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AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV
Občina Selnica ob Dravi in Občina Ruše imata skupni zbirni center, ki se
nahaja v Občini Ruše. Zaradi zaprtja mostu smo se odločili organizirati akcije
zbiranja tovrstnih odpadkov v Občini Selnica ob Dravi, saj je zbirni center težje
dostopen. Z izvedbo akcij želimo preprečiti odlaganje odpadkov v naravi ali na
drugih mestih, kamor ne spadajo. V sodelovanju s podjetjem Snaga smo sedaj
izvedli že dve akciji, in sicer prvo 19. 6. in drugo 28. 8. 2021. V prvi akciji je
bilo zbranih 9.000 kg nenevarnih komunalnih odpadkov in 90 kg nevarnih
komunalnih odpadkov, v drugi akciji pa 22.577 kg nenevarnih komunalnih
odpadkov in 302 kg nevarnih komunalnih odpadkov
V soboto, 23. oktobra 2021, bo na platoju za hladilnico v Selnici ob Dravi
organizirana tretja akcija zbiranja odpadkov, ki sodijo v zbirni center. Akcija bo
potekala od 8.00 do 15.00 ure.

ČESTITKE OSNOVNI ŠOLI SELNICA OB DRAVI
Osnovna šola Selnica ob Dravi je prejela Priznanje za prispevek na področju
inovativnosti, ki ga podeljuje Štajerska gospodarska zbornica, za izvedbo
projekta Gozdna šola na Duhu. Zelo smo ponosni, da imamo v naši občini
takšno šolo, učitelje in učence.
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OBČINSKA UPRAVA
V avgustu in septembru 2021 je Občinska uprava izvajala naslednje naloge:
• Zaključila so se asfalterska dela na cesti Špringer Šantl in postavili smo
razsvetljavo. Celotno je obnovljena cesta »za Kobanko«, kjer se je na novo
uredilo vodovod, kanalizacijo in javno razsvetljavo.
• Redno izvajamo urejanje cest, košnjo in rezanje vej ter urejanje odvodnjavanj ob
cesti. Uredili smo tudi gozdne ceste in nekatere potoke.
• Pripravljajo se projekti za izvedbo pohodne poti ob glavni cesti med trgovino TUŠ
in križiščem za Ruše. Predvidoma bomo še letos pot tudi izvedli in tako uredili
enega najnevarnejših odsekov ob glavni cesti.
• Zaključili so se razpisi za podjetništvo in samozaposlitve, subvencioniranje
ureditve malih komunalnih čistilnih naprav, sistemov za zbiranje in uporabo
deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode. Vlagatelji bodo obveščeni o
rezultatih razpisov.
• Sestala sta se Foruma za kulturo in turizem in se pogovarjala o obnovi Dvorca
Viltuš (o vsebinah, ki bi jih imeli v gradu) in ureditvi vaškega trga.
• Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo vrtca je v zaključni fazi. V
izdelavi je projekt za izvedbo del.
• S spremembo Občinskega prostorskega načrta smo pričeli v letu 2020. Gre za
dolgotrajen postopek, v katerem pridobivamo mnenja vseh vključenih institucij.
Na podlagi zahtev mnenjedajalcev smo pristopili k izdelavi Celovite presoje
vplivov na okolje.

PROJEKT »NA KAVO K ŽUPANJI«
V mesecu oktobru bomo pričeli z izvajanjem projekta »Na kavo k županji«. Vabimo
vse občane, ki bi želeli županji podati svoje mnenje, poglede, pritožbe in želje, da se
dogovorijo za termin na telefonski številki 02 673 02 02 ali ji pišejo po elektronski
pošti zupanja@selnica.si.

