
 
 

NOVICE 
OBČINE SELNICA OB DRAVI  

 

OBČINSKA UPRAVA 

Meseca maj in junij sta za občinsko upravo najbolj naporna meseca. Zaključujejo se priprave 

projektnih nalog, izvajajo se razpisi za izbor izvajalcev. Nekateri projekti se že izvajajo, nekateri 

celo zaključujejo. Končali smo asfaltiranje ceste, ki vodi od podružnične šole na Duhu proti 

glavni cesti. Zaključili smo z asfaltiranjem dela Kobanske ceste, kjer smo uredili še brežino, da 

je voda ne bo odnašala, in postavili nove svetilke. Zaključujemo tudi z obnovo kanalizacije in 

preplastitvijo ulice v centru Selnice. Uredili bomo tudi vkop dela električnega voda za 

razsvetljavo v zemljo, da bo ta s tem manj občutljiv na slabe vremenske razmere. V skladu z 

načrti pričenjamo z asfaltiranjem ceste na Janževi gori. Letos bomo uredili še nekaj cest in 

tako številnim krajanom olajšali prevoz do glavnih cest. Naročeni so projekti za ureditev 

vodovoda na Janževi gori, prav tako še vedno iščemo rešitve za ureditev pitne vode na 

Slemenu. Letošnja močna suša nam je pokazala, da je treba nujno iskati nove vodne vire. Na 

Sv. Duhu smo popravili stopnice na pokopališču, na Slemenu pa smo priskrbeli nova notranja 

vrata in elektromaterial za ureditev stare šole. Na željo članov Foruma za mlade v Bistrici smo 

naročili tudi klopi, ki bodo nameščene ob igrišču. Občinska uprava ugotavlja, da imamo v občini 

številna nepozidana zemljišča, čeprav je kupcev in tistih, ki bi želeli graditi, kar veliko, zato smo 

pričeli z lastniki teh zemljišč iskati ovire, ki onemogočajo prodajo ali gradnjo. Upamo, da 

najdemo dobre rešitve, ki bodo omogočale, da dobi kar največ ljudi možnost postavitve 

lastnega doma. Pričeli smo pogovore o novi lokaciji za tržnico in verjamemo, da vam bomo 

lahko kmalu predstavili načrte ter ideje zanjo. Pripravljamo tudi projekte za obnovo mrliške 

vežice, ki bo še polepšala naše pokopališče. Občinska uprava se še naprej digitalizira in 

organizira svoje delovanje na način, da se uporablja čim manj papirnih dokumentov, kar naredi 

postopke hitrejše in cenejše ter zmanjša količino odpadkov. Verjamemo, da bo to prispevalo k 

hitrejšemu in učinkovitejšemu servisu za občane. Veseli bomo, če nas boste poklicali ali nam 

pisali ter sporočili, ali je treba še kaj postoriti. S skupnimi močmi bomo v občini živeli z veseljem 

in bili nanjo ponosni. 

 

RAZPIS ZA OBČINSKE ŠTIPENDIJE IN SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH 

ČISTILNIH NAPRAV 

Občina Selnica ob Dravi je objavila razpisa za podelitev občinskih štipendij in sofinanciranje 

izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav. Več informacij in obrazce najdete na spletni strani 

občine: www.selnica.si.  

 

NOVICE OBČINE SELNICA OB DRAVI V ELEKTRONSKI OBLIKI 

Na spletni strani občine (www.selnica.si) smo uredili povezavo, preko katere se lahko naročite 

na prejemanje različnih novic v elektronski obliki. Prijavite se in vse novice boste lahko 

prejemali na svoj elektronski naslov ter bili redno informirani o dogajanju v občini.   

