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SLOVENSKA BAKLA NA POTI V TOKIO – 8. 7. 2021
Olimpijski ogenj za olimpijske igre v Tokiu je zagorel že 12. marca 2020, pred
razglasitvijo pandemije COVIDA-19. Z zgodovinskim zamikom iger imamo
priložnost, da soustvarimo vseslovenski poklon športu in širimo vrednote
olimpizma. S slovensko baklo, katere ambasadorka je Urška Žolnir Jugovar,
želimo ponesti sporočila solidarnosti, upanja in izjemne jeklene volje med ljudi
ter obiskati vseh 212 občin in zamejskih skupnosti. Potovanje slovenske bakle
bo potekalo od 23. aprila do 23. julija 2021. Slovenska bakla bo v Selnico ob
Dravi prispela 8. julija 2021 ob 12. uri. Pospremili jo bomo s krajšim
programom, v katerem bodo sodelovala športna društva iz našega kraja ter
učenci osnovne šole in vrtca. Županja bo prva simbolno pretekla nekaj metrov
z baklo in jo nato predala občanom. Verjamemo, da bodo nosilci plamenice
občutili energijo trdnosti jekla in zaslišali šepet skrivnostne prazgodbe pretekle
rabe, saj bodo v poklon prejeli košček enega najbolj recikliranih materialov na
svetu.

SLAVNOSTNA SEJA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
Slavnostna seja ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj in proslava ob
počastitvi dneva državnosti bo v sredo, 23. junija 2021, ob 18.00 uri, v Veliki
dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika. V programu bodo sodelovali učenci
Osnovne šole Selnica ob Dravi. Na prireditvi bodo podeljene tudi županjine
petke učencem, ki so v vseh letih šolanja dosegli odličen uspeh.
Prejemniki županjinih priznanj v letošnjem letu so Milan FRAS, podjetje
SOVEN d. o. o., ki je v mesecu aprilu 2021 dopolnilo 25 let proizvodnje in
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Ruše, ki letos praznuje 30
let.

BIO VOLNENA IZOLACIJA
ZA EKOLOŠKO, VARČNO
IN NARAVNO GRADNJO
VPRAŠALNIK OBČANOM
IN OBČANKAM OBČINE
SELNICA OB DRAVI: V
KAKŠNI OBČINI ŽELIMO
ŽIVETI V NASLEDNJEM
DESETLETJU?
AKCIJA ZBIRANJA
ODPADKOV

OBČINSKA UPRAVA
Na spletnih straneh Občine Selnica ob Dravi so objavljeni naslednji javni razpisi:
•
•
•
•
•
•
•

Sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk in psov v letu 2021 –
rok za oddajo vlog je kadarkoli med letom oziroma najkasneje do 30. 10. 2021.
Sofinanciranje odstranjevanja azbestne kritine v letu 2021 – rok za oddajo vlog
je do 30. 10. 2021.
Dodelitev donatorskih sredstev iz proračuna Občine Selnica ob Dravi za leti
2021 in 2022 – rok za oddajo vlog je kadarkoli v proračunskem letu, vendar
najkasneje do 30. 10. za tekoče proračunsko leto.
Dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja v Občini
Selnica ob Dravi za leto 2021 – rok za oddajo vlog je do 8. 10. 2021 oziroma
do porabe sredstev.
Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij v Občini Selnica ob Dravi
za leto 2021 – rok za oddajo vlog je 17. 9. 2021 do 12.00 ure.
Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe v
Občini Selnica ob Dravi za leto 2021 – rok za oddajo vlog je 17. 9. 2021 do
12.00 ure.
Javni razpis za subvencioniranje sistemov za zbiranje in uporabo deževnice ter
ureditev in obnovo pitne vode za gospodinjstva v Občini Selnica ob Dravi za
leto 2021 – rok za oddajo vlog je 31. 8. 2021 do 12.00 ure.

