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Spoštovane občanke in občani,  
 

obveščamo vas o novostih v našem kraju in vam podajamo nekaj aktualnih informacij.  
 

Župan občine Apače, dr. Andrej Steyer 
 

 

ZAHVALA  
 

Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
 

v preteklih mesecih smo se znašli v situaciji, s kakršno se nismo soočili še nikoli doslej. Življenje se po razglasitvi 

konca epidemije vrača nazaj v vsakdanjik, ki smo ga bili vajeni, čeprav verjetno še nekaj časa življenje ne bo tako, kot 

je bilo pred mesecem marcem. Epidemija novega koronavirusa je bila za vse nas popolnoma nov, negotov izziv. 

Skupaj smo se morali prilagoditi in upoštevati ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. Čeprav so bili včasih trenutki, ko 

se je vse skupaj zdelo nesmiselno, je dosledno upoštevanje navodil vseh nas prispevalo k temu, da smo v naši občini 

ostali zdravi. 
 

Vsem, ki ste kakorkoli prispevali k temu, da je življenje v času epidemije v našem kraju varno teklo naprej, iskrena 

hvala. Hvala tistim, ki so nesebično pomagali starejšim, sorodnikom, sosedom, prijateljem.. Hvala Civilni zaščiti, 

Rdečemu križu, Župnijski karitas, osebju Zdravstvenega doma, prodajalkam in prodajalcem, poštnim delavcem, 

gasilcem, policistom in vsem, ki ste v času epidemije hodili na delo. Vesel sem, da zmoremo stopiti skupaj.  

Ostanimo zdravi še naprej. 

 

Vaš župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

POČITNICE SO TU  
 

Šolsko leto, ki ga je letos zaznamovala epidemija novega koronavirusa, je tik pred zaključkom. Obdobje, v katerem 

smo se morali vsi skupaj prilagoditi novim izzivom, nam je prineslo dodatne izkušnje in nova znanja. Hvala Osnovni šoli 

in Vrtcu Apače za vsakršno pomoč, ki ste jo nudili našim otrokom, ko so pomoč potrebovali. Seveda gre velika zahvala 

tudi staršem, babicam in dedkom, ki so za svoje najmlajše postali učitelji in vzgojitelji.  
 

V sredo, 10. junija je župan, dr. Andrej Steyer v Kulturnem domu sprejel učence 9. razreda Osnovne šole Apače in 

minimaturante – malčke iz Vrtca Apače, ki bodo 1. septembra zakorakali v 1. razred Osnovne šole Apače. Vsakemu od 

njih je poklonil simbolično darilo ob zaključku pomembnega prelomnega obdobja in jim zaželel vse dobro na njihovi 

nadaljnji poti.  
 

Vsem skupaj je župan zaželel uspešen zaključek šolskega leta, predvsem pa brezskrbne in varne počitnice. 
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NOVA IGRALA ZA NAŠE NAJMLAJŠE PRI ŠRC APAČE  
 

V občini smo že pred časom postavili novo igrišče z igrali za naše najmlajše. Epidemija novega koronavirusa je kar za 

tri mesece preprečila njihovo otvoritev in uporabo. Od 3. junija naprej so igrala pri ŠRC Apače v uporabi. Na manjšem, 

internem dogodku so tega dne naši najmlajši iz Vrtca, v sodelovanju z Občino in Vaškim odborom Apače, opravili 

slovesno mini otvoritev tako težko pričakovane lokacije za igro in druženje.  
 

Klopi in koše za odpadke je prijazno prispeval Vaški odbor Apače. Tako si lahko malčki v senci dreves s starši odpočijejo 

med igro.  
 

Vsem uporabnikom želimo varno uporabo igral in obilo veselja pri igri.  

 

 
 

Tisti, ki ste že bili na novem igrišču ali ste se le peljali mimo, ste najverjetneje v bližini igral opazili majhno, ljubko, pisano 

leseno hiško. Imenuje se KNJIGOBEŽNICA.  

 

KNJIGOBEŽNICE 
 
Kaj so KNJIGOBEŽNICE?  

Knjigobežnice so hiške najrazličnejših oblik in materialov, na najrazličnejših lokacijah, v katerih lahko pustimo knjigo. 

Nekdo drug lahko iz hiške knjigo brezplačno vzame, jo odnese domov in uživa v njeni družbi. Ko jo prebere, lahko to isto 

knjigo vrne, ali pa v hiško prinese katero drugo. Knjigo lahko odda ali vzame vsakdo.  

 

Velja naj načelo ‘oddaj eno, vzemi eno’. 

 

Če vzameš knjigo, pa nimaš nobene, ki bi jo oddal, ne bo nič narobe. Vedno lahko 

vzeto knjigo vrneš nazaj.  

Knjigobežnice uporabljamo dobri ljudje, ki nam je skupna ljubezen do knjig in si 

prizadevamo, da knjige ne bi romale na smetišča ali v peči.  Niso le za stare, 

odpisane in odvečne knjige, ampak je zaželeno, da se v njih znajdejo tudi takšne 

knjige, ki so nam všeč in bi si želeli, da jih preberejo tudi drugi. Ne glede na to ali 

ste redni bralci in so knjige obvezen sestavni del vašega vsakdana, berete le na 

počitnicah ali pa so knjige za vas zgolj strokovna literatura in nujno zlo, povezano 

z izobraževanjem, se spodobi, da s knjigami lepo ravnamo. Če imate knjigo 

odveč, je nikar ne zavrzite. Nekomu bo lahko neprecenljivi zaklad in dobra 

prijateljica. 

