
 

Apače, 27.05.2019      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

 

 
 

                         Informacije iz občine Apače   

 

Spoštovane občanke in občani,  
 

seznanjamo vas s pomembnimi informacijami iz Občine Apače, vabimo pa vas tudi na dogodka, ki se bosta 

odvijala v začetku meseca junija.   
 
 

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 
OBVESTILO O PRIČETKU DEL ZA OBNOVO OBČINSKIH CEST 

 

Spoštovane občanke in občani,  

obveščamo vas,  da bomo v ponedeljek pričeli z deli za  

modernizacijo in obnovo občinskih cest na območju Občine Apače.  

 

Tako bodo v letošnjem letu potekala dela na naslednjih občinskih cestah: 

- razširitev in obvnova ceste LC 104013 Nasova-Janhova-Stogovci (Šumandl-

Premrl) 650 m x 3,0 m asfalta; 

- ureditev ceste JP 604452 Grabe-domačija Vajnhandl 790 m x 3,0 m asfalta 

(skupna dolžina odseka 850 m) in  

- ureditev ceste JP604501 Grabe-Janhovsko polje; odsek Ščančar-Brancelj, 770 m 

x 3,0 m asfalta.  
 

   Vljudno vas naprošamo za upoštevanje postavljene prometne signalizacije in za strpnost. 
 

 

PONUDBA ZA VZPOSTAVITEV PRODAJALNE V CENTRU APAČ 
 

Vsi si želimo zdrave, domače, lokalno pridelane hrane.  

Si zamišljate, da bi domače salame, suhomesnate izdelke, pravi dišeči domači kruh, pecivo, moko, 

zelenjavo, bučno olje in še veliko drugega, kar pridelajo in izdelajo naši lokalni pridelovalci lahko kupili 

na enem mestu, sredi Apač?  
 

Si želimo imeti simpatično, malo domačo prodajalno z lokalno ponudbo tudi mi?  
 

OBČINA NUDI PRIMEREN PROSTOR V CENTRU NASELJA APAČE POGUMNEMU 

LOKALNEMU PONUDNIKU ALI DRUGI ZAINTERESIRANI OSEBI (nosilec dopolnilne 

dejavnosti, s.p., druga pravna oseba,…), DA SKUPAJ V SODELOVANJU Z DOMAČIMI 

PROIZVAJALCI LOKALNIH PRODUKTOV VZPOSTAVI PRODAJALNO DOMAČIH 

DOBROT.  

 

Če se vam zdi ideja zanimiva in imate željo uresničiti vašo skrito podjetniško žilico, vas 

prijazno vabimo, da nas pokličete na 569 85 50 ali se oglasite na občini.  
 

 

IŠČEMO ŠTUDENTKO / ŠTUDENTA ZA DELO V TIC-U V ZGORNJEM KONJIŠČU 
 

Si študentka ali študent in imaš kljub svojim študijskim obveznostim še nekaj prostega časa? 
 

 Te zanima delo na področju turizma in ti komuniciranje v nemškem in angleškem jeziku  

ne povzroča težav? 
 

Iščemo osebo za delo v spomladansko – poletnih mesecih v TIC-u  

v Turistično rekreacijskem centru v Zgornjem Konjišču. 
 

Če ti je obvestilo vzbudilo zanimanje, nas pokliči na telefonsko številko  

02 569 85 60 (Helena Kraupner), da se dogovorimo za razgovor. 
 
 



 

Apače, 27.05.2019      Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

 

OBČINA APAČE USPEŠNA S PRIJAVO NA WIFI4EU 
 

Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični 

dostop do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, 

zdravstvenimi domovi in muzeji. V ta namen je bila občinam z razpisom WiFi4EU dana 

možnost, da s pravočasno prijavo na poziv kandidirajo za bone v vrednosti 15 000 evrov, 

ki se bodo uporabili za namestitev opreme za brezžični internet na javnih mestih v občin,

ki še nima brezplačne brezžične dostopne točke.  
 

V občini Apače smo dne 4.4.2019 ob točno 13.00 uri, ko se je razpis odprl, oddali prijavo in dne 

15.5.2019 izvedeli, da je bila prijava pravočasna in tako uspešno pridobili bon za 15.000 EUR. 
 

OBČINI APAČE ODOBREN PROJEKT NA RAZPISU »LAS PRLEKIJA« 
 

Občina Apače je na 3. javni poziv LAS Prlekija, ki je bil odprt od 7.1.2019-28.2.2019, prijavila projekt na ukrep 14 – 

Ohranjanje nesnovne kulturne dediščine. 
 

Pripravili smo zanimivo vsebino z združevanjem glasbe in skoraj pozabljene vaške igre »Pančerltrajbanje«. Pri pripravi 

projekta smo sodelovali s predsednikom društva PO Apače, g. Žižek Davorinom, člani društva ŠTD Mahovci ter g. 

Zemljič Rudijem iz Črncev, ki nam je pomagal z informacijami za "Pančerltrajbanje". 
 

Vsem se zahvaljujemo za vložen trud in pripravljenost pomagati. 

Z veseljem sporočamo, da je bila naša vloga uspešna. 

 

Odobren projekt je dodatna potrditev, da s sodelovanjem lahko izpeljemo 

uspešne zgodbe. Še bolj pa nas bo veselilo, ko bo projekt zaživel in živel naprej 

z nami v naši lokalni skupnosti. 
 

Naj nas glasba in igre združijo v aktivnem preživljanju prostega časa. 
 

VABILO NA VESELICO V SEGOVCE – 8. JUNIJ 2019 
 

Kulturno, športno in turistično društvo Segovci  

vabi na  

VESELICO  
z ansamblom ORIGINAL ŠTAJERCI,  

ki bo v soboto, 8. junija 2019 ob 19. uri  

pri Večnamenskem domu v Segovcih,  

pod šotorom.  
 

Vljudno vabljeni!  
 

VABILO NA TURNIR V ODBOJKI V NASOVO – 8. JUNIJ 2019 
 

ŠTD Nasova  

organizira  

TURNIR V ODBOJKI  
za prenosni pokal,  

ki bo v soboto, 8. junija 2019 ob 12. uri  

pri Videčevem ribniku (Nasova 3).  

 
ŠTARTNINA: 25 €  

(5 porcij + 1l vina + 1l radenske)  
 

EKIPA: 5 ČLANSKA  
 

Prijave zbirajo do sobote, 8. junija 2019, 

na tel. št. 031 268 760 (g. Bojan Neuvirt) ali tel. št. 051 607 346 (g. Robert Mauko) 
 

Vljudno vabljeni! 