 

 

Še malo in začenja se poletje. Čas počitnic 

in brezskrbnosti, ki bo letos nekoliko 

drugačen. Pa vendar, izkoristimo naravo, 

sonce in svež zrak za aktivnosti, ki so nam 

pri srcu. Želimo vam, da si naberete moči v 

družbi svojih najdražjih in predvsem 

ostanete zdravi. 

http://www.selnica.si/
http://www.selnica.si/


PONOSNI NA ŠOLO - NAGRADA V PROJEKTU VARNO NA KOLESU  

Učenci 5. in 3. razredov naše šole ter učenci, ki obiskujejo razširjeni program Varna pot 

vsepovsod in se vključujejo v aktivnosti projekta Popestrimo šolo, so sodelovali v programu 

Varno na kolesu podjetja Butan plin d.d. iz Ljubljane.  S svojim delom, trudom in nalogami so 

osvojili nagrade v posameznih kategorijah. V nalogi Jaz na kolesarskem izletu so osvojili 1. 

mesto in nagrado servis koles; v nalogi Športni dan na kolesu pa so osvojili 3. mesto in 

donacijo 100 eur ter 5 kolesarskih čelad. Izkoristili so svoje zmožnosti in možnosti kolesarjenja 

v naši občini ter dokazali, da je kolesarjenje njihova pogosta športna aktivnost, povezana z 

raziskovanjem, varnostjo, zdravjem, druženjem in predvsem dobrim počutjem ter aktivnim 

preživljanjem prostega časa. Čestitamo in želimo še veliko varnih kolesarskih kilometrov! 

 

VOŽNJA V NARAVNEM OKOLJU – poziv Policijske postaje RUŠE 

Policisti Policijske postaje Ruše so v začetku letošnje pomladi obravnavali nesrečo, ki se je 

zgodila zaradi vožnje z motornim kolesom v naravnem okolju in pri kateri je voznik utrpel hude 

telesne poškodbe. Vse več je tudi obvestil občanov o kršitvah Zakona o ohranjanju narave, 

predvsem kršitev, ki so storjene z vožnjo z motornimi vozili v naravnem okolju (kot sta vožnja 

z enduro oz. motokros motorji ali štirikolesniki), kar povzroča veliko škodo in s hrupom 

vznemirja tako ljudi kot živali. Vožnja v naravnem okolju je zakonsko urejena in v njej je 

zapisano, da je v naravnem okolju prepovedano voziti, ustaviti, parkirati ali organizirati vožnje 

z vozili na motorni ali drug lasten pogon. To so vsa motorna vozila, kolesa s pomožnim 

motorjem in druga prevozna sredstva, ki omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo 

lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona vozila. Pod naravno okolje spadata živa 

in neživa narava nekega območja, ki ga ni ustvaril človek, vendar nanj vpliva, ga oblikuje in 

uporablja. To so vsa območja izven naselij, javnih in nekategoriziranih cest ter drugih 

prometnih površin, ki so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje. Kljub temu pa je 

dovoljeno ustavljanje ali parkiranje vozil na motorni pogon v pasu petih metrov izven vozišča, 

če je to v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, 

ali na območju, ki je namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov in javnih 

prireditev, organiziranih v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, pri čemer to območje šteje 

za prireditveni prostor.  

Globa zaradi nespoštovanja omenjenih zapovedi je 40 EUR za posameznika, nadzor nad 

izvajanjem zakona pa opravljajo inšpektorji in policisti. Zakon predvideva zaseg motornega 

vozila, če je bil voznik vozila na motorni pogon v naravnem okolju v zadnjih dveh letih najmanj 

trikrat pravnomočno kaznovan za zgoraj opisani prekršek vožnje v naravnem okolju.  

 

NOVI KOŠI ZA ODPADKE NA POKOPALIŠČU V SELNICI OB DRAVI 

Od 1. junija  delujejo na pokopališču novi, tako imenovani pametni koši za odpadke. Zakaj jih 

imenujemo pametni? Koši so opremljeni s senzorji, ki zaznavajo količino odpadkov v posodah 

in te podatke samodejno pošiljajo podjetju, ki jih odvaža. To pomeni, da jih bomo praznili samo 

takrat, ko bodo polni. Posode za odpadke so vkopane v zemljo in so različnih velikosti. 

