
 

Apače, 28.10.2019 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

 

INFORMATOR 

  
Spoštovane občanke in občani,  

seznanjam vas s pomembnimi informacijami in vas hkrati vabim na prihajajoče dogodke.  
 

          Župan Občine Apače, dr. Andrej Steyer 
 

VABILO NA TRADICIONALNI KONCERT LJUDSKIH PEVK IZ APAČ  
 

Ljudske pevke iz Apač (poleg strokovnega vodje g.  Vilija Jaušovca, Štefka Sobočan, Jožica Steyer, 

Ema Škrobar, Hermina Potočnik, Hilda Šuman in Marija Kolarič), delujejo že od leta 1999, torej 20 

let. Pojejo po vsej Sloveniji, predvsem v domovih za starejše občane, dogodkih občine Apače in 

tudi v sosednji Avstriji.  

Svoje petje so doslej zabeležile na dveh nosilcih zvoka, leta 2004 so izdale kaseto, leta 2008 pa 

zgoščenko.  
 

V petek, 15. novembra ob 17.00 uri,  

vas, kot vsako leto, vljudno vabijo na svoj letni koncert,  

ki bo v Kulturni dvorani Apače.  
 

Poleg Ljudskih pevk iz Apač bodo nastopili še: 
❖ otroci vrtca Apače 

❖ Glasbena šola Rošer  

❖ Dani Rajh in  

❖ Ljudske pevke iz Benedikta  

 

VABILO NA DELAVNICO Z ENERGETSKIM PREDAVANJEM  
 

 

 

 

Energetska agencija za Podravje vas v sodelovanju z Občino Apače  

vabi na delavnico z energetskim predavanjem  
 

O MOŽNOSTI POSTAVITVE DOMAČE SONČNE ELEKTRARNE ZA 

SAMOOSKRBO Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,  

ki bo v sredo, 13. novembra 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Kulturnega doma Apače 
 

Domače sončne elektrarne za samooskrbo z električno energijo so dostopne pravzaprav vsakomur, saj se naložba v 

sončno elektrarno odplačuje s prihranki pri plačilu elektrike. Osončenja je v Sloveniji dovolj, potrebujete le primerno 

streho, načrt in konkretne izračune o potrebni moči naprave. 
 

Predstavili vam bomo: 
• sistem postavitve sončne elektrarne za samooskrbo z električno 

energijo; 

• zakaj je sončna elektrarna dobra naložba; 

• kolikšni so lahko prihranki pri stroških in rabi električne energije 

iz omrežja; 

• kaj pomeni sistem samooskrbe, prihodnost samooskrbe in 

mikroomrežij; 

• kako pridobiti vso potrebno dokumentacijo; 

• kakšni so osnovni pogoji in izkušnje za postavitev sončne 

elektrarne; 

• lastne izkušnje s strani obstoječega uporabnika. 
 

Na delavnici se nam bo pridružil tudi eden izmed ponudnikov in predstavil izkušnje pri prodaji in izdelavi samooskrbnih naprav na 

področju sistema samooskrbe, ki omogoča lastno proizvodnjo energije kar doma.  
 

Po predavanjih bodo potekala individualna energetska svetovanja. 
 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! 



 

Apače, 28.10.2019 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE     KRAJEVNA ENOTA RADENCI 

OBMOČNA ENOTA MURSKA SOBOTA   Izpostava  G. RADGONA,  Jurkovičeva 5 

http://www.zgs.gov.si/      9250 GORNJA RADGONA 

    tel.: 02 / 5649 – 300, 041 657 – 840 

             e-mail: bostjan.rezonja@zgs.si 

 

 

OBVESTILO O OZNAČEVANJU DREVES 
 

O D K A Z I L O 2019/2020 
 

 

  V REVIRJU APAČE 
 

    

