Vse to so razlogi, da smo se odločili za sodelovanje pri projektu »Heroji furajo v pižamah«. Ker
si želimo varnejših cest, smo se na Občini Selnica ob Dravi priključili sedmim slovenskim
regijam, 28 občinam in predstavnikom zavoda Vozim ter prevzeli pobudo z iniciativo »Heroji
furajo v pižamah«. Z iniciativo nagovarjamo mlade, da ne vozijo pod vplivom alkohola, hkrati
pa pozivamo starše, četudi sredi noči in v pižami, da poskrbijo za varen prevoz svojih otrok
domov.
MEDOBČINSKO KOLESARSKO TEKMOVANJE »KAJ VEŠ O PROMETU 2019«
V organizaciji Sveta za preventivo in vzgojo Selnica ob Dravi je OŠ Selnica ob Dravi v torek,
21. maja 2019, organizirala tekmovanje »Kaj veš o prometu?« in gostila učence osnovnih šol
iz Ruš in Lovrenca na Pohorju. Tekmovanje je bilo namenjeno preverjanju teoretičnega in
praktičnega znanja učencev kolesarjev in je obsegalo tri različne sklope. Zmagovalci so prejeli
medalje, pokale in praktične nagrade. Hvala mentorjem in staršem, ki podpirate prizadevanja
za varnost otrok v prometu. Odrasli in družina smo vzgled, naša dejanja in obnašanje se
nezavedno prenašajo na mlade udeležence v prometu, zato je prav, da se trudimo ravnati
pravilno. Tako bomo varovali lastna življenja in veliko prispevali k varovanju naših otrok.
ČESTITAMO
V mesecu aprilu je 90-letnico rojstva praznovala ga. Marija Jančič. Ob tej priložnosti so jo
obiskali županja dr. Vlasta Krmelj in predstavniki Rdečega križa ter društva upokojencev
Selnica ob Dravi. Čestitamo ji in ji želimo prijetne dni, napolnjene predvsem z zdravjem ter
dobro voljo.
FOTOGRAFSKI NATEČAJ »POLETJE 2019 V NAŠI OBČINI«
Vabljeni, da nam do 31. avgusta 2019 pošiljate fotografije naših krajev, ljudi, živali, trenutkov
– vsega, kar bo pritegnilo vašo pozornost v prihajajočem poletju. Izbrali bomo nekaj najlepših
in jih predstavili javnosti na razstavi »Poletje v naši občini«. Fotografije nam v elektronskim
obliki, prosim, pošljite na elektronski naslov info@selnica.si.

Mogoče pa dnevi poletja
le zapustijo v nas
malo daljšo sled.
(K. Kovič, Poletje)
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Drage občanke in občani, želimo vam dolgo, a ne pretoplo poletje.
Naj vas napolni z energijo sonca in svetlobe!
OBČINSKA UPRAVA
Občinska uprava pridno izvaja vse naloge, zadane v okviru proračuna. Čuti se, da ja gradbena
sezona v polnem teku in občani pridobivajo lokacijske informacije ter urejajo prostorske
dokumente. Razpisi za športna, kulturna in humanitarna društva so se zaključili. Uredili smo
ceste v nižinskem delu občine: na Sp. Slemenu do Vuteja in Robiča, na Janževi gori in
Jabolčno pot. Prav tako smo očistili obcestne jarke in uredili bankine v Šturmovi in Selniški
grabi ter v Habidovem jarku na Slemenu, da nam večja neurja ne bi poškodovala cestnih
povezav. Ker so se v maju pojavljale še snežne padavine, šele sedaj pričenjamo z urejanjem
cest v višinskih delih občine in gozdnih cest. Z rednimi košnjami tudi lepšamo javne površine.
Pripravili smo nov pravilnik o subvencioniranju malih čistilnih naprav in več informacij
podajamo v nadaljevanju. Prav tako smo pripravili pravilnik o sofinanciranju odvoza in
odlaganja azbestnih odpadkov, ki se nahajajo v starih strešnih kritinah. Pravilnik bo
predvidoma potrjen še junija. Več informacij in vloga za pridobitev sredstev bo na spletnih
straneh občine, lahko pa nas tudi pokličete. Nadaljujemo s projekti ureditve kanalizacije v Sp.
