
_________________________________________________________________________________________ 
 

         Apače,  13. junij 2022 

   
   

 Občina Apače, občinska uprava 
 

»Ko govoriš, morajo biti tvoje besede boljše od molka.« 

 

                            Nelektorirano besedilo 
                             SLIKE SO SIMBOLIČNE! 

 

 

INFORMATOR 
                                 Občina Apače 

              Apače 42b, 9253 Apače 

                            Tel.: 02 569 85 50,  E-pošta: info@obcina-apace.si 
 

 

 

Spoštovane občanke in občani,  

vabljeni k prebiranju Informatorja Občine Apače, ki ga skrbno pripravljamo za vas.      

Župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

 

ŽUPANOV SPREJEM DEVETOŠOLCEV IN MINIMATURANTOV  
 

V sredo, 8. junija 2022 je župan sprejel naše minimaturante, ki bodo jeseni prvič 

prestopili prag osnovne šole. Mladi vedoželjci po izjavah že nestrpno pričakujejo ta 

dan. Prav veselo in ponosno so delili svoje znanje v matematiki. Naj jim bo 

osnovnošolska pot poučna, varna in polna nepozabnih doživetij. Staršem pa vsekakor 

želimo čim manj stresa ...  
  

Hkrati se je na simboličen način "poslovil" od naših t.i. velikih maturantov - 

devetošolcev, ki z letošnjim letom zapuščajo našo osnovno šolo in odhajajo v mesta, v 

novo okolje, med nove ljudi in po nova znanja. 

 

Od tukaj bo njihova pot razpršena, a upamo, da bodo obdržali stike in negovali 

prijateljstva še naprej. Verjemite vase, svoje sposobnosti in zastavljeni cilje. Vsak, ki nosi 

v sebi to prepričanje, bo zagotovo uspešen in še uspešnejši.  

 

Uradni del se je zaključil z mislijo župana, ki je dejal: » Niste majhni. Ste veliki in zavedajte 

se svoje veličine. Dosežete lahko vse, kar si želite in še več. Pa ne pozabite na Apače! « 
 

Pojdite ponosni v svet, zmorete in uspeli boste. 
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RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V ŠTUDENTSKIH 

DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za 

sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega 

študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, 

vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1. 7. 2022 dalje. 

 

Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, od 

1. 7. 2022 do 16. 8. 2022. Študenti, ki bodo pravočasno oddali prošnjo za 

sprejem, bodo ob izpolnjevanju vseh pogojev uvrščeni na prvo 

prednostno listo. Prošnje za sprejem vložene po 16. 8. 2022 bodo rešene v roku dveh mesecev. 

Podaljšanje bivanja 

Študenti morajo oddati prošnjo za podaljšanje od 1. 7. do 16. 8. 2022. Predlagamo, da študenti prošnjo 

za podaljšanje oddajo čim prej. Študenti, ki prošnje za podaljšanje bivanja ne bodo oddali do 16. 8. 

2022, s 1. 10. 2022 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje. 

Na spletni strani Študentskega doma Ljubljana si poberite o novostih v razpisu za 

subvencionirano bivanje v študijskem letu 2022/2023 in ostalih podrobnostih  glede pogojev razpisa. 
 

Za dodatne  informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago Pisarna za študentske domove na 

telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: tukaj) ali na 

elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si. 

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske 

vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med 

delavniki), oziroma na e-naslov: ekc@gov.si. 

Študentski dom Ljubljana 

Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, Mobilna št: 031 657 986 

 

EKO NOVIČKA - PODNEBNE SPREMEMBE IN NJIHOVO 

BLAŽENJENA NA RAVNI OBČIN DO LETA 2050 
 

Podnebne spremembe predstavljajo naraščajočo 

grožnjo v 21. stoletju in izziv za človeštvo, saj vplivajo na 

vse vidike okolja in gospodarstva ter ogrožajo trajnostni 

razvoj celotne družbe. Meritve kažejo na znaten trend 

dvigovanja temperature zraka, priča smo vse 

pogostejšim in obsežnejšim ekstremnim vremenskim 

dogodkom. Po ocenah znanstvenikov skoraj zagotovo 

ne bomo dosegli cilja Pariškega sporazuma o omejitvi dviga globalne temperature znatno 

pod 2 °C glede na predindustrijsko dobo, kar pomeni, da lahko v prihodnosti pričakujemo 

večje in močneje izražene spremembe podnebja. Učinkovita raba energije in raba obnovljivih 

virov energije pomenita zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida in s tem preprečevanje še 

močnejših podnebnih sprememb. Ker pa so lete že dejstvo, se je 

potrebno že pripravljati in izvajati aktivnosti, ki pomenijo prilagajanje 

življenja in delovanja družbe novo nastalim razmeram. 
  

