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 Občina Apače, občinska uprava 
»Da bi lahko razumeli svojo vlogo v življenju, moramo najprej sprejeti svojo prvo poklicanost: živeti.« 

 

 

                            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,  

Vljudno vabljeni k prebiranju občinskega glasila, ki ga skrbno 

pripravljamo za vas. 

    Župan, dr. Andrej Steyer 
 

 

 

VSI SMO NORI, RAZEN NAS – VABILO NA STAND UP 
 

 

Avtorica. Martina Ipša, Produkcija: Zavod za kulturo Maribor 
 

Se tudi vam zdi, da je svet ponoreli? No razen nas seveda. Mi nismo. 

Tako vsaj pravi najboljša slovenska stand up komičarka, v novi avtorski stand up komediji. 

Predstava je kulminacija 17 let dela in tisočih nastopov in Martina pravi, da je to njeno najboljše 

delo do zdaj. In vem da se boste strinjali. 

Teme pokrivajo vse od norosti odraščanja, prednostih staranja, življenja v Sloveniji, celo o spolnosti 

in seveda o norosti ljudi. Norosti drugih seveda, ne nas. Skratka, v dobri uri predstave se boste 

smejali kot nori.  
 

Vstopnice: 10€ v predprodaji, 15€ na dan dogodka - prodajna mesta sistema EVENTIM, 

tudi POŠTA SLOVENIJE in PETROL.  
 

V predstavi, kjer nobena tema ni tabu, boste skupaj ugotovili, da so vsi nori. 

Razen nas seveda. Mi nismo.  

Se torej vidimo v nedeljo, 11. decembra ob 18. uri  

v Kulturnem domu Apače. 

mailto:info@obcina-apace.si
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BOŽIČKOVANJE –  
NUJNA OBVESTILA  

 

 Spoštovani starši, skrbniki, 
 

kot veste, bo letos 23.12.2022 pravo Božičkovanje. Na ta dan nas 

bo obiskal Božiček, ki bo otrokom razdelil simbolična darilca. Da 

bo Božiček s seboj prinesel pravšnje število darilc, vas prosimo, 

da ga pokličete na 031 307 010 in sicer od TORKA DO PETKA MED 

13.00 IN 15.00 uro. Ne pozabite, da je dosegljiv le do 4.12.2022, 

potem pa se bo s svojimi jelenčki odpravil na pot, da pravočasno 

prispe v Apače. Čim prej ga pokličite, da vas vpiše na seznam. 
  

Hkrati vas obveščamo, da je naš sokrajan, pred leti tudi učenec Osnovne Šole Apače 

Urban Pfeiler zasnoval Božični otroški zborček, ki bo na letošnjem Božičkovanju 

zapel nekaj pesmi. Še vedno sprejema prijave – z intenzivnimi vajami začnejo v 

soboto, 26. novembra od 9.00 do 11.00 ure. Če se želite pridružiti Božičnemu zborčku, 

pokličite Urbana na telefonsko številko 041 395 420 (da vas seznani tudi z lokacijo vaj, 

za katero se še dogovarjamo). 
 

VABILO  
na BOŽIČNO DELAVNICO – 3.12.2022 

 

Kulturno, športno in turistično društvo Segovci vabi na 

BOŽIČNO DELAVNICO,  

ki bo v soboto, 3. decembra 2022, od 13.00 ure naprej v 

Večnamenskem domu Segovci. 
 

Ustvarjali bomo božične voščilnice, okraske ter pekli kekse. 
 

Za prigrizek bo poskrbljeno.  
 

VABLJENI!  

 

V STOGOVCE PRIHAJA  
MIKLAVŽ – 5.12.2022 

 

V ponedeljek, 5. decembra nas bo ob 18. uri  obiskal Miklavž.  

Pričakujemo ga v Kulturnem domu Stogovci. 
 

Za darilo je potrebno kupiti bon v vrednosti 10€, ki bo naprodaj 

od petka, 18. novembra 2022 v baru Ropotulica Apače in  

v trgovini Dresler, v Podgorju. 
 

