Jesen je druga pomlad, ko
vsak list postane cvet.
(A. Camus)

NOVICE
OBČINE SELNICA OB DRAVI

Počitnice se končujejo in ponovno je pred nami september. Vsem šolarjem
želimo uspešen začetek novega šolskega leta.

OBČINSKA UPRAVA
Občinska uprava kljub dopustnemu času ni počivala. Od izida prejšnje številke novic se je na
področju gospodarske infrastrukture izvajalo veliko aktivnosti: urejale so se občinske ceste, kosile
so se obcestne brežine, čistili so se jarki, propusti in jaški. Uredili smo javno razsvetljavo na
Mariborski c. pri Slomškovem domu in na parkirišču za občinsko stavbo. Pripravili smo dva razpisa
za obnovo dela ceste na Vinski vrh in ceste v zgornjem delu Habidovega jarka proti Zg. Slemenu.
Izvajalca sta že izbrana in začenjata z deli. Zelo pomembno je, da urejamo ceste v hribovitih predelih
naše občine, saj nam močna neurja, ki se v zadnjih letih pogosteje pojavljajo, zelo poškodujejo ceste.
V hribovitih predelih živi veliko občanov, ki se dnevno vozijo v dolino; z ureditvijo cest bomo poskrbeli,
da bodo poti varnejše in jim zato pot v dolino vsaj malo olajšali. S tem pripomoremo k temu, da se
mladi ne bi izseljevali in bi ostajali v teh naših lepih krajih.
Še vedno urejamo zemljiškoknjižne zadeve, odmerjamo ceste in druga zemljišča. Pozivamo vse
občane, da nam sporočite, če je še kje potrebno pričeti z urejanem. Vsega ne bomo uspeli urediti
letos, bomo pa s postopki vsekakor pričeli. Tudi zakonodaja nam nalaga, da mora občina urediti
lastniške zadeve in jasno določiti, kaj je v občinski in kaj v zasebni lasti.
Na Gradišču na Kozjaku in na Sv. Duhu na Ostrem vrhu smo postavili nova otroška igrala. Prav tako
smo na igrišču v Bistrici postavili gugalnico, ob igrišču na Fali pa nove klopi. Želimo, da se tako mladi
kot tudi starejši na igriščih čim več zadržujete, se s tem gibate in družite ter tako skrbite za zdravo
življenje.
S strani Ministrstva RS za obrambo smo dobili v najem mejni prehod v Čreti na Gradišču na Kozjaku.
Skupaj z vaškim odborom ga bomo uredili in bo namenjen druženju občanov.

JAVNA OBRAVNAVA PROSTORSKIH AKTOV OBČINE
Na pobude zasebnih investitorjev Občina Selnica ob Dravi trenutno vodi tri postopke priprave
občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in postopek lokacijske preveritve. V skladu z
novim Zakonom o urejanju prostora so bila pred začetkom priprave javno objavljena izhodišča za
pripravo OPPN. V sklopu priprave bo izvedena javna razgrnitev in javna obravnava osnutkov OPPN,
v okviru katere bo občina zbirala predloge in pripombe javnosti. Čas javne razgrnitve in javne
obravnave za posamezni OPPN bo objavljen na spletni strani in oglasni deski občine ter v mesečnih
novicah.

Do vključno 30. 8. 2019 poteka javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve za dele parcel št.
134/1, 136/4 in 142/3 v k.o. 631 – Spodnja Selnica. V času javne razgrnitve lahko zainteresirana
javnost posreduje pripombe k razgrnjenim dokumentom pisno na naslov Občine Selnica ob Dravi
(Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi), na elektronski naslov info@selnica.si ali jih vpiše v knjigo
pripomb na kraju razgrnitve oz. poda ustno na zapisnik v poslovnem času Občinske uprave.