Največja je posoda za sveče z rdečim pokrovom, srednja posoda z rjavim pokrovom je 

namenjena biološkim odpadkom, najmanjša s črnim pokrovom pa ostalim komunalnim 

odpadkom. Obiskovalce pokopališča prosimo, da upoštevajo navodila, ki so na posodah, in v 

posamezno posodo odvržejo le tiste odpadke, ki so na posodi navedeni. V primeru da se ne 

morete odločiti, kam bi odpadek odvrgli, izberite posodo s črnim pokrovom.  



Izrabljene nagrobne sveče niso nevaren odpadek, povzročajo pa škodljive vplive na okolje, 

zato jih kupujmo v zmernih količinah. Vse vrste in oblike odpadnih sveč odlagamo v 

posodo z rdečim pokrovom. Z ločenim zbiranjem odpadnih nagrobnih sveč in njihovo 

nadaljnjo predelavo bistveno zmanjšamo onesnaževanje okolja, saj je večino materialov, iz 

katerih je posamezna sveča sestavljena, možno reciklirati in iz njih izdelati nove uporabne 

izdelke. 

V posodo z rjavim pokrovom odlagamo biološke odpadke: žalne vence in ikebane, 

ovenelo in posušeno cvetje in lončnice, plevel, listje, veje, papir, papirnate robce in brisače. 

Med ostale odpadke sodi vse, kar ne moremo odvreči v druge koše: umetno cvetje, trakovi 

z vencev, gobe za pripravo ikeban, plastične in glinene posode, karton, vaze, plastične vrečke 

in plastenke, rokavice, vžigalniki in drugi podobni odpadki. 

Plastični zabojniki, v katerih prinašate sadike za grobove, spadajo med kosovne odpadke in 

jih ni možno odlagati v koše na pokopališču. Prosimo vas, da jih odložite pri podjetju Slovo ali 

jih odnesete s seboj domov.  

Namen postavitve košev je učinkovitejše ločevanje odpadkov na izvoru in zmanjševanje količin 

odpadkov, ki jih bo potrebno odložiti na odlagališču. 

 

ZELENI OBREZ 

Zdaj je čas za obrez dreves, grmovnic in živih mej ob cestah in ulicah, ki ovirajo dostop 

smetarskih vozil do zbirnih mest za odpadke. Ozke ulice so že tako velik izziv za sicer izurjene 

voznike, velikokrat pa jih dodatno ovirajo še razraščene veje dreves in grmovja. Prosimo vas, 

da zagotovite varen in nemoten dostop vozilom izvajalca odvoza odpadkov.  

Zeleni obrez, med katerega spadajo pokošena trava, obrez dreves in grmičevja ter listje 

zbiramo ločeno in ga ne odlagamo v naravo. Tovrstne odpadke je potrebno odpeljati v zbirni 

center. Manjše količine lahko odložite v lasten kompostnik ali rjavo posodo na vašem zbirnem 

mestu.  

Prav tako odpadkov, ki nastanejo pri obrezovanju, ne sežigamo, saj pri tem nastajajo zdravju 

nevarni plini, ki poslabšajo kakovost zunanjega zraka.  
 

ZMANJŠANJE HRUPA V OKOLJU 

V prejšnjih novicah smo pisali o hrupu kosilnic, ki motijo ljudi ob dnevih, namenjenih počitku – 

nedeljah in praznikih. Ob tem ne smemo pozabiti, da prekomeren hrup povzročajo tudi druge 

naprave z motorji na notranje izgorevanje, kot so motorne žage, vrtalni in brusilni stroji, kladiva 

in krožne žage ter druge podobne naprave. Vsi ti stroji povzročajo v okolju visoko raven hrupa, 

zato prosimo vse občanke in občane, da s tovrstnimi deli, v kolikor ne gre za nujna vzdrževalna 

dela, počakajo do naslednjega delovnega dne.  

