
 

Spoštovane občanke in občani,  

       

 prisrčno vabljeni na praznovanje 13. občinskega praznika občine 

Apače, ki bo letos še posebej slovesno obeležen s 100. obletnico 

dodelitve Apaškega polja slovenskemu ozemlju.  

 

V nadaljevanju vas seznanjam s programom v tednu praznovanja 

občinskega praznika, od  sobote 7. septembra do nedelje 15. 

septembra 2019.  

 

Prisrčno vabljeni na dogodke! 

 

 

 

 

 

 

Veselimo se srečanja z vami.   

  

Župan Občine Apače  

dr. Andrej Steyer, l.r.  

 

 

 

 

 

 



PONEDELJEK, 9.  september  2019  
 

Otvoritev cest 
Kdaj: ob 17.00 uri  Kje: Vinotoč Celec, Stogovci 58 

 
Slavnostno bomo otvorili ceste: 

LC104013 Stogovci - Janhova - Sp. Nasova (odsek Šumandl – Premrl) 
JP604452 Grabe – dom. Vajnhandl  
LP604501 Grabe – Janhovsko polje (odsek Ščančar – Brancelj) 

 

Rez traku bo v neposredni bližini domačije Celec v Stogovcih.   
 

TOREK, 10.  september  2019  
 

Gremo »laufat« 
Sprejem in spremljanje ultramaratonca Bogomirja Dolenca 

– tek na relaciji Lutverci – Trate 
 

Kdaj:  med 12.00 in 13.00 uro   
Start: označevalna tabla naselja Lutverci    
Kaj:  Dan za zdravje 
 

Ultramaratonec,  g. Bogomir Dolenc bo letos tekel po celi Sloveniji (1200 km v 12-ih dneh) v dobrodelni 
namen. Zbirajo se sredstva za Male viteze (http://www.ustanova-malivitez.si/). Plemenito dejanje, ki so ga 
prepoznale že številne inštitucije in podjetja ter projekt »Okrog Slovenije« (http://www.okrogslovenije.si/) 
podprli z donacijami. 
V Občini Apače smo se odločili projekt podpreti tudi aktivno v okviru »Dneva za zdravje«, v tednu občinskega 
praznika (torek 10.09.2019), ko bo Bogomir po planu projekta tekel skozi našo občino. Spremljali ga bomo 
od Lutverc do Trat.  
 

Hvala društvom in posameznikom, ki se bodo teku pridružili na celi trasi ali le v delu trase. 
Za Male viteze, za zdravje in dobro počutje. 

Gremo »laufat«! 

 

Otvoritev zunanjih fitness naprav in aktivnosti 
 na temo »Dan za zdravje« 

 z Andrejo Zrnić in Centrom za krepitev zdravja,  

zatem sledi pohod do mosta Črnci  
 

Kje: Osnovna šola Stogovci  
Kdaj: Med 15.00 in 16.00 uro  

 

 

Otvoritev spominskega obeležja 
ob 100. obletnici dodelitve Apaškega polja slovenskemu ozemlju 

 
Kje: Kolesarsko pohodniški most v Črncih 
Kdaj: Ob 18.00 uri 



SREDA, 11.  september  2019  
 

Likovna razstava 
del, ki so nastale na dvodnevni koloniji, ki je potekala 7. in 

8. septembra v Segovcih. 
 

Kdaj:  ob 17.00 uri    
Kje:  Večnamenska dvorana KD Apače 

 

Glasbena spremljava: Tamburaško društvo Apače  

 

Tradicionalna trgatev 
Kdaj: ob 17.00 uri   
Kje: Trta pri Kulturnem domu  

 

Glasbena spremljava: društvo Ljudskih pevk Apače. 
 

Poleg nagovorov in kulturnega programa bodo prvič 
predstavljene tudi ploščice s poimenovanjem trt,  

ki so umeščene pred Kulturni dom. 
 

SOBOTA, 14.  september  2019  
 
 

Osrednja slovesnost ob dodelitvi Apaškega polja današnji Sloveniji 

»Slovenija v malem« 
Kdaj: ob 10.00 uri   
Kje: Kulturni dom Apače  

Slavnostni gost predsednik Republike Slovenije Borut Pahor 
 

Nastopajoči: Društvo Pihalni orkester Apače, Kvartet trobil Pihalnega orkestra Apače, Akademska folklorna 
skupina Študent, Kulturno folklorno društvo Vrisk Apače in Otroci iz Vrtca Apače 

Moderator dogodka: Boštjan Romih 

 

Zabava z ansamblom Glas  
Kdaj: Od 18.00 ure naprej 
Kje: Pod šotorom na dvorišču pred občinsko stavbo 
 

Za pijačo in jedačo bo poskrbljeno! 
Presenečenje za otroke! 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

   13. OBČINSKI PRAZNIK OBČINE APAČE 
              od 7. do 15. septembra 2019 

 


