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

Veliko sreče, zdravja in miru.
Topline in osebnega zadovoljstva.
Veliko novega in vzpodbudnega,
doseženega in osvojenega.
Naj vse ovire postanejo premostljive,
vse kar je bilo predaleč, dosegljivo,
vse kar je bilo nemogoče, možno,
vse, česar nismo imeli,
pa četudi se ne uresniči, pa naj ostane
v duhu upanja, vztrajnosti in poguma.
Želimo vam srečno in zdravo novo leto!
Župan, dr. Andrej Steyer z Občinskim svetom
in Občinsko upravo

Z AHV AL A Z A S O DE L O V A NJ E
23. decembra 2020 smo skupaj s prostovoljci bili deležni velikih nasmehov in prijaznih besed naših najmlajših
občank in občanov. Ni besed, ki bi opisale občutkov, ob pristnih nasmehih, lepih besedah ali pogledu na
iskrice v očeh...
Iskreno in iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste bili del naše zgodbe obdarovanja v minulem mesecu,
v vlogi t.i. Božičkovega pomočnika. Hvala!
Tekom obdarovanja smo v Apačah obiskali tudi najstarejšo občanko, ki jih šteje častitljivih 99 in najmlajšega
občana iz Lešan, ki je na dan našega obiska bil star dva in pol tedna.
V slogi je moč in vnovič smo dokazali, da je timsko delo najboljše za vse, da lahko skupaj dosežemo kar si
zadamo, za dobrobit naših občanov in za dobrobit naše občine.

O BV E S T I L O O S P R E JE T JU P RO RAČ U NA O BČI NE AP A ČE z a l et i 20 2 1 i n 20 2 2
Veseli me, da sta proračuna za 2021 in 2022 močno investicijsko naravnana in da smo uspeli vključiti kar
nekaj pobud, prejetih tekom javne razprave. Vsega, kar bi naši občani želeli izboljšati, seveda ne bomo
sposobni izvesti v teh preostalih dveh letih, a prepričan sem, da bo naša občina čez dve leti bistveno bliže
temu, kar si sami želimo. Skupaj bomo zmogli – s sodelovanjem in udejstvovanjem nas vseh.
Župan, dr. Andrej Steyer
Svetniki občinskega sveta občine Apače, so na zadnji redni seji v letu 2020 sprejeli predlog proračuna za leti 2021 in
2022. Priprava proračunov za dve leti omogoča uveljavitev dolgoročnejšega planiranja proračunskih prejemkov in
izdatkov, kar je zlasti pomembno pri načrtovanju razvojnih nalog (investicij), ki jih ni mogoče realizirati v enem
proračunskem letu. Občina Apače bo ravno v letih 2021 in 2022 izvajala štiri velike investicije in to je razlog zakaj smo
se odločili za pripravo in sprejemanje proračuna za dve leti. Proračuna sta pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo
in proračunskim priročnikom za pripravo občinskih proračunov za leti 2021 in 2022, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
finance i n upošteva povprečnino v višini 628,20 EUR. Po izračunih ministrstva za finance znaša primerna poraba za
našo občino v letu 2021 in v letu 2022 2.570.162 EUR.
Plan nekaterih večjih investicij oz. projektov in plan drugih večjih izdatkov si lahko preberete v nadaljevanju;
podroben proračun, je objavljen na spletni strani občine Apače: www.obcina-apace.si.
Apače, 6. januar 2021

Občina Apače, občinska uprava
Če nas nekaj stane našega notranjega miru, je predrago.

Nelektorirano besedilo
SLIKE SO SIMBOLIČNE!

Plan nekaterih večjih investicij oz. projektov
in drugi večji izdatki v letu 2021
KOMUNALNA INFRASTRUK TURA

Plan nekaterih večjih investicij oz. projektov in
drugi večji izdatki v letu 2022
KOMUNALNA INFRASTRUK TURA

Investicija Vodovod Sistem C II. faza (1.372.329,26 EUR, v okviru
katere se bo v dveh letih zamenjalo ali na novo položilo 8.240 m
primarnih vodovodov in 5.933 m sekundarnih vodovodov, skupaj torej
14.173 m vodovodov. Dodatno pa še za manjše investicije in
investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 62.395,52 EUR).
Investicija Kanalizacija Žepovci (286.150,60 EUR lastnih sredstev v
okviru katere se bo v letu 2021 in 2022 položilo 2.350 m glavnega voda
kanalizacije, dodatno pa še za manjše investicije in investicijsko
vzdrževanje kanalizacijskega sistema 48.575,13 EUR, zraven tega pa
še za subvencijo omrežnine v višini 132.000,00 EUR).