Prinesi ali odnesi knjigo in uživaj v branju.  
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Tri knjigobežnice nam je ponudila in podarila naša občanka Petra Kovač iz 

Segovcev, ki je bila pobudnica te 

odlične ideje za postavitev 

knjigobežnic v naši občini.  

 

Zaenkrat sta postavljeni dve – ena na 

otroškem igrišču pri ŠRC Apače, 

druga pri klopci v centru Apač pri 

Kulturnem domu.  
 

Za res prijazno in dobrosrčno gesto se 

Petri  najlepše zahvaljujemo. Verjamemo, da vam bodo ljubke, male, lesene 

hiške, ki jih boste srečevali po občini, všeč in, da boste med knjigami našli tudi 

kakšno za sebe.  

 

NOVOSTI V HIŠI DOBROT APAČE – DOMAČE JE NAJBOLJŠE 
 
V današnjem času je še kako pomembno, da lahko lokalno pridelano hrano kupimo doma, v svoji občini. V Hiši dobrot 

Apače (na naslovu Apače 47 – pri Cerkvi), majhni lokalni prodajalni lokalnih domačih pridelkov in izdelkov lahko kupite 

precejšen asortima osnovnih dobrin, ki jih dnevno potrebujemo v domačem gospodinjstvu.  

 

Vsak dan lahko v Hiši dobrot Apače kupite svež, domači kruh, meso in mesne izdelke, mleko in mlečne izdelke, domača 

eko kokošja jajca, različne vrste mok in testenin, domače bučno olje, sončnično olje, kis, različna vina, med lokalnih 

čebelarjev, propolis in cvetni prah, sokove, marmelade, prekmursko in prleško gibanico, različne piškote, potice, vloženo 

in sezonsko zelenjavo, jagode, žganja in likerje, oljčno olje in pravi kraški teran, pa tudi zdravilne domače čaje in zeliščne 

pripravke, ki so za zdrav imunski sitem v teh časih še kako dobrodošli. Na voljo so tudi lončarski izdelki ter izdelki iz šibja 

in ličja. V Hiši dobrot lahko kupite tudi darilne bone v različnih vrednostih. Vabljeni v Hišo dobrot! 
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TAKSI SLUŽBA TUDI V APAČAH   
 
V kolikor se boste znašli brez lastnega prevoza, lahko pokličete g. Antona Hojsa iz Lešan, ki izvaja taksi prevoze.   
Strankam je na voljo ob vsakem času na telefonski številki 040 313 240. 
 
  
 
 
 
 
 
 

WiFi4EU – BRAZPLAČNO BREZŽIČNO INTERNETNO OMREŽJE NA ŠESTIH LOKACIJAH 
 
Občina Apače je bila v letu 2019 uspešna s prijavo na razpis Evropske komisije za vzpostavitev brezžičnih omrežij, pod 
oznako projekta WiFi4EU, ki bodo državljanom omogočala brezplačne internetne povezave Wi-Fi v središčih javnega 
življenja, kot so na primer javne stavbe, zdravstveni zavodi, parki, trgi in njihova okolica. Za navedeno smo pridobili bon 
v višini 15.000 EUR. V Občini v teh dneh že potekajo dela za vzpostavitev brezplačnega, časovno omejenega omrežja in 
sicer na naslednjih šestih lokacijah: 

✓ Apače: dvorišče pred občino in šolo 

✓ Apače: ŠRC Apače 

✓ Črnci: Kolesarsko pohodniški most  

✓ Nasova: Avtobusna postaja in vaški kot 

✓ Žepovci: Gasilski dom in nadstrešnica »šupa« za prireditve 

✓ Konjišče: TIC Konjišče 

Dostop je brezplačen, vendar časovno omejen in omogoča hitrost internetne povezave oziroma hitrost vmesnega 
povezovalnega omrežja najmanj 30 Mbps. Vabljeni, da ga preizkusite.  
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV NA OBMOČJU OBČINE APAČE V LETU 2020 

 
Obveščamo vas, da je na spletni strani občine Apače (www.obcina-apace.si) objavljen javni razpis za sofinanciranje nakupa 

in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Apače.  Kandidat lahko odda vlogo z vsemi dokazili 

osebno ali po pošti na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače; in sicer do naslednjih terminov: 25.6.2020, 

29.10.2020. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo mora biti oddan v zaprti kuverti s pripisom »NE 

ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN – 2020«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno 

oddane. Vlogo najdete na spletni strani občine Apače, ali jo dvignete v sprejemni pisarni občinske uprave. 

Več informacij glede javnega razpisa dobite pri Jožici Kovač Štefur na telefonski številki 02 569 85 58.  

 

PREPOVED VOŽNJE Z MOTORNIMI VOZILI V NARAVNEM OKOLJU  

V skladu z določili 28.b člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) je v naravnem okolju prepovedano voziti, 

ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug lasten pogon vozila. 

Nadzor nad izvrševanjem določb tega predpisa izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave 

ter policija, ki so pristojni tudi za izrek predpisanih glob za organizatorje nedovoljenih voženj ali posameznike. 

Potrebno se je zavedati, da vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju ne škoduje le naravi oziroma okolju in povzroča 

hrup temveč moti in plaši tudi živali. Hkrati pa so vse take vožnje po neurejenih in nedovoljenih površinah v naravnem 

okolju potencialna nevarnost za poškodbe kršitelja in drugega uporabnika teh površin.   

http://www.obcina-apace.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1918
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1402

