
 

Apače, 29.4.2020 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

INFORMATOR 
                                O B Č I N A  A P A Č E 
 OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE APAČE         Apače 42b, 9253 Apače 

                 Tel.: 02 569 85 50 
                 E-pošta: info@obcina-apace.si 

   

Spoštovane občanke in občani,  
 
obveščamo vas o nekaterih novostih v našem kraju ter vas za naš skupen razvoj vabimo k sodelovanju.  

 
Župan občine Apače, dr. Andrej Steyer 

 

 
 

Spoštovani,   
 

verjetno se vsi strinjamo, da imamo v naši občini izjemne priložnosti za razvoj 
turizma. Lepote naše krajine so neprecenljive za preživljanje zdravega, 
sproščenega in aktivnega prostega časa.  
Občina Apače bo v letošnjem letu pristopila k celostni strategiji razvoja 
turizma, v katerem bomo upoštevali naše naravne danosti, kulinarične 
posebnosti, zgodovino in lego naše občine, vpetost v regijo in možnosti 
čezmejnega sodelovanja. Dokument bo osnova za vse projekte na tem 
področju, ki jih bomo v prihodnje prijavljali in izvajali. 
 
Vsaka strategija razvoja je najboljša, če je pripravljena za občane in z občani. Zato vas vabim, da se pri nastajanju tega 
strateškega dokumenta vključite vsi, ki ste imeli ali imate idejo oziroma imate že celo izdelan poslovni načrt v okviru 
turizma. Zelo je pomembno, da pri tem staknemo glave, da začnemo z načrtnim razvojem turizma v smer, ki si jo vsi 
želimo in, ki bo za nas sprejemljiva. Na ta način bo občina veliko lažje načrtovala vso potrebno infrastrukturo in 
projekte, na katerih lahko sodelujemo, da se tudi vaše ideje čim prej in čim lažje udejanjijo. 
 
Vaše cenjene predloge lahko pošljete po pošti na naslov Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, po elektronski pošti 
na naslov info@obcina-apace.si ali pa jih oddate v poštni nabiralnik, ki se nahaja pred vhodom v občinsko stavbo in 
sicer najkasneje do 31.5.2020. V kolikor mi želite vaše načrte osebno predstaviti, pokličite na 02 569 85 50, da se 
dogovorimo o možnostih sestanka.  

                               Župan, dr. Andrej Steyer 
 

NOVA PRIDOBITEV V SREDIŠČU APAČ 
GOSTILNA IN PICERIJA AS  

 
 

V središču Apač se je z novim imenom 1. maja odprla Gostilna in picerija AS (prej 
poznana kot gostilna Zver).  
 

Dokler je razglašena epidemija Covid-19, je možno hrano naročati le po telefonu na 
številki 031 585 048, možen je brezstični prevzem hrane ob upoštevanju vseh navodil 
v času epidemije. Naveden delovni čas velja le v času 
epidemije.  
  

 
 
 
 

  
 

 
 
 



 

Apače, 29.4.2020 

 

     Občina Apače, občinska uprava Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

 
              

OBČINA APAČE 

Spoštovani,  
 
Na občini želimo zbrati informacijo o potrebi občanov po širokopasovnem internetnem omrežju za uporabo 
fiksnih telekomunikacijskih širokopasovnih storitev, s hitrostjo 100Mb/s (za dostop do hitrega interneta, HD TV 
programov,…). 
 

V KOLIKOR POTREBUJETE DOSTOP DO TOVRSTNIH ŠIROKOPASOVNIH STORITEV,  
VAS VLJUDNO PROSIMO, DA IZPOLNITE PRILOŽENI OBRAZEC IN NAM GA POSREDUJETE NA OBČINO  

(LAHKO PO ELEKTRONSKI POŠTI, NAVADNI POŠTI ALI V POŠTNI NABIRALNIK, 
KI SE NAHAJA PRED OBČINO APAČE IN SICER NAJKASNEJE 

DO 7. MAJA 2020. 

 
Zbiranje informacij je trenutno zgolj informativne narave in za občane, v kolikor boste obrazec oddali, v 
nobenem primeru ni zavezujoče. Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

 

IZJAVA 
O POTREBI PO ŠIROKOPASOVNEM OMREŽJU  

IN POTENCIALNIM INTERESOM ZA PRIKLJUČITEV NA ŠIROKOPASOVNO 
INTERNETNO OMREŽJE    

 
Kontaktni podatki (izpolnite vsa polja): 

Ime:   

Priimek / Naziv:  

 
Podatki o fizični lokaciji potrebnega priključka in kontakt (izpolnite vsa polja): 

Občina: APAČE 

Naselje:  

Ulica (Naselje) / Hišna št.:  

Telefon:  

 
Podpisani izražam potrebo po širokopasovnem internetnem omrežju za uporabo fiksnih 
telekomunikacijskih širokopasovnih storitev, s hitrostjo najmanj 100Mb/s na gospodinjstvo.  
 
                                 ______________                                   _____________________  
                                        (datum)                                               (lastnoročni podpis) 
 

 
Izjava: Podpisani/a na izjavi dovoljujem Občini Apače uporabo in obdelavo osebnih podatkov, skladno z določbami zakona, ki ureja 
varstvo osebnih podatkov, z uredbo EU za varstvo osebnih podatkov (GDPR),  in sicer le za namen raziskave občine o potrebi po  
širokopasovnih storitvah v občini Apače.  
 

Privolitev lahko kadarkoli podrobneje določim ali spremenim preko običajnega obrazca. Delno privolitev pa lahko tudi kadarkol i 
prekličem na katerikoli drugi način (e-pošta, faks ali dopis).Varstvo osebnih podatkov je za občino Apače zalo pomembno. Zato z njimi 
ravnamo skladno z veljavnimi predpisi in standardi. Vse informacije v zvezi z varstvom osebnih podatkov so dosegljive na spletni strani 
občine Apače, www.obcina-apace.si in na sedežu občine, to je Apače 42B, 9253 Apače. 

 