Selnici in vodovoda na Janževi gori. Veseli smo, da imamo v naši občini veliko otrok, zato
bomo uredili dva nova oddelka v prostorih šole in omogočili, da bodo vsi imeli zagotovljeno
mesto ter bodo lahko uživali v naši občini. Denar za zemljišče novega vrtca za telovadnico
smo zagotovili in verjamemo, da vam bomo lahko kmalu predstavili projekte za nov vrtec.
Podjetje Jager nadaljuje z investicijo, v okviru katere bo uredilo tudi del pločnika. Na Gradišču
na Kozjaku zaključujemo z obnovo igrišča pri šoli, urejamo še ograjo in izbiramo nova igrala.
OBČINSKI SVET
V aprilu smo na občinskem svetu potrdili poročila o delu Zdravstvenega doma dr. A. Drolca
Maribor, Mariborske knjižnice, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše in
Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Žal smo morali uskladiti tudi ceno za storitev Pomoč
družini na domu, vendar dvig cene ne bo prizadel občanov, ki to pomoč potrebujejo, nekoliko
višji strošek bo poravnala občina. Kot ste že prejeli obvestila, smo tudi potrdili dvig cene storitve
odvajana in čiščenja odpadnih voda (kanalizacije). Upamo, da v prihodnje ti dvigi, ki so
posledica uskladitve načina izračuna cene s predpisano metodologijo, ne bodo več potrebni.

Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi,
Tel: 02 673 02 02, 041 399 056
e.naslov: info@selnica.si
Junij 2019

PLAČILO STROŠKOV JUBILEJNIH POROK
Z veseljem sporočamo, da je občinski svet sprejel pravilnik, na podlagi katerega bo občina
financirala upravno takso, ki jo morajo plačati tisti, ki želijo 50 ali več let skupnega življenja
ponovno potrditi pri matičarju.
Zaradi posebnega pomena, ki ga ima v življenju zakoncev jubilejna poroka, zaradi posebnega
pomena družine in partnerstva ter zaradi utrjevanja pripadnosti lokalni skupnosti, Občina
Selnica ob Dravi ob izvedbi jubilejne poroke zagotavlja pokritje stroškov, ki jih ima upravna
enota s ponovitvijo slovesnosti (jubilejno poroko) in ki morajo biti plačani najmanj pet dni pred
ponovitvijo slovesnosti. Več informacij najdete na spletnih straneh ali jih dobite v tajništvu
občine.

EKOLOŠKI OTOKI
V občini imamo veliko število ekoloških otokov, kjer se nahajajo smetnjaki za različne frakcije
odpadkov. Prosimo vse občane, da skrbijo, da so ta mesta urejena in čista. Prosimo tudi, da
tisti, ki na ta mesta prinašate različne vrečke za smeti, to storite samo kakšen dan ali dva pred
odvozom. V nasprotnem primeru te vreče uničujejo psi in druge živali in nato veter raznaša
smeti. Občinski delavci sicer redno čistijo te otoke in se trudijo, da bi bili zgledno urejeni.
Prosimo, pomagajte nam še vi!
SUBVENCIONIRANJE MALIH ČISTILNIH NAPRAV
Občina Selnica ob Dravi je na svoji spletni strani objavila razpis za subvencioniranje izgradnje
čistilnih naprav za obstoječe eno in večstanovanjske stavbe na redko poseljenih območjih.
Tako omogočamo občanom finančno pomoč pri izgradnji malih čistilnih naprav, s katerimi si
lahko uredijo primeren sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode ter pripomorejo k varovanju
okolja. Subvencijo podeljujemo do višine 700 eur oziroma do 50 % investicije za malo
komunalno čistilno napravo in do 1.200 eur oziroma do 50 % investicije za rastlinsko čistilno
napravo za objekt, ki je namenjen stanovanjski rabi. Razpis je odprt do konca meseca avgusta.
Razpisno dokumentacijo z obrazci najdete na spletni strani občine, in sicer pod rubriko
»Razpisi« -> »Odprti razpisi«. Razpis je objavljen tudi na oglasni deski občine. Za vse dodatne
informacije in navodila smo vam na voljo v času uradnih ur.
