
_____________________________________________________________________________________ 
 

          

      Apače, 25.1.2023 

  

 

 

                     Nelektorirano besedilo –  
                        OBČINSKA UPRAVA. 
                             
            SLIKE SO LAHKO SIMBOLIČNE! 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
                                 

   

 
 
                                 

   

 

 

 "Kaj želi kultura? Napraviti neskončnost razumljivo." 
Umberto Eco 

 
Spoštovane občanke, spoštovani občani.  
 

8. februar je slovenski kulturni praznik ali Prešernov dan, ki je pravšnji za razmislek 
o vlogi kulture v slovenski preteklosti, o njenem položaju v sedanjosti in o mestu, ki 
ji jo namenjamo v prihodnosti.  
Skrb za kulturo je namreč merilo zrelosti naroda, edino pravo poroštvo naše 
prihodnosti in hkrati skrb za ohranjanje smisla …  
 

Ob slovenskem kulturnem prazniku vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem na področju 
kulture in vam, občanke in občani iskreno čestitam in želim, da se s kulturo in 
umetnostjo soočate vsakodnevno.  

 

Vsak dan v letu naj bo kulturni dan. Kultura je namreč tudi to, da drug drugega spoštujemo in da sosedu 
prijazno voščimo dober dan! 

 

                   ŽUPAN, dr. Andrej STEYER  
 

VABILO  
NA PROSLAVO OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU – 7.2.2023 

 
 

 

Vsak posameznik se je kdaj soočil s tema dvema izrazoma. Morda se je upiral enemu, 
poveličeval drugega, razumel vlogo obeh, ali oba preziral. Ni pomembno kje se najdete, 
saj vsako naše mnenje ni posledica le našega razmišljanja, ampak nam je bilo preko vzgoje 
predano iz generacij pred nami.  
Tako so nam tudi predane razne šege in navade, ki jih vključujemo v širok spekter Kulture. 
Vsak narod skozi izročilo in preko predajanja znanja ohranja svojo kulturno dediščino. Pri 
nas v Sloveniji je ta resnično raznolika od območja do območja. In če se osredotočimo na 
naše Pomursko območje, kaj je kultura pri nas? Kakšne šege in navade smo še ohranili? 
Tukaj se poraja vprašanje vpliva družbe in moči skupnosti. V naši »moderni« dobi smo 
namreč kar precej izgubili občutek, kako pomembna kultura je in kako nam je ta lahko v 
ponos. 

 

V ta namen bo ob praznovanju Kulturnega praznika v torek, 7.2.2023 ob 17. uri  v Kulturnem domu v 
Apačah občan Urban Pfeiler pripravil kratek glasbeni kulturni program, ki bo temeljil na refleksiji družbe, 

naše skupnosti in kulture, ki nas kot skupnost in narod povezuje. Program bo izvajan v prav posebni 
zasedbi.  Urban bo namreč pel ob spremljavi Nina Dotta na Kitari in Laure Sečkar na Violončelu.  

Pesmi bodo iz popularnega in ljudskega repertoarja slovenske glasbe. 
 

Slavnostni nagovor župana Občine Apače, dr. Andreja Steyer.  
 

Hkrati bo koncert namenjen tudi simbolni otvoritvi Urbanovega na novo odprtega Glasbenega Studia 
Hideaway, s katerim prinaša nov val kvalitetne pevske izobrazbe za vse starosti v center Apač.  
 

Prisrčno vabljeni! 
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VABILO  
NA                                          ENERGETSKA SVETOVANJA – 7.2.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Vabilo na                                 predavanje na temo turizma –  21.2.2023 
 

Občina Radenci v sklopu svojega projekta Lokalno je obetavno v občini 
Apače dne, 21.2.2023 ob 16.00 uri v prostorih Kulturnega doma 
Apače organizira predavanje na temo turizma – Digitalizacija turistične 
destinacije -  in sicer z naslednjo vsebino: stanje in potrebe ter priložnosti 
veščin digitalizacije, kot orodju za hitrejši dostop do informacij in 
ustvarjanje privlačne turistične destinacije z visoko kvalitetno, inovativno 
in prepoznavno turistično ponudbo ter identifikacija ciljnih skupin. 
 

Vabimo vas, da se zanimivega brezplačnega predavanja udeležite. Predavanje je namenjeno lokalnim 
ponudnikom in drugim zainteresiranim (posamezniki, društva, podjetniki,…).                    

 

OSEBNA                              MALI PRINC –  zavod VITICA Gornja Radgona 
 

Osebna asistenca je nabor storitev, ki ljudem, kateri v vsakdanjem življenju potrebujejo pomoč drugega, omogoča 
neodvisno in bolj kakovostno življenje. Gre za pravico invalidov, ki so do nje upravičeni na podlagi odločbe, ki jo izda Center 

za socialno delo. Upravičenci do osebne asistence so l judje, k i :  zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri 
opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in  
zaposlitev; so državljani RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujci, ki imajo stalno prebivališče v RS; so stari od 18 
do 65 let; živijo ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in 
potrebuje pomoč druge osebe najmanj 30 ur tedensko. 
Osebna asistenca je namenjena neodvisnemu življenju in se po naravi nanaša predvsem na aktivno življenjsko obdobje 
posameznika. Storitev je prilagojena individualnim potrebam vsakega uporabnika. 
 