Nadaljevanje investicije Vodovod Sistem C II. faza (1.371.769,26
EUR, gre za cca. 14.173 m vodovodov. Dodatno pa še za manjše
investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja
28.155,00 EUR).
nadaljevanje investicije Kanalizacija Žepovci (270.520,60 EUR lastnih
sredstev v okviru katere se bo v letu 2021 in 2022 položilo 2.350 m
kanalizacijskih cevi, dodatno pa še za manjše investicije in
investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema 48.575,13 EUR,
zraven tega pa še za subvencijo omrežnine v višini 132.000,00 EUR);

CESTNA INFRASTRUKTUR A

Investicija Kolesarska in ceste Lutverci-Segovci in Črnci-Žepovci
(nadaljevanje izgradnje 2.162 m kolesarske poti in brv čez reko
Plitvico, z rekonstrukcijo regionalne ceste in izgradnjo kolesarske poti
Črnci-Žepovci pa bomo dobili 2.716 m širše regionalne ceste in v enaki
dolžini še kolesarsko pot. Skupna vrednost teh dveh projektov v letu
2022 je 1.384.535,17 EUR.
Za zimsko službo in letno vzdrževanje cest skupaj 115.000 EUR.

Investicija Kolesarska in ceste Lutverci-Segovci in Črnci-Žepovci –
(izgradnja 2.162 m kolesarske poti in brv čez reko Plitvico, z
rekonstrukcijo regionalne ceste in izgradnjo kolesarske poti ČrnciŽepovci pa bomo dobili 2.716 m širše regionalne ceste in v enaki
dolžini še kolesarsko pot. Skupna vrednost teh dveh projektov v letu
2021 je 1.384.535,17 EUR. V okviru zamenjave primarnega vodovoda
se bo obnovila dotrajana LC Apače-Lešane-Sp. Ščavnica v dolžini
2.515 m in širini 4 m, za kar namenjamo 350.533,15 EUR. Zraven tega
pa še za zimsko službo in letno vzdrževanje cest skupaj 115.000
EUR.

KMETIJSTVO

Investicija izgradnja Namakalnega sistema Apače z možnostjo
namakanja do 100 ha, vrednost investicije v letu 2021 znaša
379.586,06 EUR.

CESTNA INFRASTRUKTUR A

KMETIJSTVO

Nadaljevanje investicije izgradnja Namakalnega sistema Apače z
možnostjo namakanja do 100 ha; vrednost investicije v letu 2022
znaša 378.276,11 EUR.

VZPOSTAVITEV REŽIJSK EGA OBRATA

Nakup opreme Režijskega obrata (36.400 EUR).

TURIZEM, KULTURNA DE DIŠČINA

VZPOSTAVITEV REŽIJSK EGA OBRATA

Nadaljevanje treh projektov na LAS Prlekija, vrednost teh treh
projektov v letu 2022 znaša 36.724,80 EUR (od tega Občina Apače
12.098,00 EUR, proračun RS 24.626,80 EUR).

TURIZEM, KULTURN A DEDIŠČINA

Investicija Izgradnja igrišča za odbojko na mivki in ureditev ŠRC
Apače s postavitvijo urbane opreme in poti v skupni višini 30.000,00
EUR. Za otroška igrala in športno opremo po občini je planirano
15.000 EUR, gre za uresničevanje strategije športa v občini Apače,

Za vzpostavitev Režijskega obrata bomo potrebovali novenadomestne prostore za kar bomo namenili 50.000 EUR in za opremo
56.360 EUR.
Sodelovanje pri šestih projektih LAS Prlekija (vrednost vseh šestih
projektov v letu 2021 znaša 58.116,84 EUR (od tega Občina Apače
22.701,61 EUR, proračun RS 35.415,23 EUR). Le ti projekti so: MojEkolo, Poti reke Mure, Ampelografski vrt Steyer, Ne želim živeti
nezdravo, Okusi Prlekije in Skupaj smo močnejši.
Vzpostavitev Medgeneracijskega centra Apače v starem vrtcu
(namenjenih bo 10.000 EUR).

ŠPORT IN REKREACIJA

Investicija Kolopark Apače (prijava investicije na Fundacijo za šport,
vrednost investicije znaša 52.720 EUR, prijavo na razpis NZS
planiramo z investicijo Igrišče z umetno travo; vrednost investicije je v
višini 85.850 EUR. Za otroška igrala in športno opremo po občini
Apače je planirano 15.000 EUR).

