
o Forum za kulturo bo v ponedeljek, 27. 2. 2019, ob 

19. uri; obravnavali bomo program kulture za leto 

2019 in organizacijo občinskega praznika v maju 

2019. 

 

 Bliža se tudi pustni čas in vabljeni, da se nam pridružite na 

pustovanju, ki bo na pustno soboto, 2. 3. 2019. Zbiranje pustnih 

mask bo med 12. in 13. uro na Slovenskem trgu, pred občinsko 

zgradbo, nato bomo krenili po običajni poti do igrišča za šolo. S 

pustnim rajanjem bomo nadaljevali v Hramu kulture.  

KLEPET Z ŽUPANJO 

Županja vas vabi, da jo obiščete in z njo poklepetate. Čas srečanja 

uskladite v tajništvu, na telefon 02 6730 202 ali po elektronski pošti 

zupanja@selnica.si. Dobrodošli. 

ZAHVALA 

»Ob nesreči, ki nas je doletela, ko je požar uničil vse, kar smo dolga 

leta z ljubeznijo gradili, bi se radi zahvalili gasilcem za požrtvovalno 

gašenje v nemogočih pogojih. Iskreno se zahvaljujemo za nesebično 

pomoč našim sosedom Jaki in Barbari Adam ter drugim, ki so nam prav 

tako velikodušno ponudili pomoč. Med drugimi, Tonetu Dajčmanu, 

Vladu Volmajerju in županji Občine Selnica ob Dravi. Vsa ponujena 

pomoč in vse lepe besede so nam vlile novo upanje za izgradnjo 

novega doma pri Svetem Duhu.«  

 Družina Toplak 

V SPOMIN 

Žal je le nekaj dni pred 100. rojstnim dnevom umrl naš častni občan g. 

Ivan Trojak. Neizmerno smo mu hvaležni za njegov prispevek k razvoju 

kraja in predvsem za njegovo ljubezen do glasbe, ki jo je nesebično 

delil z mladimi.  

Hvala prof.dr. Zinki Zorko za lektoriranje. 

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

Tel: 02 673 02 02, 041 399 056 

Februar 2019 

 

 

 

NOVICE  

OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 

Nebo, nebo 

in neskončna, brezmejna ravan! 
 

Pijano oko 

žari in iskri 

in vpija ta svet prostran. 
 

Horizont molči. 

Od neba sem mrak hiti … 

Le še tam iz daljave 

v te proste širjave 

brezmejno prost nekdo beži. 

  

(Josip Murn Aleksandrov) 

 

Spoštovane občanke, spoštovani občani, želimo vam prijeten 

Prešernov dan – slovenski kulturni praznik. Preživite ga v družbi s 

knjigo, na koncertu ali razstavi. Naj bo dan posvečen zavedanju o 

pomenu kulture za obstoj naše družbe. 

  

PONOSNI SMO 

na našega mladega športnika Timoteja Vališerja, ki je postal karateist 

leta 2018. Čestitke!  

 

PRAZNUJEJO 

V februarju praznujejo visok jubilej – 90 let – ga. Dora Deželak, ga. 

Albina Maček in ga. Marija Hauzenbah. Iskrene čestitke!  

 

DELO OBČINSKE UPRAVE IN ŽUPANJE 

V mesecu decembru in januarju je občinska uprava veliko dela 

namenila pripravi proračuna občine za leto 2019. Proračun je temeljni 

akt občine, v katerem se predvidijo vsi prihodki in odhodki občine za 

različne namene. Denarja je zelo malo, veliko sredstev se namenja za 

obvezne naloge, ki jih nalaga država, kot so plačilo vrtca, del 

obveznosti v šoli, področje socialnega varstva v občini. Odhodke 

občine smo zelo racionalizirali, nekatere močno znižali, tudi za 50 in 

več odstotkov, obenem pa se potrudili, da ohranimo enak nivo storitev. 

Ali smo ravnali dobro, bomo ugotavljali junija in morebitne napačne 
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odločitve popravili. Sredstev za investicije ostane le okoli 500.000 EUR. 