DODATNE INFORMACIJE OB ZAPRTJU MOSTU ČEZ REKO
DRAVO MED SELNICO OB DRAVI IN RUŠAMI
Za pešce in kolesarje bo možen prehod preko HE Fala v času zaprtja mostu
čez Dravo.
Cene avtobusnega prevoznika Arriva kljub obvozu ostajajo nespremenjene.
V preteklih tednih smo objavili več obvestil o začetku rekonstrukcije mostu čez reko
Dravo, ki bo potekala od 31. maja 2021 do 31. oktobra 2022. V tem času velja
popolna zapora državne ceste Ruše–Selnica, in sicer v območju mostu čez reko
Dravo.
Občina Ruše, Občina Selnica ob Dravi, Dravske elektrarne Maribor, Ministrstvo za
infrastrukturo in avtobusni prevoznik Arriva Slovenija smo v tem času iskali različne
rešitve, kako bi se občankam in občanom, ki ta odsek ceste dnevno uporabljajo,
približali in olajšali vsakodnevne obveznosti.
Iz družbe Dravske elektrarne Maribor so nam sporočili odločitev, da bodo pristopili
k možnosti prehoda za kolesarje in pešce, za kar pa je potrebna tehnična
preureditev vrat na obeh bregovih reke Drave. Tehnično preureditev bodo izvedli v
najkrajšem možnem času, poudarjajo pa, da je hidroelektrarna Fala energetski
objekt, namenjen proizvodnji električne energije. Servisna pot je bila do sedaj
uporabljena za maloštevilne prehode lokalnih motornih vozil in kolesarjev ter
pešcev in ni namenjena ter tudi ne ustreza množičnim prehodom.
Družba Arriva Slovenija bo zagotavljala redne avtobusne prevoze med Selnico ob
Dravi in Rušami tudi v povezavi z linijami v smeri Maribora in Radelj ob Dravi. Vozne
rede lahko najdete na spletnih straneh obeh občin in na www.arriva.si. Z dnem
14. 6. 2021 se vozni red spremeni, zato vas prosimo, da spremljate aktualne
informacije, ki so povezane s to temo. Kljub obvozu bodo cene avtobusnih vozovnic
ostale nespremenjene, in sicer 1,30 EUR za eno vožnjo. Razliko v ceni bo
financiralo Ministrstvo za infrastrukturo.

BIO VOLNENA IZOLACIJA ZA
EKOLOŠKO, VARČNO IN
NARAVNO GRADNJO
Ko razmišljamo o novogradnji
ali adaptaciji svojega doma,
imamo željo, da bi vgradili čim
več naravnih in ekološko
sprejemljivih materialov. In kje
se potem zatakne? Najprej že
pri projektiranju, kasneje pa pri
ceni in dobavljivosti tovrstnih
materialov. Težava je tudi v
premajhnem
poznavanju
lastnosti in prednosti ekoloških
gradbenih materialov.
Med izolacije, ki dejansko
izpolnjujejo vse zahteve, da
zadostijo definiciji ekološkega
in naravnega materiala, sodi
BIO VOLNENA IZOLACIJA.
Surovina za izdelavo izolacije
(ovčja
volna)
izvira
iz
slovenskega prostora, sama
proizvodnja pa je izredno
nizko-energetske narave in ne
onesnažuje okolja. Ta povsem
naraven
material
dosega
najvišje evropske standarde –
tako toplotne kot tudi zvočne
izolativnosti.
Ima
dolgo
življenjsko dobo, po zaključeni
uporabi pa jo brez težav
kompostiramo.
Ovčja
volna
je
naravni
material.
Vlakno
vsebuje
maščobo, imenovano lanolin.
Večja kot je vsebnost lanolina,
boljša je izolativnost in boljši je
vpliv materiala na človeka in
okolje. Varuje pred mrazom,
negativnimi vplivi okolja in
vzpostavlja prijetno klimo ter
omogoča dober pretok zraka.
Uravnava temperaturo, poleti
varuje pred vročino, pozimi
greje. Z naraščanjem mraza se
povečuje njena zaščita pred
mrazom, ohranja življenjsko
energijo, odbija prah, pršico,
vlago. Čisti se sama oziroma
se čisti s prezračevanjem. Je
samogasna. Vnetljiva je pri

VPRAŠALNIK OBČANOM IN OBČANKAM OBČINE SELNICA OB
DRAVI: V KAKŠNI OBČINI ŽELIMO ŽIVETI V NASLEDNJEM
DESETLETJU?
Vljudno vas prosimo za sodelovanje pri pripravi Strategije občine Selnice ob Dravi do
leta 2030 s pomočjo priloženih vprašanj. Želimo, da se opredelite do področij, ki
pomembno zaznamujejo naše življenje in delo, zato so vaši odgovori in razmišljanja
zelo pomembni. Anketa je anonima.
Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik, odtrgate list in ga vržete v poštni nabiralnik, ki je
nameščen na steno občinske stavbe na Slovenskem trgu 4 do 30. 6. 2021. Za vse
občane, ki bi želeli izpolniti spletno anketo, je ta na voljo na spletnem naslovu:
https://forms.office.com/r/NgzwmCBMmp.
1. Ste zadovoljni z življenjem v Občini Selnica ob Dravi? DA