IZOBRAŽEVANJE, D ELOVANJE DRUŠTEV

za predšolsko vzgojo bomo namenili 591.714,57 EUR (od tega vrtec
Apače 524.214,57 EUR in 55.000 ostali vrtci), za osnovno šolsko
izobraževanje 205.216,62 EUR (materialni stroški, razvojni program,
prevoz otrok v šolo, varstvo vozačev, novoletna obdaritev otrok,
dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami), za glasbeno šolstvo
28.193,83 EUR (Glasbena šola GR in Maestro), za socialno varstvo
(kamor spada oskrba v domovih za ostarele in drugih zavodih, pomoč
na domu, družinski pomočnik in zdravljenje odvisnikov) 161.420,88
EUR, za kulturo (brez sofinanciranja društev) 74.529,83 EUR
(knjižnica GR, enota Apače, Kulturni dom Apače, Javni sklad za
kulturne dejavnosti,…), za sofinanciranje društev po razpisih
(kultura, veterani, upokojenci, šport, sociala, turizem in kmetijstvo in
Rdeči križ) 65.892,16 EUR, za urejanje in vzdrževanje pokopališča
in mrliške vežice 23.329,53 EUR in za civilno zaščito in požarno
varnost 51.926,14 EUR,…
Apače, 6. januar 2021

ŠPORT IN REKREACIJA

IZOBRAŽEVANJE, DELOV ANJE DRUŠTEV

Za predšolsko vzgojo bomo namenili 569.862,40 EUR (od tega vrtec
Apače 514.862,40 EUR in 55.000 EUR ostali vrtci), za osnovno
šolsko izobraževanje 188.317,16 EUR (materialni stroški, razvojni
program, prevoz otrok v šolo, varstvo vozačev, novoletna obdaritev
otrok, dodatna pomoč otrok s posebnimi potrebami), za glasbeno
šolstvo 24.145,32 EUR (Glasbena šola GR in Maestro), za socialno
varstvo (kamor spada oskrba v domovih za ostarele in drugih zavodih,
pomoč na domu, družinski pomočnik in zdravljenje odvisnikov)
159.370,88 EUR, za kulturo (brez sofinanciranja društev) 71.260,55
EUR (knjižnica GR, enota Apače, Kulturni dom Apače, Javni sklad za
kulturne dejavnosti,…), za sofinanciranje društev po razpisih
(kultura, veterani, upokojenci, šport, sociala, turizem in kmetijstvo in
Rdeči križ) 65.892,16 EUR, za urejanje in vzdrževanje pokopališča
in mrliške vežice 23.329,53 EUR in za civilno zaščito in požarno
varnost 51.976,14 EUR,…
Nakup knjižničnega gradiva v Knjižnici G. Radgona.
Sredstva za nabavo opreme v vrtcu in OŠ Apače ter glasbeni šoli GR,
kar skupaj znese nekaj čez 31.857,40 EUR.
Predvidena priprava projektne dokumentacije za nov vrtec v
Stogovcih v višini 20.000 EUR.
Sofinanciranje opreme na področju zaščite in reševanja, kamor spada
civilna zaščita in požarno varstvo v višini 46.000,00 EUR.
Nakup novega gasilskega vozila skupaj s PGD APAČE, katerega
ocenjena vrednost znaša 280.000 EUR.

Občina Apače, občinska uprava
Če nas nekaj stane našega notranjega miru, je predrago.

Nelektorirano besedilo
SLIKE SO SIMBOLIČNE!

V O Ž NJ A – P RI L AG O D I T E JO R AZ M E RA M N A C E S T I I N U P O Š T E V A JT E C E S T NO
P RO M E T NE P RE DP I S E
Spoštovane občanke in občani ,udeleženci v prometu!
Neprilagojena hitrost je na slovenskih cestah med glavnimi dejavniki prometnih nesreč, še zlasti tistih z
najhujšimi posledicami. Nekateri vozniki hitrosti in načina vožnje žal še vedno ne prilagodijo svojim sposobnostim
za vožnjo, lastnostim in stanju ceste ter preglednosti na njej, gostoti in drugim značilnostim prometa ter
vremenskim razmeram. Pozabljajo, da promet in cesta napak ne oproščata. Ne zavedajo se, da je dovolj zgolj
trenutek nepazljivosti, ki jim lahko popolnoma spremeni življenje, in da je lahko usodna že najmanjša
prekoračitev hitrosti. Tudi na območju občine Apače je zaznati, prejeli pa smo že več pritožb, da v veliko primerih
prihaja do prekoračitve hitrosti, predvsem v naseljih, kjer je zakonsko predpisana omejitev hitrosti 50 km/h.