Za ta denar bomo nadaljevali izgradnjo kanalizacije in priključitvijo 23 

hiš v Sp. Selnici, uredili bomo vodno zajetje pri Sv. Duhu na Ostrem 

vrhu, katerega del je zaradi okuženosti zaprt, potrebno vodo pa 

krajanom dovažajo gasilci. Pričeli bomo z obnovo gasilskega doma, 

uredili bomo najslabši del ceste na Vinski vrh in pričeli s prvo fazo 

obnove ceste v Habidovem jarku. Na Gradišču bomo zaključili 

investicijo v igrišče in uredili sanitarije v domu krajanov. Na Fali bomo 

uredili del pločnika med HE Fala in začetkom Jabolčne poti. Potekajo 

tudi aktivnosti za pridobivanje finančnih sredstev za izgradnjo vrtca in 

kmalu bomo izvedeli, ali smo bili uspešni. Sodelujemo s pristojnimi 

ministrstvi in se dogovarjamo, kako pristopiti k financiranju pločnikov. 

Pričeli smo z načrtovanjem projekta Kolesarske in pohodne poti. 

Projekt načrtujemo skupaj s številnimi strokovnjaki in v sodelovanju s 

Filozofsko fakulteto, saj želimo postati učna občina. Pričeli smo z 

načrtovanjem dolgoročne strategije razvoja naše občine in del tega 

programa bodo tudi razvojni programi na področju turizma, kulture in 

športa. Prav tako se zavedamo, da je področje urejanja prostora in 

predvsem zazidljivih parcel zelo aktualna problematika za vse občane. 

Država pripravlja strokovne podlage za uveljavitev davka na 

nepremičnine. Nekatere s tem povezane informacije že imamo na 

občini in jih bomo predstavili občanom, 11. 3. 2019. V občinski stavbi 

smo prebelili pisarne in s tem vnesli v delovne prostore nekaj svežine. 

Verjamemo, da bomo tudi z reorganizacijo in optimizacijo dela, ki 

poteka, vnesli svežino v naše vsakdanje delo. Tudi za leto 2019 smo se 

prijavili na razpis Zavoda za zaposlovanje za pridobitev javnih del. Bili 

smo neuspešni, ker ima naša občina nizko stopnjo nezaposlenosti in 

nismo pridobili dovolj točk. To pomeni, da bomo imeli glede na prejšnja 

leta 6 delavcev manj. Ker so vsi pomagali pri delu na področju urejanja 

okolja, bomo ta primanjkljaj čutili tudi občani. Zato prosimo vse občane, 

da pomagajo, kolikor je mogoče, in si morda v bližini svojega doma 

sami očistijo kakšen obcestni jarek. Že vnaprej prosimo za strpnost, če 

bo morala katera ulica, cesta ali zelenica malo dlje počakati na čiščenje 

ali ureditev. 

 

NAPOVEDNIK DOGODKOV 

 7. 2. 2019 ob 19. uri bo v Hramu kulture proslava v počastitev 

Slovenskega kulturnega praznika, ki ga praznujemo 8. 

februarja. 

 

 14. 2. 2019 ob 17. uri bo 3. seja občinskega sveta, kjer bomo 

obravnavali predlog proračuna za leto 2019, razpravljali o stanju 

in prihodnosti objekta Karavla pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. 

Gradiva so na spletni strani. 

 

 Zbori krajanov oziroma občanov za ustanovitev Vaških odborov 

bodo 19. 2. 2019 ob 18. uri pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, 20. 

2. 2019 ob 18. uri na Slemenu in 21. 2. 2019 ob 18. uri na 

Gradišču na Kozjaku. Vabljeni! 

 

 11. 3. 2019 ob 10. uri (in ponovitev ob 18. uri) bo javna 

predstavitev področja prostorskega urejanja v občini. 

Predstavljene bodo spremembe oz. novosti v prostorski in 

gradbeni zakonodaji, postopki in dokumentacija za gradnjo in 

druge posege v prostor ter osnovne informacije glede 

vrednotenja nepremičnin, ki ga z namenom vzpostavitve novega 

sistema obdavčitve nepremičnin pripravlja država. 

 

Delo pričenjajo tudi forumi za šport, kulturo in turizem. 

Forumi so interesne skupine, kamor so vabljeni vsi občani in 

organizacije, ki bi želeli sodelovati pri oblikovanju dejavnosti in 

razvoja posameznega področja v naši občini. Srečanja bodo 

potekala v sejni sobi Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, in 

sicer: 

o Forum za šport bo v sredo, 13. 2. 2019, ob 19. uri; 

obravnavali bomo program športa za leto 2019 in 

razpravljali o potrebah nove športne dvorane. 

o Forum za turizem bo v ponedeljek, 18. 2. 2019, ob 
19. uri; obravnavali bomo izhodišča za pripravo 
strategije razvoja turizma v občini in predstavili 
projekt Kolesarske in pohodne poti. 