ŽARNI ZID
Vse več občanov želi svojce pokopati oziroma jim urediti zadnje počivališče v žarnem zidu.
Obstoječi žarni zid je že zapolnjen, zato smo se odločili, da uredimo novega. Vsi, ki bi želeli
najeti ta prostor, vas vabimo, da pokličete v tajništvo občine in se dogovorite.
OBČINSKI PRAZNIK
Slavnostna seja Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi je že 20. po vrsti potekala na sam
občinski praznik 23. maja. Ob svečani priložnosti smo se s priznanji zahvalili tistim
posameznikom ali organizacijam, ki s svojim delom in življenjsko držo prepoznavno izstopajo
in bogatijo naše sobivanje. Tako smo podeli sledeča priznanja:
- Županjino priznanje za izredne športne dosežke je prejela Ekipa karate kluba
Osnovne šole Selnica ob Dravi.
- Županjino priznanje za predano ohranjanje gozda in skrb pri ohranjanju naravne
dediščine je prejel gospod Vinko BOSILJ.
- Za dolgoletno uspešno delo na humanitarnem področju je prejela občinsko spominsko
plaketo gospa Janja TOPLAK.
- Za večletno aktivno soustvarjanje lepe podobe svojega kraja je prejel občinsko
spominsko plaketo gospod Boris SENEKOVIČ.
- Za večletno uspešno delo na področju društvene dejavnosti v občini in širše je prejel
občinsko spominsko plaketo gospod Zdravko MARIN.
- Za predano delo pri organizaciji športnih dogodkov in dolgoletno društveno
udejstvovanje v športu v občini je prejel spominsko plaketo gospod Janez MIUC.
- Naziv častnega občana Občine Selnica ob Dravi za predano služenje drugim, zlasti
mladim, je bil podeljen dr. Jožefu URBANIČU.
Vsem prejemnikom iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo ter jim sporočamo, da smo
ponosni, da jih imamo!
POBRATENJE S HRVAŠKO OBČINO KOSTRENA
Občina Selnica ob Dravi in Občina Kostrena iz sosednje Hrvaške sta že nekaj časa delali na
ustvarjanju okoliščin, da bi lahko podpisali listino o pobratenju. Tako smo uspeli speljati vse
formalne postopke in to posebno priložnost združili s praznikom Občine Selnica ob Dravi.
Kostrena je obmorska občina v Kvarnerskem zalivu in soseda občine Reka. Našli smo dovolj
skupnih točk, pa tudi dovolj raznolikosti, da smo prepričani v dobro sodelovanje. Na dan
praznika Občine Selnica ob Dravi je iz Kostrene pripotovalo 34 občanov z županom Draženom
Vraničem, svetniki, delom občinske uprave in predstavniki kulturnih in športnih društev.

V avli Hrama kulture Arnolda Tovornika so postavili razstavo svojih slikarskih del in izdelkov iz
keramike, ki smo jo skupaj odprli pred svečano sejo, kjer so pri kulturnem programu sodelovale
tudi pevke skupine Luštrin iz Kostrene. Ob koncu svečane seje sta naša županja, dr. Vlasta
Krmelj, in župan Kostrene, g. Dražen Vranič, svečano podpisala Listino o pobratenju,
prijateljstvu in sodelovanju in si izmenjala darila. Po zaključku svečane seje se je med
druženjem stkalo mnogo vezi, ki so začetek sodelovanja v skupnih projektih, izmenjavah
izkušenj in idej.
Gostom iz Kostrene smo razkazali grad Viltuš s parkom, HE Fala in podjetje Soven. Po
njihovem zatrjevanju so Občino Selnica ob Dravi zapuščali polni pozitivnih vtisov, navdušeni
nad našo zeleno naravo, programom in domačo hrano ter pijačo. Skupaj smo nanizali številne
ideje za sodelovanje v prihodnje.
