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OBČINSKI PRAZNIK          
 

23. maja naša občina praznuje občinski praznik. V letu 2020 praznovanja žal ni 
bilo, tudi svečana seja je bila zelo okrnjena. Letos bomo občinski praznik obeležili 
23. junija, ker verjamemo, da se bomo takrat lahko vsaj nekoliko družili in skupaj 
praznovali. Ne glede na to vam želimo, da bi nedeljo, 23. maja, ki je tudi Binkoštna 
nedelja, čim lepše preživeli. 
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OBČINSKA UPRAVA            

V preteklih tednih je občinska uprava poleg administrativnih nalog že izvajala tudi 
ureditvene projekte. Projekt obnove poslovilne vežice je zajemal celotno zunanjo 
ureditev, obnovo strehe, fasade, stavbnega pohištva, pohodnih površin in 
razsvetljave. Vrednost projekta je ocenjena na 77.000 EUR, od tega višina 
sofinanciranja s strani evropskih programov znaša 40.000 EUR. Občina ima namen 
celovito urediti tudi notranjost vežice in v ta namen že pripravlja načrt obnove notranjih 
prostorov. Ker na pokopališču primanjkuje prostora, se dogovarjamo za nakup 
novega zemljišča in postavitev novega žarnega zidu ter ureditev prostora za razsip 
pepela. Takšen način pokopa si želi vedno več ljudi tudi v naši občini. 
 

 
Obnovljena poslovilna vežica (avtor: Karl Lampreht) 

 

V začetku meseca maja smo asfaltirali parkirišče za občinsko stavbo, ki ga uporablja 
veliko število občanov ob obisku zdravstvenega doma, pošte, lekarne in občine. Te 
pridobitve smo zelo veseli, saj je bila nujno potrebna. Na parkirišču bomo uredili še 
zasaditev in izrisali parkirna mesta. Iščemo tudi možnost, da v delu parkirišča uredimo 
stalno tržnico, ki jo zelo potrebujemo. Prav tako je bil obnovljen asfalt na delu ceste v 
Črešnjevec ob Dravi, ki je bil star že skoraj 50 let in zelo poškodovan. Končno smo 
uspeli in z državo našli dogovor, da so povezali HE Fala in Jabolčno pot z novim 
pločnikom. Tako je Dravska kolesarska pot sedaj zaključena in se lahko varno 
peljemo skozi našo občino. Kmalu se bodo pričeli izvajati še investicijski projekti za 
ureditev cest v Bistrici in nova streha na stari šoli na Slemenu. Tudi ureditev ploščadi 
pred šolo na Sv. Duhu pri Ostrem bo kmalu končana.  

 

Še vedno veliko časa namenjamo urejanju težav, ki jih bo povzročila zapora mostu 
čez Dravo. Uspeli smo se dogovoriti, da bo več avtobusnih prevozov, da bodo 
upravna enota in druge institucije imele uradne ure tudi v Selnici. Več o tem je 
zapisano v nadaljevanju. Če se boste soočili še z drugimi problemi, nas prosim 
kontaktirajte in skupaj jih bomo morda lažje rešili. Vsi pa si želimo, da bo čas zapore 
čim krajši in da ta čas kar najhitreje mine.  

 

REKONSTRUKCIJA MOSTU ČEZ REKO DRAVO MED SELNICO OB 

DRAVI IN RUŠAMI  
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo konec maja pristopila k 
izvedbi rekonstrukcije mostu čez Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami na 
cesti R2-435, odsek 1439. V času izvajanja del je predvidena popolna zapora 
mostu, in sicer od 31. maja 2021 naprej. 
 
Direkcija za infrastrukturo redno spremlja stanje premostitvenih objektov na državnih 
cestah in v skladu z njihovim stanjem načrtuje sanacijo. Za most čez Dravo, ki se 
nahaja na regionalni cesti Ruše–Selnica ob Dravi, pa je v sklopu rekonstrukcije mostu 
načrtovana še razširitev s pločnikom na eni strani in na drugi strani z dvosmerno 
kolesarsko stezo, ki bo del Dravske kolesarske poti. Taka razširitev pa vpliva na 
statični sistem objekta, kar pomeni, da gre za zelo zahteven projekt. Iz tega razloga 
bo gradnja trajala približno leto in pol, kar pomeni zaključek gradnje jeseni 2022. 
 

