
 

Apače, 27. OKTOBER 2021 

 

     Občina Apače, občinska uprava 
                                                      »Kaj pa, če je sreča moje edino merilo za uspeh?«   

Nelektorirano besedilo 

  SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

INFORMATOR 
                     OBVESTILA ZA OBČANKE IN OBČANE OBČINE APAČE 

O B Č I N A  A P A Č E 

Apače 42b, 9253 Apače 
 Tel.: 02 569 85 50 

 E-pošta: info@obcina-apace.si 
 

Spoštovane občanke in občani,  
vabljeni k prebiranju tokratne izdaje občinskega glasila. V njem pišemo o pomembnejših informacijah, 
ki jih ne smete spregledati, hkrati pa vas prisrčno vabimo na dogodke, o katerih smo bili seznanjeni.    

                                           Župan, dr. Andrej Steyer 
                                                          

 

POVABILO K SODELOVANJU V VSESLOVENSKI AKCIJI ZAPISOVANJA SPOMINOV  
 

Ekipa iz Brkinov želi s pomočjo aplikacije Zapisi spomina, 
ki omogoča beleženje pričevanj in zgodb o preteklih 
obdobjih, izvesti vseslovensko akcijo zapisovanja 
spominov starejših. Tako bodo mlade povezali s 
starostniki, ki se vse prevečkrat soočajo z osamljenostjo, 
obudili medgeneracijske pogovore in zbrali kar največ 
spominov starejših iz vseh koncev države. 
Za uresničitev svoje ideje zbirajo donacije in prostovoljce. 
Donacije lahko preprosto oddate na platformi Huda pobuda (https://hudapobuda.si/), med prostovoljne 
zapisovalce pa se lahko prijavite na https://www.dobra-pot.si/huda-pobuda-zapisimo-spomine.html 

Vabljeni k sodelovanju pri povezovanju generacij in krepitvi skupnosti! 
 Zavod DOBRA POT   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
V okviru kampanje »Zavihajmo rokave! Cepimo se proti gripi«  

se je začelo izvajanje cepljenja proti gripi v sezoni 2021/22. 
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporočamo vsem prebivalcem, ki želijo sebe in 
svoje bližnje zaščititi pred boleznijo, še zlasti skupinam z večjim tveganjem za težek potek bolezni. Tako kot v 
lanski sezoni je cepljenje proti gripi tudi letos brezplačno za vse z urejenim obveznim zdravstvenim 
zavarovanjem. 

Dodatne informacije: https://www.nijz.si/sl/zacenja-se-cepljenje-proti-gripi-v-sezoni-20212022 
 

NIJZ-Nacionalni inštitut za javno zdravje 

mailto:info@obcina-apace.si
https://hudapobuda.si/
https://www.dobra-pot.si/huda-pobuda-zapisimo-spomine.html
https://www.nijz.si/sl/zacenja-se-cepljenje-proti-gripi-v-sezoni-20212022
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VABILO NA LITERARNI VEČER V KRAJEVNO KNJIŽNICO APAČE – 
 10. NOVEMBER 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VABILO NA RAZSTAVO SLIK IN DOBRODELNO DRAŽBO –  
19. NOVEMBER 2021 

 

Prisrčno vabljeni na 

RASTAVO SLIK Petre Arnuš  

iz Trnovske vasi, 
ki se bo zaključila z  

DOBRODELNO DRAŽBO  
                      dveh umetnin. 
 

  KDAJ: v petek, 19. novembra 2021 ob 18.uri  

 KJE: Gostilna in picerija AS, Apače   

 
    Kulturni program: GLASBENI ATELJE »BACH« 

 

                     Spremljajoča aktivnost: DEGUSTACIJA VIN 
 

VABILO NA LETNI KONCERT KFD VRISK APAČE  -  
27. NOVEMBER 2021 – PREDVIDOMA OB 17. URI  

V sredini meseca novembra vas bomo seznanili o podrobnostih koncerta z objavo na spletni 
strani občine Apače, Facebook profilu Občina Apače in s plakati, razobešenimi na plakatnih 

mestih v občini Apače.  
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Tretjo nedeljo v novembru tradicionalno 
obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve 
prometnih nesreč. Dan, ob katerem se 
spomnimo vseh umrlih in poškodovanih v 
prometnih nesrečah skupaj z njihovimi 
bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Slovenija 
ta dan obeležuje petnajstič, torej od leta 2007 v 
okviru mednarodnih aktivnosti in pod 
pokroviteljstvom, ZN – Združenih narodov ter 
WHO – Svetovne zdravstvene organizacije. 

 

Svetovni dan spomina bomo po celotnem 
svetu obeležili v nedeljo, 21. novembra 
2021, pod letošnjim sloganom: 

SPOMINJAJMO SE,  
POMAGAJMO in  

UKREPAJMO  
za območja umirjenega prometa. 

 

Informacije, gradiva in seznam krajev, 
organizacij in aktivnosti bodo objavljene na 

spletni strani koordinatorja, 
to je Zavoda Varna pot 

(https://varna-pot.si/aktivnosti-2021/). 
 

 
 

 

     iz VRTCA Apače-Stogovci 

Tri sladke, mehke hruškice, tri hruškice dišeče, je jež povezal v culico in zdaj domov jo vleče. Čez kamenčke, 
čez vejice in čez grmovje mlado: doma razveže culico in najde – marmelado. 

Marmelada (Anja Štefan) 
Ta jesenska pesmica nas je spodbudila, da smo se v oddelku 2-3 leta odločili, da naredimo čisto svojo 
hruškovo marmelado s katero se bomo posladkali v prihajajočih mrzlih dneh. 

Vzgojiteljici Duška Horvat in Katja Babič 
 

https://varna-pot.si/aktivnosti-2021/
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