UREDITEV IGRALNIC VRTCA V ŠOLI
Zaradi povečanega števila vpisanih otrok v vrtec in jasli se je pojavila potreba po dodatnih prostorih.
Veseli smo, da imamo toliko otrok in da smo uspeli urediti dve novi igralnici. Z novimi prostori jim
bomo omogočili, da obiskujejo vrtec v domačem kraju. Igralnici sta urejeni v prostorih knjižnice v šoli,
imata izhoda na teraso, svoje sanitarije in zunanje igralne površine. Šolsko knjižnico smo uredili v
avli šole. Tako knjižničarka kot vzgojiteljice so zadovoljne z novimi prostori, zato verjamemo, da
bodo v njih uživali tudi otroci.
POSTAVITEV HITROSTNIH PLOŠČADI V VODOVODNI ULICI
Že večkrat smo na občino s strani občanov prejeli pobudo za umiritev hitrosti na Vodovodni ulici, saj
je le-ta del šolske poti, kjer je varnost še posebej potrebna. Po strokovni presoji in mnenju Sveta za
preventivo in varnost v cestnem prometu sta se z namenom umirjanja prometa dela izredno ozkega
cestišča postavili dve hitrostni ploščadi s talnimi oznakami in prometnimi znaki, ki obveščajo o
hitrostnih ploščadih in o coni omejene hitrosti. Poglavitni cilj postavitve ploščadi je bil povečanje
prometne varnosti in s tem zmanjšanje ogroženosti tako otrok na šolskih poteh kot tudi odraslih.
Hitrostne ovire bomo uredili še na nekaterih cestah. Ne glede na ovire vse občane prosimo, da vozite
strpno in pri tem pazite na kolesarje ter pešce. Pozornost naj bo še posebej povečana v septembru,
ko so otroci ponovno na šolskih poteh.
RAZPIS ZA PODELITEV ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE
Občina Selnica ob Dravi je na svoji spletni strani objavila Javni razpis za dodelitev štipendij za dijake
in študente za šolsko oz. študijsko leto 2019/2020. Na javni razpis se lahko prijavijo dijaki po
objavljenih merilih v razpisu do 5. 9. 2019 in študenti do 7. 10. 2019. Dijaki in študenti, ki se bodo
prijavili na javni razpis, morajo svoji vlogi obvezno priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz
javnega razpisa. Štipendija za dijake za šolsko leto 2019/2020 znaša 100,00 EUR in za študente
150,00 EUR mesečno. V proračunu občine so zagotovljena denarna sredstva za 6 dijaških in 6
študentskih štipendij.
DOGAJANJE V ŠOLI
Jožica Ozmec je bila zaposlena na OŠ Selnica ob Dravi od 1. 10. 1980, zadnjih 19 let v vlogi
ravnateljice. S koncem letošnjega šolskega leta se je upokojila, zato ji želimo vse dobro. Kar 26 let
je bila pomočnica ravnateljice Marija Pupaher. S 1. 8. 2019 je postala nova ravnateljica Manja Kokalj,
njena pomočnica je Maja Vačun, pomočnica ravnateljice za vrtec pa ostaja Ladislava Milošević.
Čeprav se je pouk že končal, je 41 učencev preživelo šest julijskih dni na zelo zanimivi in poučni
strokovni ekskurziji. Spoznavali so znamenitosti Londona, obiskali Cambridge, v Parizu so se
povzpeli na Eifflov stolp, na Montmartre, občudovali narodni muzej Louvre in obiskali palačo
Versailles. V Strasbourgu so se na vožnji z ladjo seznanili s pomembnimi institucijami (tudi z
Evropskim parlamentom), mostovi, cerkvami, muzeji in med sprehodom spoznali čudovito mesto ob

francosko-nemški meji. Zaenkrat še vsi uživajo v poletnih dneh, septembra pa jih spet čakajo novi
izzivi.
VANDALIZEM
Zadnji teden v mesecu juliju smo prejeli obvestilo o vandalizmu na Jabolčni poti. Na ogledu smo
ugotovili, da je neznani storilec z motorno žago razrezal eno od klopi in poškodoval mizo ter ograjo
ob kolesarski poti. Zadevo smo prijavili na Policijsko postajo Ruše, saj so v skladu z zapisom
Ministrstva za notranje zadeve vse oblike vandalizma nesprejemljive in jih moramo kot takšne
obsoditi, ker lahko v nasprotnem primeru prerastejo v ravnanja, ki neposredno vplivajo na občutek
varnosti v posameznem okolju. Za nakup urbane opreme so bila uporabljena javna sredstva iz
občinskega proračuna in jih bo treba ponovno zagotoviti za popravilo obstoječe opreme. Pozivamo
vse občane, da nam, v kolikor opazijo takšna dejanja, to čim prej sporočijo. S skupnimi močmi bomo
našli povzročitelje in jih ustrezno kaznovali.
VAROVANJE OKOLJA
SMETI V POTOKU

