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Spoštovane občanke in občani,
seznanjam vas s pomembnimi informacijami, ki jih ne smete spregledati .
Župan, dr. Andrej Steyer

INFORMACIJE O POTEKU VEČJIH INVESTICIJ V OBČINI APAČE –
REALIZACIJA IN KRATKO POROČILO

INVESTICIJA

FAZA

KRATKO
POROČILO

PRIREDITVENI ŠOTOR

NABAVLJEN

VEČ O IZPOSOJI V
MESECU SEPTEMBRU 2021

MODERNIZACIJA LC
104031 – APAČE – LEŠANE
– SP. ŠČAVNICA

PONUDBE PRIDOBLJENE

ČAKAMO NA IZBOR
IZVAJALCA
VODOVODNEGA
SISTEMA C- II. FAZA

VODOVOD SISTEM C – II.
FAZA

ROK ZA ODDAJO
PONUDB JE PRVI TEDEN V
MESECU AVGUSTU

PROJEKT TREH OBČIN

UREDITEV CESTE V
STANOVANJSKI SOSESKI
APAČE - I. FAZA

PONUDBE PRIDOBLJENE

V MESECU AVGUSTU BO
ODDANO NAROČILO ZA
IZGRADNJO

KOLOPARK (PUMPTRACK)
– ŠRC APAČE

ZAKLJUČENO

DAN V UPORABO V
ZAČETKU MESECA JUNIJU

V FAZI IZVAJANJA

/

V FAZI IZVAJANJA

IZBOR IZVAJALCA V
MESECU AVGUSTU

IZGRADNJA
NOGOMETNEGA IGRIŠČA
Z UMETNO TRAVO –
ŠRC APAČE
PROSTORI ZA REŽIJSKI
OBRAT OBČINE –
SKLADIŠČNI

O OSTALIH INVESTICIJAH PA V NASLEDNJEM INFORMATORJU OBČINE APAČE!
Apače, 14. JULIJ 2021

Občina Apače, občinska uprava
Opisujeta te dve stvari. Tvoja potrpežljivost, ko nimaš ničesar in tvoj odnos, ko imaš vse..

Nelektorirano besedilo
SLIKE SO SIMBOLIČNE!