Vozniki in voznice, vljudno vas naprošamo, da prilagodite hitrost svoje vožnje veljavnim omejitvam, pa tudi svojemu
vozniškemu znanju in izkušnjam, razmeram na cesti, ter tako upoštevate prometne predpise, ki jih narekuje zakon.
SPVCP OBČINE APAČE

B RE P L A ČN A UČ NA P O M O Č – I Z O BR AŽ E V A NJ E O D RA S L I H
Srednja poklicna in teniška šola Murska Sobota je koordinator projekta Promocija, animacija in učna pomoč od 2018 do
2022 – ATENA za Pomurje. Projekt omogoča brezplačno učno pomoč osebam vpisanim v izobraževanje odraslih.
Pogoj za vključitev: vpis v formalno izredno izobraževanje odraslih (kadarkoli)
Učna pomoč vključuje: razlago in utrjevanje učne snovi za posamezen predmet ali del učne snovi - poteka v skupini, kjer
je vključenih največ 8 udeležencev
Število ur izvajanja učne pomoči:16 ur oziroma se prilagodi potrebam posameznika ali skupine
Udeleženci se lahko vključijo v brezplačno učno pomoč na: Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota, Srednji šoli za gostinstvo in turizem
Radenci, Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer, Ekonomski šoli Murska Sobota, Ljudski univerzi Lendava in Biotehniški šoli Rakičan.
Prijave in dodatne informacije: Tel:02 534 89 35 (Alenka Glavač Geršanov) ali https://atena-v.si/
Vabimo vse, ki nimajo dokončane srednje izobrazbe in so vpisani v katerega izmed formalnih programov izobraževanja, da se oglasijo na šolah in
Ljudski univerzi Lendava, pri organizatorjih izobraževanja odraslih ter skupaj poiščejo možnosti vključitve v programe brezplačne učne pomoči.
Projekt sofinancirata Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in se bo izvajal v letih 2018-2022. Namen projekta je povečati
vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela.

NOVA SKORAJ NIČ ENERGIJSKA STANOVANJA V APAČAH V LETU 2021
V začetku leta 2021 bomo pričeli z gradnjo skoraj
nič energijskega stanovanjskega bloka v Apačah. V
objektu bo 18 stanovanj, velikosti od 57m2 do 79m2.

Objekt bo zgrajen iz P +4N in bo imel dvigalo.
Ob objektu bodo pokrita lastniška parkirišča.
Kaj pomeni skoraj nič energijska stavba?
To pomeni stavbo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za njeno delovanje, pri čemer
naj bo potrebna energija v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov. V tem primeru bodo to toplotne črpalke v vsakem stanovanju
(individualno ogrevanje in hlajenje stanovanja).
Pomemben vidik pri gradnji takega objekta je zagotoviti zrakotesnost in ustrezno prezračevanje stanovanj, kar je nujno potrebno
za stabilno bivalno ugodje v stanovanju. V ta namen bodo nameščene centralne prezračevalne naprave v vsakem stanovanju, ki
zagotavljajo idealno izmenjavo zraka, ob zelo majhnih toplotnih
izgubah.
Skoraj nič-energijske stavbe predstavljajo bodoči standard
gradnje vseh objektov. Vsi skupaj se moramo zavedat, da bi
morale takšne gradnje v bodoče predstavljat standard
gradnje že zaradi manjšega obremenjevanja okolja, poleg
zelo ugodnega in poceni bivanja za uporabnike.
Vse informacije v zvezi s prodajo
dobite na podjetju Knuplež nepremičnine d.o.o., Zgornja
Velka 136a, 2213 Zgornja Velka, Info@knuplez.com ali
na tel. 041 757 277, Vesna Knuplež.
Knuplež nepremičnine d.o.o.
Apače, 6. januar 2021
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OPOZORILO LOVSKE DRUŽINE APAČE LASTNIKOM PSOV
Nezavarovani psi v naravi plašijo divjad in jo preganjajo iz njenega bivalnega okolja. Življenjske
možnosti divjadi so zato bistveno slabše, spreminja pa se tudi njen naravni življenjski ritem.
Opuščanje rednega prehranjevanja zaradi vznemirjenosti pogosto vodi v bolezen in nepotrebne
pogine divjih živali, kar poleg trpljenja povzroča tudi materialno škodo. Prav tako nezavarovani psi
predstavljajo tudi potencialno nevarnost za ljudi. Zakon o zaščiti živali namreč določa, da morajo
biti psi na javnem mestu na povodcu. Za kršitev se posameznika kaznuje z globo od 200 do 400
EUR. Nevarni psi (psi, ki so že ugriznili človeka ali drugo žival) pa morajo biti na povodcu in
opremljeni z nagobčnikom, ali zaprti v pesjaku ali objektu, ali biti v ograjenem prostoru z ograjo,
visoko najmanj 1,8 m, ki je na vhodu označen z opozorilnim znakom. Za kršitve se posameznik
kaznuje z globo od 800 do 1200 evrov.
Zakon o divjadi in lovstvu pa prepoveduje spuščanje psov v prosto naravo brez nadzora. Lastnik je odgovoren za škodo, ki jo njegova žival
prizadene divjadi. Za kršitve se posameznik kaznuje z globo od 400 do 1200 evrov.
L O VC I LO V S K E DR UŽ IN E A P AČ E IN L O V S KI I NŠ P E KTO R O POZ A RJ AJO LA S T NI K E P SO V, N AJ PO S K RB IJ O Z A
U ST R EZ NO VA R ST VO S V O JI H ŠT IR IN OŽN IH PR IJ A TELJ E V!