Okoljsko ozaveščen občan nas je obvestil o večji količini odvrženih smeti v predelu nad gradom
Viltuš. Ker je bila možnost raznosa in odplavljanja odpadkov velika, so na teren odšli zaposleni iz
občinske uprave. Zbrali so kar sedem velikih vreč mešanih komunalnih odpadkov, ki so jih nato
predali podjetju Snaga d. o. o. Med smetmi je bilo najdenih tudi nekaj dokumentov s podatki, ki smo
jih predali v obravnavo Medobčinskemu inšpektoratu. Pomembno je, da se zavedamo, da odpadki
ne sodijo v naravo, zato vse občane prosimo, naj z njimi ravnajo v skladu s predpisi.

KURJENJE ODPADKOV
Opažamo, da občani na svojih vrtovih pogosto kurijo odpadke, kot so plastenke, zeleni vrtni odpad
in podobno. Pri gorenju tovrstnih odpadkov nastajajo škodljive snovi, ki poslabšajo kakovost zraka
in negativno vplivajo na naše zdravje. Brez izjem je vse odpadke prepovedano kuriti. Denarne kazni
za kršitelje znašajo od 100 do 300 EUR.
Kaj lahko storimo? Če občani zaznajo kurjenje odpadkov v naravnem okolju, naj o tem obvestijo
Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(požarna inšpekcija) ali občinski inšpektorat, pokličejo pa lahko tudi Regijski center za obveščanje
(številka 112) ali policijo, ki bosta o dogodku obvestila vse pristojne za ukrepanje.
RAZPIS EKO SKLADA ZA OBČANE
Eko sklad je pripravil nov razpis za dodelitev nepovratnih sredstev in kreditov za različne ukrepe
učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije. Objavljeni so javni pozivi za različne
ukrepe, kot so: obnova hiš, varčevanje z energijo, raba obnovljivih virov energije za ogrevanje,
sistemi za prezračevanje, vgradnja sončnih elektrarn in nakup električnih vozil.
Več informacij o postopku in pogojih za pridobitev sredstev najdete na spletni strani
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe. Lahko pa nas tudi pokličete in vam bomo pomagali.
V kolikor želite energetska svetovanja, nam to sporočite in povabili bomo strokovnjake.
PRAZNIK JABOLK
Bliža se jesen in s tem tudi naš Praznik jabolk, ki bo potekal 28. 9. 2019 dopoldne pri Hramu kulture.
V okviru prireditve bomo izbrali novo kraljico jabolk in pripravili izbiro najboljše jedi iz jabolk. V
ocenjevanju jedi bodo lahko sodelovali vsi občani. Vabljeni, da se nam pridružite!

DELAVNICA O PREPOZNAVANJU INVAZIVNIH RASTLIN
Občina Selnica ob Dravi bo v sodelovanju z Zavodom za gozdove izvedla dve delavnici o
prepoznavanju invazivnih rastlinskih vrst. Prva delavnica bo potekala v Selnici ob Dravi 3. 9. 2019
ob 17. uri z zbirališčem pred hladilnico. Druga delavnica bo organizirana na Slemenu v sredo, 4. 9.
2019, ob 17. uri z zbirališčem pred šolo. Vse občane vabimo, da se nam pridružite in se med
sprehodom seznanite z invazivnimi rastlinami, ki rastejo na travnikih, izpodrivajo naše rastline,
povzročajo alergije, prenašajo pa tudi bolezni in parazite. Delavnico bo vodila dr. Mateja Cojzer.

V SPOMIN
Poslovili smo se od Anžeta Žveglerja, našega heroja, ki je izgubil bitko z boleznijo, vendar je kljub
temu pokazal, da je mali vitez, ki bo večno ostal v naših srcih.
V njegov spomin bo organiziran del teka v okviru športno-dobrodelne prireditve Okrog Slovenije
2019 – za male viteze. Dogodek bo potekal 10. 9. 2019 med 19. in 20. uro in 11. 9. 2019 zjutraj ob
8. uri. Natančnejše informacije bodo objavljene na spletni strani občine.
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