli oder 

vabi na ogled komedije 

»ČAJ ZA DVE«, 
ki bo v petek, 17. marca ob 19. uri  

v dvorani Kulturnega doma Apače. 
 

Prodaja kart: eno uro pred predstavo v prostorih Kulturnega doma. 
 

  Vljudno vabljeni! 
 

PREVENTIVNA AKCIJA »VARNOSTNI PAS« 
 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa obvešča, 

da poteka v okviru izvajanja Nacionalnega programa varnosti 

cestnega prometa 2013-2022 od 13. do 26. marca 2017 

nacionalna preventivna akcija VARNOSTNI PAS. 
 

Osnovni namen preventivne akcije s sloganom »Vam je že 

KLIKnilo?« je spodbujati uporabo varnostnih pasov pri vseh 

potnikih na vseh vožnjah in v vseh vozilih, izboljšati pravilno 

pripetost in uporabo varnostnih pasov in otroških varnostnih 

sedežev ter zmanjšati posledice, mrtve in hudo poškodovane, v 

prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnega pasu. 
 

Cilji nacionalne preventivne akcije Varnostni pas so: 

 povečanje stopnje uporabe varnostnih pasov v osebnih avtomobilih, tovornih vozilih in 

avtobusih 

 zmanjšanje števila mrtvih in hudo telesno poškodovanih zaradi neuporabe varnostnih pasov 
 

Policija in občinska redarstva v času akcije poostreno 

nadzirajo uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v 

okolici šol, vrtcev ter nakupovalnih središč. 

 

AKCIJA STERILIZACIJ IN KASTRACIJ PSOV IN MAČK DO 31.3.2017 
 

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

kastracij psov in mačk« na območju Pomurja do 31.3.2017 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. 


