
 

Apače, 9.10.2019 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

 
 
 

                         Informacije iz občine Apače  

 

 

Spoštovane občanke in občani,  

vljudno vas vabim na dogodka, ki se bosta odvijala v Kulturnem domu Apače in hkrati vabim vse ponudnike, da 

se nam predstavite in ponudite svoje izdelke na Martinovi tržnici.  
 

Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 
 

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA APAČE – 18.10.2019 
 

Obveščamo vas, da bo 

v petek, 18. oktobra 2019  

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 
 

VABILO  

na OTVORITEV RAZSTAVE LIKOVNIH DEL, 

V POČASTITEV DNEVA REFORMACIJE – 29.10.2019 
 

Vljudno vabljeni na  
 

otvoritev razstave –  

KOLONIJE IZ KONJIŠČA 2019,  

ki bo v torek, 29. oktobra 2019  

ob 18.30 uri  
v Galerijski sobi Kulturnega doma Apače.  

 

Organizator dogodka:  
Občina Apače v sodelovanju z društvom IVO AS.  

Glasbeni vložek:   
TAMBURAŠKO DRUŠTVO APAČE  

 

Prisrčno vabljeni! 

 

 

POVABILO K SODELOVANJU NA MARTINOVI TRŽNICI 
 

V soboto, dne 9. novembra 2019 Občina Apače organizira zdaj že 

tradicionalno Martinovanje v  Občini Apače. 

Dogajanje želimo popestriti z dodatno ponudbo in obiskovalcem 

ponuditi tudi možnost nakupa domačih in drugih izdelkov na 

Martinovi tržnici. 
 

Vljudno vabimo vse ponudnike (društva, posamezniki, nosilci dopolnilne dejavnosti, 

podjetniki, …), ki si želijo na Martinovanju ponuditi svoje izdelke, da nam najkasneje 

do srede, 30.10.2019 do 12.00 ure to sporočijo in sicer po elektronski pošti na naslov 

helena.kraupner@obcina-apace.si ali pokličejo na telefon 02 569 85 60. 

mailto:helena.kraupner@obcina-apace.si