 

ZUNANJA KOSILA OŠ 

SELNICA OB DRAVI 

OŠ Selnica ob Dravi bi ponudila 
kosila zunanjim odjemalcem 
tudi med poletnimi počitnicami 
v času od 28. 6. do 25. 8. 2021. 
Če ste zainteresirani za 
jemanje kosil v tem času, 
pokličite v tajništvo šole ali se 
prijavite v šolski kuhinji do 1. 6. 
2021. Kosila bi kot topel obrok 
za svoje zaposlene lahko 
naročila tudi podjetja. Cena 
kosila je 5,48 €, možna je tudi 
dostava na dom. Kosila bodo 
kuhali ob določenem številu 
prijav, o vsem boste seveda v 
juniju pravočasno obveščeni. 

RAVNANJE Z ODPADKI 

Odpadki in njihovo odlaganje je 

v naši občini vsakodnevna 

problematika. Zavedamo se, da 

se ob glavni cesti pogosto 

zgodi, da odpadke na zbirna 

mesta odložijo tudi prebivalci 

okoliških občin, vendar to ne 

more biti odgovor za ravnanja, 

ki jih dnevno srečujemo po 

različnih delih kraja. Vreče 

odpadkov se znajdejo v potokih 

in na brežinah, v gozdovih in 

drugod.  

 

 
 

Tudi na zbirnih otokih se 

dogaja, da se vreče pripeljejo 

več dni pred odvozom 

posamezne frakcije ali pa 

občani zamudijo in isti dan po 

odvozu pripeljejo vreče, ki 

»krasijo« zbirni otok celih 

štirinajst dni. 

 

 

 

 



  
V iskanju optimalne rešitve je bilo preučenih več različic 
 
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo se kot upravljavec cest zaveda, da je 
ta most pomembna povezava tako za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo kot za 
širše območje, zato si je prizadevala za optimalno rešitev glede spremembe 
prometnega režima v času rekonstrukcije mostu. Preučenih je bilo več različic. Ena 
izmed njih je bila tudi različica vodenja prometa preko začasnega montažnega 
jeklenega mostu, ki pa se je izkazala kot neizvedljiva. Tudi različica obvoza preko 
Falske pečine se je izkazala za manj primerno, saj so na tem odseku cestni elementi 
manj ugodni, potovalna hitrost je manjša, pretočnost prometa pa slabša. Prav tako 
se je po skrbni proučitvi pogojev izkazalo, da je tudi različica preko objekta 
hidroelektrarna Fala – cesta je opredeljena kot servisna pot in ne izpolnjuje 
tehničnih in varnostnih pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za prometno 
obremenitev – neustrezna z vsaj štirih vidikov: 
 
– Križanje z železniško progo je nezavarovano in povsem neprimerno za prevoz 

šolarjev in drugih občanov. 
– Območje hidroelektrarne Fala je servisna cesta in je pogojno prevozna na lastno 

odgovornost ter predstavlja nevarnost trka v tehnološka postrojenja (delovne 
stroje) elektrarne. 

– Težavno vključevanje in slaba preglednost ob priključku na glavno cesto G1-1. 
– Neustrezna širina, tehnični elementi in ustroj poti. 
 
Na osnovi navedenega, predvsem pa v skrbi za varnost, tako zaposlenih na 
elektrarni kot vseh potencialnih udeležencev prometa, je bila z vso 
odgovornostjo sprejeta odločitev, da bo prehod preko hidroelektrarne Fala v 
času rekonstrukcije mostu čez reko Dravo med Selnico ob Dravi in Rušami 
zaprt za ves motorni promet kot tudi za kolesarje in pešce. V izjemnih primerih 
bo omogočen le interventnim vozilom policije, gasilcev, reševalcev in civilne 
zaščite. 
 
