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Spoštovane občanke in občani,
obveščamo vas o aktivnostih v naši občini.
Župan občine Apače, dr. Andrej Steyer

TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ V ČASU EPIDEMIJE
Spoštovani,
glede na epidemiološko stanje v državi in glede na vse trenutne ukrepe omejevanja gibanja, ponovno
sporočamo vsem občanom, da ima Občina Apače za svoje občane aktivirano telefonsko številko za
nujne primere zagotavljanja dostave živil, zdravil, higienskih pripomočkov in ostalih življenjskih
potreb, predvsem za tiste občane, ki nimajo druge možnosti pomoči na domu.

V kolikor potrebujete pomoč, pokličite na 031 307 010.
Vsekakor pa apeliramo na občane, da so v teh razmerah solidarni do svojih sosedov, pomoči
potrebnih, predvsem starejših, in da seveda v prvi vrsti poskrbite za svojo varnost in varnost ostalih.
Prosim, da informacijo o tej številki prenesete na tiste občane, ki bi jo v nujnih primerih morda
potrebovali. Bodite tudi pozorni na nepoznane osebe, ki bi vam nudili pomoč na domu in zahtevajte
identifikacijo, ki je lahko izdana s strani humanitarnih organizacij (Rdeči križ, Karitas) ali vam
predložijo uradno pooblastilo s strani Občine Apače.
Želim, da preživimo to jesensko obdobje kar se da mirno. Prosim, da upoštevate priporočila za
zajezitev širjenja okužb. Vsekakor pa si privoščite gibanje v naravi, sploh če vam sonce greje korake...
dr. Andrej Steyer, župan

MOŽNOST KORIŠČENJA BREZPLAČNEGA PREVOZA ZA NUJNE OPRAVKE
V občini Apače že mesec dni deluje Prostofer. V kolikor
potrebujete prevoz za obisk zdravnika, lekarne ali imate
druge nujne opravke in nimate zagotovljenega prevoza,
pokličite. Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov, ki bi jih
peljali, ali pa imajo slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.

ČE POTREBUJETE PREVOZ, VSAJ TRI DNI PRED ŽELJENIM
TERMINOM PREVOZA POKLIČITE NA KLICNI CENTER PROSTOFER,
NA BREZPLAČNO ŠTEVILKO
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Nelektorirano besedilo
SLIKE SO SIMBOLIČNE!

PSIHOSOCIALNA POMOČ V ČASU EPIDEMIJE

JAVNA RAZPRAVA – PRORAČUN OBČINE APAČE
ZA LETO 2021 IN LETO 2022
Spoštovani,
na spletni strani Občine Apače je bil dne 5.11.2020, pod rubriko PRORAČUN
OBČINE APAČE - PRORAČUN 2021 in 2021
objavljen

Sklep o JAVNI RAZPRAVI proračuna za leto 2021 in leto 2022.
Javna razprava traja do 19. NOVEMBRA 2020.
Pripombe in predlogi k predlogu proračunov se v času javne razprave dajejo pisno
(natančneje določa vsebino Poslovnik občinskega sveta Občine Apače- določila od 90.97. člena ter prej omenjeni sklep) in sicer na naslov Občina Apače, Apače 42b, 9253
Apače.
Župan, dr. Andrej Steyer
Apače, 5.11.2020
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