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     Občina Apače, občinska uprava 
                                                                  Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen. 

Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 
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Številka: 007-007/2021 
Datum:  15.10.2021 

 
Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 
8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg)  in 15. členom Statuta člena 
Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih, št. 2/07 in 
53/12) objavlja župan Občine Apače, skupaj z Odborom za družbene dejavnosti Občine 
Apače naslednje  
 

JAVNO NAZNANILO 
Javne obravnave Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v 

občini Apače, 
 ki bo v sredo, 27.10.2021 ob 17.00  uri v dvorani Kulturnega doma Apače, Apače 36,  

9253 Apače. 
 
Občina Apače v skladu z zgoraj navedenim Zakonom o varstvu kulturne dediščine pripravlja 
Odlok o varstvu kulturne dediščine, zato župan Občine Apače in Odbor za družbene 
dejavnosti vabita lastnike, solastnike, člane odbora za družbene dejavnosti, občinske 
svetnike in zainteresirano javnost, da se v sredo, 27.10.2021 ob 17,00 uri udeležite javne 
obravnave v zvezi s predlogom Odloka o razglasitvi kulturnih  spomenikov lokalnega 
pomena v občini Apače ter podate mnenje v zvezi z razglasitvijo. 
Svoje mnenje lahko podate seveda tudi pisno do 28.11.2021 na naslov Občina Apače, Apače 
42b, 9253 Apače ali po elektronski pošti na naslov: info@obcina-apace.si 
Občina se bo do posredovanih mnenj opredelila in o tem obvestila zainteresirano javnost 
preko spletne strani občine. 
Javno naznanilo se objavi na spletni strani občine in v Informatorju. 
Gradivo za javno obravnavo je dostopno na spletni strani občine Apače www.obcina-
apace.si ter v prostorih občinske uprave Občine Apače. 
 
  
Vljudno vabljeni,   
                 
Predsednik odbora              ŽUPAN 
Robi KUČAN                 OBČINE APAČE      
                   Dr. Andrej STEYER       
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OBVESTILO O NAMESTITVI POŠTNEGA NABIRALNIKA V 
STOGOVCIH 

 
Obveščamo vas, da so na Pošti Slovenije na podlagi zaprosila odobrili 
namestitev poštnega nabiralnika v Stogovcih – na lokaciji 
Podružnične šole Stogovci. Le ta bo nameščen v mesecu oktobru.  
 
Hkrati so nas na Pošti obvestili, da lahko tisti, ki nimate možnosti 
dostopati do Pošte ali poštnega nabiralnika, svojo pisemsko pošiljko 
oddate vašemu poštarju.  
 
 

DAN ODPRTIH VRAT ČEBELARSKEGA DRUŠTVA APAČE   
5. 11. 2021 

 
Obveščamo vas, da bo v petek, 5. novembra 2021 od 9.00 do 13.00 ure, 

 v prostorih Kulturnega doma Apače potekal Dan odprtih vrat Čebelarskega društva Apače. 
   
Vljudno vabijo vse, ki bi želeli izvedeti kaj več o čebelarstvu, pomenu čebel in 
čebeljih pridelkov, da se jim tega dne pridružite in spoznate delo slovenskih 
čebelarjev.  
 
Z zavedanjem o pomenu čebel za naše okolje in življenje lahko vsak 
posameznik in tudi širša družbena skupnost naredi korak naprej za ohranitev 
naravnega okolja, čebel in s tem opraševanja, ki je bistvenega pomena za 
zadostno lokalno samooskrbo s prehrano.  
  

Prisrčno vabljeni! 
  

MARTINOVANJE V OBČINI APAČE  
6. 11. 2021 

 
V soboto se dne, 6.11.2021 organizira zdaj že tradicionalno Martinovanje. 

 
Martinovanje bo od 14.00 ure dalje na dvorišču pred občinsko stavbo. 

Prireditev bo pod šotorom, ob vsakem vremenu. 
 

Za hrano ter pijačo bo poskrbljeno. 
 

Ne pozabite tudi na Martinov pohod vseh generacij – zbor pohodnikov na prireditvenem prostoru.  
 

Z glasbo nam bo dan in večer popestril Ansambel Brloga iz Šentilja.  
  

Prijazno vabljeni na prireditev.  
 