Ali smo na vse to že pripravljeni?  

Občine in lokalne skupnosti igrajo vodilno vlogo pri blaženju podnebnih sprememb predvsem 

z omejevanjem osebnega motornega prometa, spodbujanjem javnega prometa in 

kolesarjenja, spodbujanjem lokalne ekološko pridelane hrane, energetsko prenovo stavb, 

spodbujanjem obnovljivih virov energije (predvsem sončne), itd. Izboljšati je potrebno tudi 

ozaveščenost o negativnih vplivih podnebnih sprememb v lokalnih skupnostih, ljudi v večji meri 

vključevati v oblikovanje ukrepov in optimizirati ukrepanje ob nesrečah. 
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       iz VRTCA Apače-Stogovci 
 

 

PO BEZGU DIŠI  

Na sprehodu nekega dne zadišalo po bezgu.  Z otroki smo se dogovorili, da v bližini poiščemo 

bezeg in si ga pripravimo za napitek, ki nas bo osvežil v prihodnjih toplih dneh. Takšnega, ki 

raste tako nizko, da ga lahko naberejo tudi otroci smo našli pri podjetju MILES. G. Strah nam je 

dovolil, da si ga tam naberemo, otroke pa je obdaril z lesenimi metuljčki, ki so jih otroci 

pobarvali in bodo krasili našo igralnico.  
 

    Otroci oddelka 2-3 leta ter vzgojiteljici Duška Horvat in Katja Babič 

 

EKO  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V nedeljo, 26.6.2022 ob 18. uri  

vabljeni v dvorano Kulturnega doma APAČE  

na projekcijo 

 novega radgonskega celovečernega filma OTO II,  
režiserja in scenarista Vasje Rovšnika. 

 
CENA VSTOPNICE 

 

PREDPRODAJA: 7 EUR 

(TIC APAČE/POŠTA APAČE, Apače 47, 9253 Apače) 

NA DAN DOGODKA: 8 EUR (eno uro pred predstavo) 
 

Kontakt organizatorja: e-mail: vasjarovsnik@yahoo.com 
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DNEVNO – NOČNI TURNIR V MALEM NOGOMETU - 25. JUNIJ 
 

Klub malega nogometa Mahovci in 

Športno-turistično društvo Mahovci 

organizirata 

DNEVNO – NOČNI TURNIR V MALEM NOGOMETU,  

ki bo 25. junija 2022 ob 14. uri 

na športnem centru v Mahovcih. 
 

Prijave na turnir sprejemajo do dneva tekmovanja, zatorej pokličite na 040 896 885 (Karl 

Leopold)  

ali pišite na e-mail karli.mahovci@hotmail.com in se nemudoma prijavite. 

Ob prijavi je potrebno navesti ime ekipe, ime in priimek odgovorne osebe in kontakt. 

 

Vljudno vabljeni. 

                                                

OBLETNICA OB 70. LETNICI OBSTOJA LOVSKE DRUŽINE –  25. JUNIJ 
 

Prisrčno vabljeni na 

DOGODEK OB PRAZNOVANJU 70. LETNICE OBSTOJA  

LOVSKE DRUŽINE APAČE. 

Dogodek bo pri Lovskem domu v Črncih,  

25. JUNIJA 2022. 
 

ČASOVNICA 

10:00  Hubertusova maša 

11:00  pričetek svečane proslave z nagovori 

12:00 celodnevno druženje udeležencev z JUROVSKIMI GADI 

 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno! 

 

6. TRADICIONALNI OTROŠKI DAN – 2. JULIJ 2022  
 

ŠTD Mahovci vas vabi na  

6. TRADICIONALNI OTROŠKI DAN,  

ki bo 2. julija 2022, od 10. do 20. ure,  

na športnem centru v Mahovcih.  

 

TO JE DAN, KO SE NIČ NE VPRAŠA, ČE SE SME, AMPAK SE ENOSTAVNO GRE NA: 

napihljiva igrala, v boj z vodnimi baloni, na otroški »paintball«,  

na palačinko in sladoled po poti,… 
 

VSE ZGORAJ NAŠTETO BREZPLAČNO JE 

 IN DOGODEK ZA VSE OBISKOVALCE JE. 
 

Uporaba igral je na lastno odgovornost,  

Zato  jim pokažite, kako se na njih pravilno ustavi. 
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