»RAZUMEVANJE SLABŠE, A JE NJIHOVO GOSTOLJUBJE ZGOVORNEJŠE
OD BESED« - APAČE TAKOJ ZA PIRANOM
V okviru akcije Turistične patrulje, ki ga izvaja Media 24 d. o. o. sta našo občino obiskala ocenjevalca
iz tujine. To sta bila David in Kuanlin, študenta iz Kolumbije in Tajvana.
Z vami delimo nespremenjen članek, ki ga je je objavila Media 24 d. o. o. na svoji spletni strani
(povezava do članka: https://novice.svet24.si/clanek/novice/turisticna-patrulja/60dc561ce1423/razumevanje-slabsea-je-njihovo-gostoljubje-zgovornejse-od-besed).
David in Kuanlin sta v Sloveniji na študijski izmenjavi že od februarja. David prihaja iz
Kolumbije, Kuanlin pa iz Tajvana. Fanta povesta, da sta se spoznala prav na izmenjavi in
predavanjih, oba obiskujeta študij ekonomije in menedžmenta. Pravita, da pri nas preživljata
čudovito obdobje, in Slovenijo opisujeta kot čudovito državo, ki se lahko pohvali z
gostoljubnimi in dobrosrčnimi ljudmi. Za pot iz Ljubljane sta najprej izbrala vlak do Maribora,
a sta tam precej hitro ugotovila, da so zaradi praznika številne avtobusne linije ukinjene in
tako nimata prevoza do Apač.
»Preden sva se odpravila v Apače, sva na domači spletni strani poiskala kontakt in prosila za
nasvet, kaj obiskati ob prihodu v kraj. Že po elektronski pošti nama je informatorka Karmen
prijazno pomagala in poslala obilo napotkov. No, tako sva se iz Maribora, kot nama je svetovala Karmen, z avtobusom odpeljala do Podgrada
in tam poklicala taksi, ki naju je odpeljal do nastanitve. Soba je bila lepo urejena in nova. Privoščila sva si kosilo. David je naročil puranji zrezek
z gobami, jaz pa ocvrt sir, oba menija sta vključevala še juho in solato. Po kosilu sva se malce spočila in se nato s taksijem odpravila v Apače,
pričakovali so naju namreč v Hiši dobrot Apače, kjer prodajajo lokalno hrano in nudijo lokalne informacije ter brošure. Tam sva prevzela
električni kolesi in srečala Karmen, s katero sva si ves čas dopisovala po elektronski pošti in se pogovarjala po telefonu. Bila je zelo prijazna
in ustrežljiva. Pripravila nama je košaro za piknik z domačim medom, hladnim mesom, mangovim jogurtom, slovensko pogačo, kruhom,
jabolčnim sokom in piškoti. Veliko nama je povedala tudi o poteh, ki sva jih nameravala prevoziti s kolesi. Pred odhodom sva obiskala še
slaščičarno in si privoščila odličen sladoled ter ledeno kavo, nato pa začela svoje popotovanje. Lahko povem, da sta bili električni kolesi v
veliko pomoč pri premikanju in spoznavanju poti ob reki Muri,« pove Kuanlin.
Po kolesarskih poteh sta kmalu prispela do kolesarsko-pohodniškega mostu, ki
povezuje Slovenijo in Avstrijo. Tam je bilo nekaj stojnic in ljudi, ki so se hladili v vročem
popoldnevu. »Našla sva prijeten kotiček, ki služi kot izposojevalnica knjig, tam pa je tudi
žig s simbolom kolesa, ki si ga lahko natisnete na majhno brošuro, ki vas vodi po
zanimivih točkah teh krajev. Malce sva postala, nato pa pot nadaljevala do Turističnorekreacijskega centra Zgornje Konjišče. Tam se nahaja Oče panonskih hrastov, deblo
starega hrasta, ki datira v leto 1350, pod čudovito s slamo krito streho. Sprehodila sva
se naokoli, nato pa našla čudovito senčno mesto, se usedla in uživala v dobrotah iz
košare,« v eni sapi opiše Kuanlin.
Nato sta se odpravila do bližnje kmetije s konji. Tam ju je sprejel Tomaž in ju že ob
prihodu pogostil z domačim vinom. »Po ogledu kmetije in konjev naju je Tomaž
povabil k prijatelju, kjer se družijo vsi v kraju. Čeprav smo imeli nekaj težav pri sporazumevanju, smo se dobro razumeli, saj je bilo njihovo
gostoljubje zgovornejše ob besed. No, oni so nama ponujali »špricar«, midva pa sva z njimi podelila dobrote iz košare. (smeh) Bila je zabavna
noč z zelo gostoljubnimi domačini. Naslednje jutro so naju v gostišču pogostili z odličnim zajtrkom, nato pa je po naju prišla Karmen s svojo
mamo in skupaj smo se odpeljali do izhodišča za rafting, ki ga vodi Ribiška družina Mura – Paloma. Tam se je začela naša rafting avantura.
Reka je bila razmeroma mirna, zato lahko povem, da je bila plovba čudovita izkušnja, primerna je tudi za družine. Med potjo smo se ustavili
še pri Murturmu – kovinskem opazovalnem stolpu v Avstriji, se povzpeli do vrha in uživali v panoramskem razgledu tako na Slovenijo kot
Avstrijo. Razgled je bil naravnost osupljiv. Po krajšem postanku smo nadaljevali pot do kolesarsko-pohodniškega mostu, od koder so naju
odpeljali na Tomaževo kmetijo, kjer sva prevzela kolesi; odpravila sva se do Pogleda, kraja, ki ponuja čudovite razglede. Vmes sva se ustavila
v Vinotoču Celec in si privoščila osvežitev, potem pa sva se vrnila v kraj, kjer sva prenočevala, in se poslovila od prijaznega lastnika. Preverila
sva možnosti avtobusnega prevoza, a ga žal iz Apač ni bilo, za pomoč sva prosila Karmen in ponudila nama je prevoz do Maribora.
»Ne moreva izraziti, kako hvaležna sva za to doživetje. Imela sva najboljšo lokalno izkušnjo do zdaj, z odlično hrano, razgledi,
in kar je najpomembnejše – s pristnim gostoljubjem domačinov. Sprejeli so naju za svoja in tako sva doživela veliko več, kot
sva pričakovala. Zahvaljujeva se vsem, ki so naju spremljali na potovanju. Vsem pa toplo priporočava, da obiščejo Apače,
čudovit kraj z zanimivimi aktivnostmi in prijaznimi ljudmi. Zagotovo ne boste razočarani.«, zaključi Kuanlin.
Apače, 14. JULIJ 2021

Občina Apače, občinska uprava
Opisujeta te dve stvari. Tvoja potrpežljivost, ko nimaš ničesar in tvoj odnos, ko imaš vse..

Nelektorirano besedilo
SLIKE SO SIMBOLIČNE!

VABILO NA GASILSKO VESELICO – 24. JULIJ 2021
PGD Podgorje iz Apaške doline
vas vabi na

GASILSKO VESELICO,
ki bo v soboto, 24. julija 2021 ob 20. uri
pri gasilskem domu v Podgorju; pod štorom.
Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno!
Glasbeni gostje:

Ansambel Topliška pomlad
Prisrčno vabljeni!