Za vsa morebitna vprašanja so vam v Zavod za pomoč družini na domu VITICA, Gornja Radgona, so.p. na voljo na 
telefonski številki 051/687-600 vsak delovni dan od 7.00 do 15.00. 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK V VRTCU STOGOVCI 

Tudi lani smo tretji petek v novembru praznovali dan slovenske hrane in si pripravili 
tradicionalni slovenski zajtrk. Izdelali smo si čebelje pogrinjke in okrasili igralnico. Pri 
zajtrku smo si postregli z lokalno pridelanimi živili – kruhom, maslom, medom, mlekom in 
jabolki. Zajtrk je vsem odlično teknil. Ker pa so čebelice zelo zanimiva bitja, smo o njih želeli 
vedeti čim več. Tako smo spoznavali čebeljo družino in njihove naloge, pot od cvetnega 
prahu do medu, čebelnjak in čebelarja ter okušali različne vrste medu. Veliko smo tudi 
likovno ustvarjali, izdelali smo plakate, velik čebelnjak in panje s čebelicami. Izdelali smo 
še didaktično igro in pomagali čebelam prenesti cvetni prah v čebelnjak. Prebirali smo 
čebelje zgodbe, prepevali pesmice o čebelah, plesali čebelji ples in se igrali gibalno igro 
čebelice v panj. Veseli smo, da so čebele naše prijateljice.                                                                                                                           
                                                                                                                                         Nina Horvat, dipl. vzg. 

 

VESELI DECEMBER 
Mesec december je hitro minil, saj so se nam dogajale same lepe reči. Najprej 
smo si praznično okrasili igralnico in garderobo. Izdelovali smo novoletne 
okraske za božično drevo. Nekaj okraskov smo izobesili na smrečico v vrtcu, 
nekaj pa smo jih prinesli na veliko smreko pred Občino Apače. Izdelovali smo 
novoletne voščilnice za starše, sejali božično žito, pripravljali in pekli piškote 
ter peli in plesali ob prazničnih pesmicah. Obiskala nas je babica Zima, ki je 
obljubila, da bo v zimskih dneh natrosila nekaj snega. Pred prihodom Dedka 
Mraza smo si otroci iz vseh oddelkov in obeh lokacij ogledali dramsko igro 
gledališča KU-KUC “Pod prazničnim dežnikom”. Komaj smo že čakali, da pride 
dedek Mraz in vsakemu prinese darilo. Prinesel je tudi nove igrače za igralnico, 
da se bomo še naprej veliko igrali in se ob tem učili novih spretnosti. 

 

 Zapisala: Martina Trost Sobočan   
 

OBVESTILO O OBJAVI POZIVA  
ZA KORIŠČENJE PRIREDITVENEGA                      V LETU 2023                          

 

Obveščamo vas, da je na naši spletni strani objavljen javni poziv za koriščenje 
prireditvenega šotora v Občini Apače za leto 2023. 
 
Vlogo za uporabo prireditvenega šotora za koriščenje v letu 2023  je potrebno 
oddati po redni pošti na naslov Občine Apače ali preko elektronske pošte ali 

osebno oddate v sprejemno pisarno Občine Apače, najkasneje do 
28.2.2023 do 15. ure.  
 

Vlogo za uporabo šotora lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Apače ali na spletni stran občine Apače.  

 

JAVNI POZIV ZA POSREDOVANJE NAJAVE PREDVIDENE                        
V OBČINI V LETU 2023  

 

Spoštovani organizatorji prireditev, 
 

vljudno vas vabimo, da nam najkasneje do torka 28.2.2023 napoveste 

predvidene prireditve, ki jih načrtujete izvesti v letu 2023 v naši občini. 
 
Javni poziv z OBRAZCEM najave prireditve je objavljen na naši spletni strani 
ali ga osebno prevzamete v sprejemni pisarni Občine Apače, v času uradnih 
ur občinske uprave.  
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                                SPREMEMB ZA 
ODMERO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA   

 

Zaradi odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 

2023, Občina Apače poziva vse zavezance, da najkasneje vključno do 

dne 28.2.2023 sporočijo vse spremembe (kot npr. lastništvo, nakup, 

prodaja, dedovanje, oddaja nepremičnine, spremembe površin, 

spremembe namembnosti…), ki vplivajo na odmero nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča. Skladno z Odlokom o nadomestilu o 

uporabni stavbnega zemljišča na območju Občine Apače, je potrebno 

vse spremembe podatkov, ki vplivajo na odmero sporočiti občini najkasneje v roku 15 dni od nastanka 

spremembe. Za tekoče odmerno leto se lahko upoštevajo le spremembe, ki bodo sporočene do 

28.2.2023. Naknadne spremembe se bodo upoštevale za odmero v naslednjem letu.  
 

Podatke izpolnjene posredujete na obrazcu (dostopen na spletni strani) na naslov Občine Apače, Apače 

42b, 9253 Apače - v nabiralnik pred občino ali na elektronski naslov info@obcina-apace.si. Za dodatne 

informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 569 85 54. 
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