K.O.   Zbirališče         Ura   November December    Januar   Februar 
 

Lutverci, Segovci 

Apače, Črnci  KZ Apače  900 14.11.19    22.1.2020 

Žepovci, Žiberci 

Drobtinci, Grabe KZ Stogovci  900 18.11.19    23.1.2020 

Vr. vas, Vr. Vrh Dresler – Podgorje 900 19.11.19    30.1.2020 

Nasova   Lebar   900 20.11.19     05.2.2020 

Lomanoše  Flegar   900 21.11.19      06.2.2020 

Plitvica   Tropenauer  900 25.11.19     07.2.2020 

Plitvički vrh  Recek    po dogovoru po dogovoru  po dogovoru 

Sp. Ščavnica  Zadruga  900 26.11.19     10.2.2020 

Sp. Ščavnica  Bauman   900 29.11.19     11.2.2020 

Lastomerci  Bračko   900   06.12.19   12.2.2020 

Ivanjševci  Bračič   900   10.12.19   13.2.2020 

Radvenci  Karlo   900   11.12.19    17.2.2020 

Police   Puhar - Šantl  900   12.12.19   18.2.2020 

Zbigovci  Trgovina  900   17.12.19   19.2.2020 

Črešnjevci  Jančar   900   18.12.19   20.2.2020 
 

 

Zberemo se ob navedenem datumu in času neglede na vremenske razmere. Uradne ure revirnega 

gozdarja so vsak ponedeljek, sredo in petek od 700 do 800 na izpostavi Zavoda za gozdove v 

Gornji Radgoni, Jurkovičeva 5, tel.: 02 / 5649 300 in Gsm 041 657 840 
 

 

Označevanje drevja za posek - odkazilo je po 17. členu Zakona o gozdovih ( Ur. l. RS 30/93 ) 

OBVEZNO, zato prosimo lastnike gozdov, da pred sečnjo v svojih gozdovih to tudi opravijo in s 

seboj prinesejo DOKUMENT S KATERIM LAHKO IZKAŽEJO LASTNIŠTVO! 
 

V PRIMERU SOLASTNIŠTEV V GOZDNIH PARCELAH MORAJO BITI VSI SOLASTNIKI 

PRISOTNI, V NASPROTNEM PRIMERU MORA IMETI STRANKA, KI PRIDE NA 

ODKAZILO  USTREZNO POOBLASTILO OD VSEH SOLASTNIKOV. 

 

Izven terminov je možno odkazilo  po predhodnem dogovoru. 
 

 Revirni gozdar: Boštjan REŽONJA inž.gozd. 
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BREZPLAČNI PREVENTIVNI TEHNIČNI PREGLED VOZIL 
 

Združenje šoferjev in avtomehanikov  Gornja Radgona ter Svet za preventivo 

in vzgojo v cestnem prometu Občine Gornja Radgona, v sodelovanju s 

podjetjem Avto Krka, poslovna enota Gornja Radgona,  

organizira 

od četrtka, 7. do sobote 9. novembra 2019, 

BREZPLAČNE PREVENTIVNE PREGLEDE MOTORNIH VOZIL. 
 

Akcija bo potekala v okviru delovnega časa Avto Krka, to je v četrtek in petek med 8. in 18. uro in  v soboto med 8. in 

12. uro, v prostorih tehničnih pregledov na Ljutomerski cesti 43 v Gornji Radgoni.  
 

Vozilom, ki jih bodo vozniki pripeljali na brezplačen preventivni tehnični pregled, bodo strokovnjaki pregledali podvozje, 

krmilni in zavorni mehanizem, svetlobno-signalne naprave, pnevmatike, delovanje akumulatorja ter preverili hladilno in 

zavorno tekočino.  
 

Vljudno vabljeni! 
 

Preventivna akcija: ALKOHOL UBIJA! 
 

Alkohol ter vožnja pod vplivom alkohola je še vedno eden izmed glavnih dejavnikov tveganja za nastanek prometne nesreče. 
Zaradi alkohola se zmanjšujejo naše sposobnosti varnega sodelovanja v prometu, zaznava, predvidevanja in presoje ter odločanja 

in končne izvedbe ustreznega ravnanja. Zato se zaradi vpliva alkohola že pri koncentraciji 0,5 promila verjetnost povzročitve 
prometne nesreče podvoji, pri 1,1 promila alkohola pa 8-krat poveča v primerjavi s treznim voznikom. 
 