NIČ KRIVI ZAPORNIKI
Že kar nekaj let opažamo, da se na terenu povečuje število psov v boksih. Vedno več je
takih, ki so popolnoma brez izpustov! Verige se obravnava kot nekaj slabega, medtem, ko so
boksi povsem sprejemljivi. Pa niso! Velikokrat pomenijo še slabše življenjske pogoje za pse,
saj
imajo
večkrat
manj
površine
za
gibanje,
manj
možnosti
umika v senco, manj stika z ljudmi in drugimi živalmi.
Psov, NIČ KRIVIH ZAPORNIKOV, ki so povsem brez izpustov in dobesedno prestajajo
doživljenjski zapor, smo videli PREVEČ. Najbolj nerazumljivi so primeri, ko so živali
zaprte/privezane na ograjenih dvoriščih.
Pr e d en pr i p el j et e ži va l v s v oj d om , d obr o p r em i slit e , č e ima te po g o je ,
d o v o lj ča sa in v ol j e t er ka k šn a ži va l j e pr im er n a za va s .
Z novim Zakonom o zaščiti živali se predvidoma prepoveduje privezovanje psov (ostajajo določene
izjeme: kmetije, začasen privez, sprehodi ...).

Psu, ki biva zunaj, omogočite: ograjeno dvorišče ali vsaj z ogrado omejen del zelenice (min. 25 m²), pesjak je primeren samo za
začasno obliko bivanja, 2x dnevno mu omogočite sprehod/gibanje na prostem, v skupnem času vsaj uro in pol in čim več časa
preživite z njim: psi, ki so v naši bližini so bolj umirjeni in socializirani
Če potrebujete pomoč pri vzpostavitvi primernega bivališča (ograde) ali pri socializaciji psa, se lahko obrnete na nas.
Pripravljeni smo pomagati, da skupaj lažje najdemo primerno rešitev.
Društvo za zaščito živali Pomurja

POŠTA APAČE SE JE PREOBLIKOVAL A V POGODBENO POŠTO
Na podlagi Sklepa občinskega sveta št. 125 z dne 16.12.2020, se je podprla »možnost preoblikovanja Pošte 9253 v Pogodbeno pošto
9253«. Na podlagi javnega razpisa Pošte Slovenije bo Pogodbeno pošto s 1.7.2021 prevzel Zavod za razvoj življenja na podeželju Apače
in sicer na naslovu Apače 47 (Hiša dobrot Apače).
Okrnjeno poslovanje v zadnjem letu in pol za naše občane ni primerno, zato smo po neuspešnem pogovoru s Pošto Slovenije
poiskali možnost rešitve. S prenosom Pošte v Pogodbeno pošto so storitve za občane vsaj enakovredne, kot so bile do sedaj, delovni
čas pa prijaznejši do občanov Občine Apače. Torej poštne in druge storitve, ki ste jih do sedaj opravljali na Pošti, v Apačah ostajajo,
le selijo se na drugo lokacijo z novim delovnim časom, o čemer so vas že obvestili s strani pošte, z letaki, ki ste jih prejeli na dom.

Pogodbena pošta je kontaktna točka, ki izvaja poleg obvezujoče univerzalne storitve še druge
poštne, bančne, finančne in ostale storitve: sprejem ostalih vrst pošiljk, sprejem pošiljk od pogodbenih
strank, poizvedovanje po pošiljkah, storitve športne loterije in loterije Slovenije, izročitev pošiljk, ki niso bile
vročene na dostavi, dvig gotovine prek POS terminala, vplačilo poštne nakaznice, vplačila, varčevanja in
izplačila iz TRR Nove KBM, plačilo UPN QR do 3.000 EUR iz TRR pri Novi KBM, prodajo znamk, embalaže,
kuvert in voščilnic.
Del ovni čas Pogodbene pošte od 1.7.2021 dalje:
• Ponedeljek, torek in četrtek: od 8.00 do 12.00 ure
• Sreda in petek: od 8:00 do 12.00 ure in od 16.00 do 18.00 ure
• Sobota: od 8.00 do 12.00 ure
Apače, 14. JULIJ 2021
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POLETNI DELOVNI ČAS KRAJEVNE KNJIŽNICE APAČE
POLETJE JE TUKAJ ZATO NE POZABITE NA POLETNI DELOVNI ČAS KRAJEVNE KNJIŽNICE APAČE, KI VELJA VSE
DO 31. AVGUSTA 2021.

Ponedeljek: 7:00 – 12:00 in 12:30 – 15:00 in
Sreda: 9:00 – 12:00 in 12:30 – 17:00
Prisrčno vabljeni!

Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona

iz VRTCA Apače-Stogovci
Popestritev Pumptracka
v športno-rekreacijskem parku Apače

Otroci oddelka 1-3 let se zelo radi igramo v
športno-rekreacijskem parku, ki je v neposredni
bližini vrtca. Tokrat smo se odločili, da Pumptrack-a,
ki ga tudi peš prehodimo ali pretečemo nekoliko
poživimo. Porisali smo ga s kredami, obenem pa
preživeli prijetno dopoldne v senci.
Vzgojiteljski tim: Duška Horvat, Vanja Kiselak, Urška Brunčič
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