KULTURNI PROGRAM: 

Nastop otrok iz Osnovne šole in vrtca Apače - Stogovci. 
 

Prisrčno vabljeni. 
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RAZDELJEVANJE VIŠKOV HRANE V SODELOVANJU ZAVODA VITICA 
IN TRGOVINE HOFER VSAKI TEDEN TUDI V OBČINI APAČE 

 

Socialna stiska ljudi je iz leta v leto večja, zato smo v Zavodu Vitica, kjer smo 

izvajalci storitev in programov za podporo starejšim in drugim ranljivim 

skupinam prebivalstva zelo ponosni, da nam je uspelo s podjetjem Hofer 

trgovina d.o.o. že pred časom skleniti donatorsko pogodbo za razdeljevanje 

viškov hrane, na območju UE Gornja Radgona. Skupaj s trgovino Hofer želimo 

pomagati ljudem z nizkimi dohodki, ki so se zaradi različnih okoliščin znašli v stiski.  

Na ta način želimo prispevati k spremembam na boljše. Tako v trgovini Hofer 

prevzemamo kruh, pekovske izdelke, sadje in zelenjavo pred potekom roka 

uporabnosti.  
 

V kolikor ste se sami znašli v socialni stiki, ali poznate koga, ki bi mu lahko z donacijo hrane enkrat 

tedensko pomagali lažje skozi mesec, nas o tem obvestite na številko 031/720-170 ali preko 

elektronske pošte: javna.dela@vitica.si.  
 

Delitev hrane se v obč ini Apače izvaja v prostoru obč inske zgradbe, 

vsaki torek med 9.30 in 10.30, po predhodnem dogovoru. 
 

KOTIČEK VRTCA APAČE IN STOGOVCI - OKTOBER V VRTCU  
 

Sicer smo si oktober v vrtcu Apače-Stogovci 

obarvali v EKO aktivnosti, a tekoči mesec 

smo končali prav strašno ... Na zadnji dan 

oktobra smo si ogledali čarovniško 

predstavo, ter poskusili čarobni napoj 

čarovnice Zeldine, ki nas je popeljal 

naravnost na čarovniški strašni ples. 

Kako nam je bilo?  Strašno čarobno.  
 

Tadeja Kaučič, dipl. vzg.  
 

USTANOVITEV NAVIJAŠKE SKUPINE Z IMENOM RED'S APAČE  
 

Z veseljem sporočamo, da smo v mesecu oktobru prvič v zgodovini 

apaškega nogometa ustanovili navijaško skupino z imenom RED'S 

APAČE. Ideja je nastala na gostovanju v Šalovcih, ko se nas je 

spontano zbralo nekaj čez 10 apaških ljubiteljev nogometa in smo 

se pri rezultatu 0:0 med polčasom aktivirali z idejo »probajmo začet 

navijat«. Obrestovalo se je, kajti rezultat je na koncu bil 0:3 za 

Apače. Po koncu tekme so se igralci napotili proti tribuni našega 

sektorja in se z močnim aplavzom zahvalili za podporo iz tribune. 

Kasneje je iz naše strani stekla akcija. Izdelali smo transparent z 

imenom RED'S APAČE, ki je prvič visel na ograji našega stadiona 

na tekmi proti Tišini. Za naslednjo tekmo smo napisali tudi himno (v 

dolini). Prvič smo jo zapeli na gostovanju v Dokležovju, natančno v 48 minuti tekme – simbolično, saj je 

bil nogometni klub Apače ustanovljen leta 1948. S himno in koreografijo nam je uspelo na najboljši 

možen način. 

Po tej tekmi smo šli še navijaški korak više, kajti v izdelavo smo dali navijaške šale , ki 

bodo na voljo vsakemu od vas v klubskih prostorih NK Apače. Naša želja je, da nas bo iz tekme 

v tekmo več v našem sektorju in s tem pokažemo naklonjenost našemu zgodovinskemu klubu NK 

Apače. 

Z rdečimi pozdravi, vsem občanom občine Apače. RED'S APAČE. 
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