 

BIOTSKA PESTROST VRTOV 

Ohranjanje narave in njene pestrosti se začne že na lastnih dvoriščih oziroma zelenjavnih 

vrtovih in ohišnicah. Zakaj je biotska pestrost pomembna? Velja, da so pestri, uravnoteženi 

sistemi bolj stabilni in odporni. Vsi členi v ekosistemu imajo točno določeno vlogo. Ko je sistem 

osiromašen, lahko zunanje spremembe, kot so na primer človeški posegi ali podnebne 

spremembe, povzročijo veliko škode. Če v biotsko revne naravne sisteme pridejo nezaželene 

vrste, se te lahko laže prekomerno razmnožijo. Če neko vrsto izgubimo, jo bo v revnem 

ekosistemu teže nadomestila druga in ravnovesje se bo porušilo, zato je pomembno, da na 

vrtovih vzdržujemo čim bolj pestre združbe rastlin in živali. Živali se na vrtu pojavljajo večinoma 

kot posledica naše skrbi za pestrost rastlinja. Pester rastlinski svet tako privabi žuželke, bogata  



tla z organsko snovjo za deževnike, posledično pa se začnejo pojavljati ptice, ježi, kače, 

kuščarji, krti, dvoživke in druge živali. V naravi je namreč vse povezano in usmerjeno k 

vzpostavljanju dinamičnega ravnovesja. Zato bodite pozorni na pester izbor vrst in sort rastlin 

v vrtu ter jim dodajte različne privabilne ali odvračalne posevke (na primer različne mešanice 

cvetočih rož, zelišč oz. aromatičnih rastlin). Pustite kak košček nepokošene travne ruše. Tudi 

med okrasnimi rastlinami pri ohišnici izbirajte in kombinirajte čim bolj raznolike rastline: 

enoletnice, trajnice, grmovnice, drevesa. Med sadnimi drevesi zasadite različne vrste. Različne 

vrste rastlin namreč izločajo nektar, cvetni prah, dajejo semena ali plodove, ki so hrana za 

raznovrstne koristne organizme, prav tako ustvarjajo življenjski prostor za različne organizme 

in mikroorganizme, ki se prehranjujejo z nezaželenimi organizmi ali pa z njimi tekmujejo za 

hrano in prostor. 

Poleg primerne izbire rastlin lahko za 

pestrost živalskega sveta poskrbite tudi 

z ureditvijo prostora tako, da vanj 

vnesete različne naravne strukture, ki 

služijo za skrivališče ali domovanje. 

Lahko naredite kamnito spiralo, škarpo 

ali le okrasni kup kamenja. Podobno je z 

vejami, drvmi ali hlodi. Če imate 

možnost, si lahko umislite manjši ribnik. 

Za ježe, ptice, čmrlje in druge žuželke 

lahko tudi sami pripravite bivališča, 

krmilnice ali valilnice. Ideje zanje lahko 

najdete na spletu, lahko pa živali sami 

opazujete in skušate ugotoviti, kaj in kje bi bilo zanje najprimernejše. Narava je pestra in 

raznolika; vsaka vrsta ima svojo vlogo. Večja kot je pestrost, lažje se vzpostavlja ravnovesje 

in zdravje nekega življenjskega prostora. Opazovanje narave in nas samih je zelo pomembno, 

saj lahko samo tako na svojem vrtu sebi in svojim naravnim »pomočnikom« ustvarimo prijetno 

bivanje. 

Prispevek je pripravila Tamara Korošec, specialistka za ekološko kmetovanje 

 

OBVESTILA 

Vse občanke in občane obveščamo, da bo Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi v petek, 

26. 6. 2020, zaprta. Prosim, da opravke na občini uredite pred praznikom ali pa nas obiščete 

v ponedeljek, 29. 6. 2020. Hvala za razumevanje.  

 

VRATA ODPIRA TRGOVINA JAGER 

V Selnici ob Dravi se zaključuje gradnja trgovine Jager, ki bo svoja vrata odprla v četrtek, 19. 

junija 2020. Želimo jim, da bi se pri nas dobro počutili in uspešno poslovali.  
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