PONOSNI SMO
53. Srečanja raziskovalcev Slovenije 2019 v Murski Soboti sta se udeležili dve ekipi selniških
osnovnošolcev, in sicer z nalogama Razvoj sadjarstva v Občini Selnica ob Dravi (avtorice Anja
Rošker, Alja Hadner in Staša Vagner, mentorici Zdenka Gradišnik in Andreja Robič) in Ali so
tetovaže naše ogledalo? (avtorice Eva Tergušek, Babara Robič in Amanda Sivec, mentorica
Manja Kokalj). Obe ekipi sta v veliki konkurenci dosegli srebrno priznanje. Čestitamo!
V soboto, 25. 5. 2019, je v Beltincih potekalo že 42. državno tekmovanje mladih čebelarjev.
Tekmovanja se je udeležilo 450 učencev iz različnih koncev Slovenije. Našo šolo je zastopalo
10 učencev, ki so poskrbeli, da je bila naša šola ponovno najuspešnejša šola na tekmovanju.
Osvojili so 10 zlatih priznanj. 1. mesto v državi sta osvojila Matic Rihter in Žan Javornik.
Tekmovala sta tudi Marko in Luka Kričej, ki sta osvojila zlato priznanje in 1. mesto v svoji
kategoriji. Zlata priznanja so osvojili še Jakob Breznik, Matic Knaver, Lan Kuhar Bombek,
Grega Grajfoner, Luka Heric, Vasja Šantl, Matic Rihter, Žan Javornik, Ožbej Očko in Mitja
Kositer. Čestitamo in smo ponosni, da gojimo čebelarstvo tako uspešno!
Tudi Odbojkarski klub Turbina dosega odlične rezultate. Članice so že več let zasedale dobra
mesta v 3. državni ligi. Lani pa so po nekaj letih trdega dela iz tretje lige prišle v 2. državno
ligo. Trenirajo štiri krat na teden, ob sobotah pa se udeležujejo tekmovanj. Trud se je poplačal.
Pohvalijo se lahko, da so zasedle odlično 5. mesto in si s tem priborile obstanek v 2. ligi.
Zahvala gre tudi trenerju Danilu Maučniku, ki verjame v ekipo in jo uspešno vodi proti
zastavljenim ciljem. Čestitke tudi vsem mlajšim ekipam in ekipi veteranov, ki pridno trenirajo in
dosegajo odlične rezultate v vseh kategorijah. Sedaj pričenjajo s počitnicami, s treningi pa
ponovno v avgustu. Vabljeni, da se jim pridružite in postanete del njihove ekipe!
KNJIGOBEŽNICA V PARKU OSNOVNE ŠOLE
Ob svetovnem dnevu knjige, 23. aprila, smo v parku pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi otvorili
knjigobežnico – hišico za knjige na drevesu. Postavili smo jo z namenom, da bi učenci,
zaposleni, krajani Selnice ob Dravi in drugi obiskovalci šolskega parka vanjo podarjali knjige,
ki jih več ne potrebujejo, in si iz nje vzeli tiste, ki bi jih želeli prebrati. S postavitvijo knjigobežnice
smo naredili korak k promociji knjig in širjenju skupnosti bralcev ter se priključili istoimenski
skupini, katere pobudnica je ga. Nina Kožar. Trenutno se v Sloveniji nahaja približno 70
knjigobežnic in odslej je na zemljevidu le-teh tudi Selnica ob Dravi. Želimo si, da bi naša
knjigobežnica preživela in živela. Iskreno vabljeni, dragi in spoštovani bralci, da jo tudi vi
ohranjate živo!
PROJEKT »HEROJI FURAJO V PIŽAMAH«
Vseslovenski iniciativi »Heroji furajo v pižamah«, ki se aktivno loteva aktualne problematike
vožnje mladih pod vplivom alkohola, se pridružuje tudi Občina Selnica ob Dravi z županjo dr.
Vlasto Krmelj na čelu. Na mladih svet stoji, pravijo, in prav zato je treba poskrbeti za njihovo
varnost v šolah, v prostem času in tudi v prometu. Še vedno smo prevečkrat priča prometnim
nesrečam, kjer mladi z nepremišljeno vožnjo končajo ali trajno zaznamujejo svoje življenje,
zato moramo o tem govoriti otrokom, ki šele spoznavajo svoje prve samostojne korake na
cesti, mladim, ki so ali bodo neposredno vključeni v promet, in tistim izkušenim, ki tudi
prepogosto pozabljamo na prometno varnost.