Alkohol je najbolj problematičen pri voznikih, kjer so tudi posledice prometnih nesreč najtežje, vendar pa je 

prav tako dejavnik tveganja za nastanek prometne nesreče pri kolesarjih in pešcih. Okrog četrtina prometnih 

nesreč s smrtnimi žrtvami in huje poškodovanimi je povezana z alkoholom v prometu. 
 

Učinki alkohola 

Učinki alkohola na naše sposobnosti, pomembne za varno sodelovanje v prometu so: 
• VID: zožanje vidnega polja, bleščavost, oslabi sposobnost prepoznavanja odtenkov svetlobe, slabše 

prepoznavanje barv – predvsem rdeče, slabše zaznavanje gibanja, globine, oddaljenosti/bližine. 

• MOTORIKA: upočasni hitrost odzivanja in spremeni doživljanje časa, slabša koordinacija rok, nog. 

• SAMODOJEMANJE: samoprecenjevanje, odsotnost uvida v slabše zmožnosti, občutek poguma pri 

obvladovanju stvari, zanikanje posledic, 

• ČUSTVENA STANJA. spodbudi negativno doživljanje, lahko stopnjevano do resnih in globljih čustvenih 

težav (depresivnost, jeza, agresivnost). 

Preberite in upoštevajte: 

nikoli ne vozite pod vplivom alkohola niti drugih psiho-aktivnih snovi, alkohol v prometu je eden glavnih 

dejavnikov tveganja udeležbe v prometni nesreči. Zavedajte se, da se že s prvim kozarcem alkohola slabšajo 

naše psiho-fizične sposobnosti za varno udeležbo v prometu. Ne peljite se z voznikom, ki je užival alkohol, 

ter ga raje opozorite na tveganje. Tudi pri pešcih in kolesarjih je alkohol dejavnik tveganja, saj je vsako leto 

nekaj pešcev in kolesarjev, ki so utrpeli hude posledice v prometnih nesrečah zaradi alkohola. Alkohol 

pomembno vpliva na delovanje naših možgan, pri dolgotrajnem uživanju pa tudi resno ogroža naše zdravje. 
 

Upoštevajte naslednja priporočila za zmanjšanje porabe alkohola: 

nikoli nisem v prometu pod vplivom alkohola. Če nameravam piti alkohol, poskrbim za varen prihod domov 

(avtobus, taksi…). Alkohola ne ponujam mladoletnim osebam, v šoli ali na delovnem mestu 
 

Več o preventivni akciji si preberite na spletni strani: https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/alkohol/ 
 

Informativno gradivo pa lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni občine Apače. 

 

V Društvu za šport in rekreacijo Apače vabijo nove  

člane za igranje rekreativne odbojke. 

Igrajo vsak teden v Športni dvorani Apače (OŠ Apače). 

 

Več informacij dobite na spletni strani društva: www.dsr-apace.si 

ali na telefonski številki 031 257 949. 

https://www.avp-rs.si/varnost-v-prometu/alkohol/
http://www.dsr-apace.si/
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12:30   Martinov pohod vseh generacij – zbor pohodnikov na prireditvenem 
prostoru  
14:30   Nagovor župana Občine Apače, dr. Andreja Steyerja, pozdrav     
predsednika Društva vinogradnikov  Radgonsko - Kapelskih goric                         
z vinsko kraljico, predstavitev vitezov vina,… 

Kulturni program: Društvo Pihalni orkester Apače, KFD Vrisk Apače 

Lokalna ponudba: Društvo kmečkih žena Apače, Čebelarsko društvo Apače,… 

15.00    Krst mošta v izvedbi Društva vinogradnikov Radgonsko – Kapelskih     
goric 

15.30    Zabava z ansamblom:  

 

Presenečenje za obiskovalce 
 

Možnost vožnje z vprežno kočijo – Tomaž Hribar s.p.
 

Za vse lačne bodo poskrbeli TD ČEMAŽ in ŠTD MAHOVCI
 

Za vinske užitke bodo poskrbeli vinarji vinogradniškega društva  

 

 
 
 VLJUDNO VABLJENI 

 
OBČINA APAČE in 

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV 
 RADGONSKO – KAPELSKIH GORIC 