KOTIČEK ZA
Najava rubrike Kotiček za
Ravno se je končalo eno izmed najbolj čudnih let v mojem življenju. Nikoli prej
nisem imela toliko časa za sebe in za razmišljanje o življenju. Če nas je
preteklo leto kaj naučilo je to kako pomembno je naše dobro počutje in kako
pomembna je skrb za naše telo.
Naše telo ni le skupek mišic, organov ter kosti, ampak je veliko več in ravno
zato moramo za dobro obvladovanje svojega zdravja vedeti vsaj nekaj
teoretičnih osnov. V našem telesu se odvija vsako sekundo več zapletenih
procesov, tako hormonskih kot presnovnih. Premalo je udejstvovanje le na
enem področju, k zdravemu načinu življenja se moramo posvetiti bolj celostno.
Torej ni dovolj, če se samo gibamo in nam je vseeno kaj pojemo, enako je
obratno, če pazimo le na vnos hranil in zanemarjamo gibanje. V kolikor bomo
imeli urejeno gibanje in prehrano, ob slabem mentalnem zdravju ne bomo želi
najbolj optimalnega zdravja. Zato si želimo iskati ravnotežje, med gibanjem,
prehrano in obvladovanjem stresa. V trenutnih razmerah imamo zato idealno
priložnost, da razčistimo sami s sabo, kaj si dejansko želimo v življenju in
naredimo prvi korak v pravo smer.
Če ne veste, kje začeti, vam lahko na pomoč priskočimo v ekipi Fit z Andrejo.
Ravno za ta namen smo zasnovali naš FITROČNIK, ki vam pomaga strniti vaše
ideje in narediti dober načrt kako doseči zastavljene cilje.
V nadalje boste v vsakem izvodu Informatorja občine Apače, v kotičku za
zdravje našli kakšen namig ali dva kako ostati na pravi poti in prepričana sem,
da nam s skupnimi močmi lahko uspe.
Andreja Zrnić
DI HA J, GI BA J, Ž I VI!

IZ VRTCA APAČE-STOGOVCI
Letos je prihod dedka Mraza v vrtcu Apače Stogovci bil povsem drugačen kot prejšnja
leta.
Ker je bilo iztekajoče leto nenavadno, smo se v vrtcu vzgojiteljice odločile, da otrokom
vseeno popestrimo decembrski čas in pričaramo vsaj kanček prazničnega vzdušja. Tako
nam je po sistemu »drive in« v teh čudnih časih uspelo razveseliti otroke in starše z
dedkom Mrazom in darili. Otroški nasmehi in iskrice v njihovih očeh pa so ogreli naša srca.
Zahvaljujem se vsem mojim sodelavkam in dedku Mrazu, ki so uspeli pričarati dva
čarobna popoldneva. Prav tako, pa gre zahvala tudi staršem, ki so v množičnem številu
pripeljali svoje otroke in upoštevali vsa navodila in priporočila NIJZ.
Pomočnica ravnateljice: Janja Jaušovec, dipl.vzg.
Apače, 6. januar 2021
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