Potek obvozov v času popolne zapore 
 
V času popolne zapore bo promet tako voden po označenem obvozu: gledano iz 
smeri Ruš po Tovarniški cesti oziroma po regionalni cesti R2-435, odsek 1431 
Maribor–Ruše preko krajev Bezena, Bistrica ob Dravi in Limbuš. Obvoz se bo 
nadaljeval po glavni cesti G1-1, odsek Maribor (Koroški most)–Cesta proletarskih 
brigad čez Koroški most, kjer se bo v krožnem križišču preusmeril na glavno cesto 
G1-1, odsek 0245 Ruta–Maribor (Koroški most) do Selnice ob Dravi. 
 

Avtobusni prevozi 
 
Avtobusni prevoznik Arriva bo prilagodil vozne rede avtobusnih prevozov. 

Spremembe bodo začele veljati z 31.5.2021 in bodo veljale do zaključka gradbenih 

dela, približno 1,5 leta. Vozni redi bodo objavljeni na spletni strani Občine Selnica ob 

Dravi, Občine Ruše in www.arriva.si. 

 
 
Vse uporabnike prosimo, da spremljajo informacije o stanju na cestah, ki so 
na voljo v okviru Prometno informacijskega centra za državne ceste 
(www.promet.si, telefon 1970). 
 
Dodatne informacije: 
 
Majna Šilih, vodja Službe komuniciranja DEM; majna.silih@dem.si 

Občina Selnica ob Dravi; info@selnica.si 

Občina Ruše; obcina@ruse.si  

Arriva (informacije o voznih redih avtobusov); info@arriva.si, 090 74 11 

 

 
 

 

 

 

 

Uredili smo pot mimo 
Frasove kapele do pešpoti 
proti Rušam, odstranili vse 
tam odložene odpadke in 
postavili tablo o prepovedi 
odlaganja odpadkov. Le 
nekaj dni zatem je bila tabla 
odstranjena in odvržena, na 
istem mestu pa se ponovno 
pojavljajo odpadki. Prosimo 
občane, da tovrstnih 
odpadkov, torej obrez od 
dreves, grmovja in trave, ne 
odlagajo ob cestah, potokih, 
ampak poskrbijo za njihovo 
kompostiranje na svojem 
zemljišču ali jih odpeljejo v 
zbirni center.  

 
 
Zaradi finančnih posledic, ki 

jih povzroča nepravilno 

odlaganje odpadkov, smo se 

odločili, da bomo v 

sodelovanju z inšpekcijskimi 

službami in podjetjem Snaga 

izvedli nadzor nad 

nepravilnim odlaganjem 

odpadkov. Menimo, da 

finančnega bremena 

neodgovornega ravnanja 

posameznikov ne morejo 

nositi vsi občani, saj velja 

zakonsko določilo: 

»Povzročitelj plača!«  

 
 
 

SPODBUJANJE 

ZAPOSLOVANJA 

BREZPOSELNIH NA 

ZELENIH DELOVNIH 

MESTIH 
 
Zelena delovna mesta so 
pomemben vidik 
trajnostnega razvoja, ki lahko 
prispeva tudi k spodbujanju 
aktivnosti brezposelnih. Zato 
je bilo 20. januarja  objavljeno 
novo javno povabilo 
delodajalcem za spodbujanje 
zaposlovanja na zelenih 
delovnih mestih. 
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Povabilo je odprto do 
porabe sredstev, najdlje do 
30. 6. 2021. Na voljo je 
skupaj 1,5 milijona EUR, ki 
jih zagotavlja Ministrstvo za 
okolje in prostor iz Sklada za 
podnebne spremembe. 
Predvidena je 
subvencionirana 
zaposlitev 190 
brezposelnih iz vse 
Slovenije. 
  
Delodajalci, ki izpolnjujejo 
pogoje javnega povabila, 
za zaposlitev brezposelne 
osebe na zelenem 
delovnem mestu lahko 
prejemajo mesečno 
subvencijo 340 
EUR.  Izplačuje 
se lahko največ 24 
mesecev. Delovno 
razmerje morajo skleniti za 
nedoločen čas.  
 