NE

2. Kaj vam je najbolj všeč?

3. Kaj vas najbolj jezi?

4. Ali se vključujte v aktivnosti, ki potekajo v vaši občini? Katere aktivnosti
pogrešate?

5. Se počutite varne glede bivanja v občini? Česa vas je strah?

6. Ali v občini dovolj varujemo okolje? Kako bi bolj skrbeli za varovanje pitne vode,
potokov, zraka? Je morda preveč hrupa in kje?

visokih temperaturah, nad
520 °C. Odbija vonjave in
umazanijo. Ne daje občutka
vlažnosti
in
lepljivosti.
Močan vonj po lanolinu je po
vgradnji izolacije minimalen
in za človeka nezaznaven ter
sčasoma izgine. Neposreden
dotik z volnenim vlaknom je
zelo prijeten.
BIO VOLNENA IZOLACIJA
se lahko uporablja tako za
klasične – zidane hiše kot tudi
za vse sodobne montažne,
lesene,
nizkoenergetske,
ekološke in pasivne hiše.
Vgradnja
izolacije
je
enostavna, hitra, predvsem
pa cenovno izredno ugodna.
Med vgradnjo izolacije ne
potrebujemo
nobenih
zaščitnih
sredstev,
saj
izolacija ne draži kože, oči in
dihal.
Izolacija je toplotno in zvočno
izolativna, požarno varna,
odlično
paropropustna,
zdravstveno neoporečna, ne
obremenjuje
okolja,
ne
razpada, ne gnije, je odporna
proti mikroorganizmom in
dodatno
zaščitena
proti
moljem
in
drugim
zajedavcem.
Žal se premalo zavedamo, da
večino življenja preživimo v
svojem domu, kjer si želimo
prijetne topline ter zdrave in
naravne klime. Bodimo dobri
arhitekti svojega življenja.
Pripravila: Marija Srblin,
SOVEN d. o. o.

7. Lokalne ceste niso dobro urejene, katero cesto bi morali urediti čim prej?

8. Ali imate dovolj informacij o tem, kaj se dogaja v občini? Ali lahko sodelujete pri
odločanju o pomembnih zadevah v občini?

9. Katere spodbude lokalnemu kmetijstvu in samooskrbi predlagate?

10. Kako ocenjujete spodbude za razvoj gospodarstva oz. obrti? Kako bi dobili več
zaposlitev v občini?

11. Ali si želite več turizma v občini? Kakšen turizem si želite? Kaj moramo narediti,
da bo turizem v občini zacvetel?

AKCIJA
ODPADKOV

ZBIRANJA

Zaradi zapore
mostu
bomo v sodelovanju s
podjetjem Snaga d. o. o.,
dne 19. junija 2021, na
platoju pri hladilnici v
Selnici
ob
Dravi,
organizirali akcijo zbiranja
odpadkov, ki sodijo v
zbirni center.
Akcija bo potekala od 8.00
do 15.00 ure.
Vljudno vabljeni.

12. Ali poznate prostorski razvoj v občini? Kaj bi morali spremeniti, kje bi načrtovali
nova stanovanja?

13. Ali potrebujemo več kolesarskih poti?

DA

NE

14. Kaj naj občina naredi, da bi bili občani čim bolj zdravi?

15. Ali vas skrbijo podnebne spremembe, neurja, poplave in podobno; kaj menite, kaj
naj naredi občina, da bi imeli čim manj težav in škode zaradi tega?

V ČASU ZAPORE
MOSTU LAHKO
DODATNE RUMENE
VREČKE KUPITE NA
OBČINI SELNICA OB
DRAVI.

16. Veliko govorimo o digitalizaciji, kaj menite, kako bi se lahko občina bolj
digitalizirala?

17. Vaši dodatni predlogi izdelovalcem Strategije razvoja Občine Selnica ob Dravi:

Hvala za sodelovanje. Če vam je morda zmanjkalo prostora za odgovore, lahko napišete na
dodaten list in ga oddate v nabiralnik pri vhodu v občino; lahko nas tudi pokličete. Konec
avgusta in septembra bomo na temo razvoja občine organizirali tudi delavnice.
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