Na javno povabilo se lahko 
prijavijo delodajalci, ki 
so pravne ali fizične 
osebe, vsaj 12 mesecev 
vpisane v Poslovni register 
Slovenije, imajo vsaj enega 
zaposlenega v zadnjih treh 
mesecih ali 
so samozaposleni ter 
izpolnjujejo še vse druge 
pogoje za prijavo. Ponudbo 
za subvencionirano 
zaposlitev na zelenih 
delovnih mestih oddajo 
elektronsko na našem 
portalu za delodajalce.  
  
V program zelena delovna 
mesta se lahko vključijo 
vse osebe, ki so 
prijavljene v evidenci 
brezposelnih oseb. 
 
Povezava do vseh spodbud 
za zaposlovanje 
brezposelnih oseb je 
naslednja  https://www.ess.
gov.si/delodajalci/financne_
spodbude. 
 
Zapisala: Marjeta Kovač 

URADNE URE KRAJEVNEGA URADA, 

CENTRA ZA SOCIALNO DELO IN URADA ZA DELO  
 
Javna uprava bo na območju Selnice ob Dravi zagotavljala uradne ure od 1. junija 
2021 po naslednjem urniku: 
 

• Upravna enota Ruše 
– Ponedeljek od 8.00 do 11.30  
– Torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.30  
– Sreda od 14.00 do 17.30  
– Petek od 8.00 do 12.30 
 

• Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše  
– Ponedeljek od 9.00 do 11.00  
– Sreda od 15.00 do 17.00  
 

• Urad za delo Ruše (prvi dan poslovanja 2. julij 2021) 
– Prvi petek v mesecu od 8.00 do 13.00 
 

Uradne ure se bodo spreminjale glede na povpraševanje prebivalstva. 

 

DELOVANJE ZBIRNEGA CENTRA 
 
Ob zaprtju mostu med Selnico in Rušami bo otežen tudi odvoz odpadkov v zbirni 
center v Ruše. S podjetjem Snaga smo se dogovorili, da bomo trikrat na leto v 
Selnici organizirali zbiranje vseh vrst odpadkov, ki ste jih sedaj odvažali v zbirni 
center (kosovnih, nevarnih …). O točnih datumih in zbirnem mestu vas bomo še 
obvestili. 
 
Ob tem bi vas opozorili na brezplačni naročniški odvoz kosovnih odpadkov, ki 
ga podjetje Snaga omogoča vsem gospodinjstvom, vključenim v redni odvoz 
odpadkov. Enkrat na leto ste upravičeni do brezplačnega odvoza izpred vrat, v 
količini 2 m3, kar predstavlja velikost običajne prikolice. Za vse potrebne informacije 
in posredovanje naročilnice lahko pokličete na telefon 02 620 58 75 ali pišete na 
info@snaga-mb.si. Naročilnica je dosegljiva tudi na spletni strani Snage 
(www.snaga-mb.si), pod zavihkom E-storitve/obrazci. Ob naročilu se dogovorimo 
in uskladimo tudi okviren datum odvoza, ki ga pred samo izvedbo tudi končno 
potrdimo. 
 
Kaj sodi med kosovne odpadke?  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

Tisk: Mtisk Martina Golja, Zgornja Selnica 73A, 2352 Selnica ob Dravi 

Odgovorna urednica: mag. Suzana PRAJNC, direktorica občinske uprave 

Naklada: 1.600 kom. 
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Kosovni odpadki so odpadki, ki zaradi svoje 
velikosti, oblike ali teže niso primerni za 
odlaganje v zbirne posode ali vrečke za 
odpadke. Med kosovne odpadke sodi 
sanitarna oprema (umivalniki, kadi, straniščne 
školjke, …), pohištvo in oblazinjeno pohištvo, 
vzmetnice, igrala, vrtna oprema, kolesa, večji 
kosi športne opreme, večji gospodinjski aparati 
in podobno. Med kosovne odpadke ne sodijo 
nevarni odpadki, pnevmatike, gradbeni 
odpadki in stavbno pohištvo, salonitna kritina 
in mešani komunalni odpadki. 

https://www.zadelodajalce.si/
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