70 LET DU FALA
V četrtek, 9. septembra 2021, so člani Društva upokojencev Fala praznovali 70letnico društva. Praznovanja, ki je potekalo v Hramu kulture, se je udeležilo nekaj
nad 80 članov in povabljeni gostje. Za prijeten uvod v praznovanje so poskrbeli člani
pevske skupine Korenine pod vodstvom Ivanke Prapertnik.
Društvo upokojencev Fala je slavilo 70-letnico obstoja lani, saj je bila po arhivskih
podatkih Podružnica društva upokojencev Fala, ki se je kasneje preimenovala v DU
Fala, ustanovljena leta 1950. Ob ustanovitvi je imelo društvo preko 100 članov. Prvi
predsednik društva je bil Rudolf Geč, ki je funkcijo opravljal skoraj 30 let. Sledila sta
mu Jože Šarman in Ljubo Stražišnik, vsak je društvo vodil štiri leta. Med letoma 1990
in 1998 je bil predsednik Alojz Volmajer, ki mu je do leta 2006 sledil Andrej Lešnik.
Nato je društvu 12 let, in sicer do leta 2018, predsedoval Alojz Perkuš.
Za 70 let delovanja je društvo prejelo Veliko plaketo Zveze društev upokojencev
Slovenije, ki jo je na slovesnosti podelil Franc Slavinec. Lani je društvu na svečani
seji kot pomembnemu sooblikovalcu življenja v občini županja, dr. Krmeljeva,
podelila Spominsko plaketo za 70-letno aktivno delovanje na področju društvene
dejavnosti. Za skoraj 30-letno prizadevno delo v upravnem odboru društva je
društveno priznanje prejela Terezija Burja.
Pripravila: Dragica Jamnik, predsednica društva

AKCIJA STERILIZACIJ IN
KASTRACIJ PSOV IN MAČK
V
VETERINARSKIH
AMBULANTAH
S 1. oktobrom 2021 se bo
znova
začela
akcija
sterilizacij
in
kastracij
lastniških psov in mačk v
veterinarskih ambulantah v
Podravju z okolico. Prav
preveliko število lastniških
živali je v glavnem tudi vzrok
velikega števila zavrženih in
zapuščenih živali. Lani so v
sodelujočih
veterinarskih
ambulantah v tovrstni akciji,
tudi z vašo pomočjo,
sterilizirali – kastrirali kar
1.152 lastniških živali.
Akcija
bo
potekala
v
veterinarskih ambulantah v
Podravju z okolico, ki bodo
akcijo podprle, letos pa bo
trajala kar dva meseca, in
sicer od 1. oktobra do 30.
novembra 2021.
Seznam ambulant, ki bodo
sodelovale v akciji, bo
natisnjen
na
plakatih
oziroma
objavljen
na
občinski spletni strani.
Pripravil:
Rok
Štibler,
dr. vet. med.,
predsednik
društva

OBVEZNA UPORABA POVODCA
Lastnike psov prosimo, da v
skladu z Zakonom o zaščiti
živali poskrbijo, da so živali, ki
se gibljejo na javnih površinah,
na povodcu. Tudi Zakon o
divjadi in lovstvu določa, da
psov
ni
dovoljeno
brez
nadzorstva spuščati prosto v
naravo. Lastnik je odgovoren
za škodo, ki jo njegova žival
prizadene
divjadi.
Z
izpolnjevanjem predpisov boste
zagotovili
varno
gibanje
občanom in živalim.

PRAZNIK JABOLK
Turistično društvo Selnica ob Dravi je v soboto, 25. septembra 2021, organiziralo
tradicionalni 23. Praznik jabolk s kronanjem Kraljice jabolk. Kulturni program dogodka
so pripravili učenci Osnovne šole Selnica pod mentorstvom Marinke Šober in
Konservatorija za glasbo in balet, enote Selnica, pod mentorstvom profesorjev.
Sodelovali so člani Korenin KUD Svoboda Bistrica ob Dravi in Godba Ruše z
mažoretkami. Na prireditvi so razglasili rezultate javno objavljenega literarnega in
likovnega natečaja z naslovom: »Oj, lepo je res na deželi.« Pred Hramom kulture je
potekala tržnica domačih dobrot.

INFORMACIJE O POTEKU DEL NA MOSTU MED SELNICO OB
DRAVI IN RUŠAMI
Zaradi pogostih vprašanj o poteku del na mostu v nadaljevanju povzemamo točke
zapisnikov operativnih sestankov, ki jih vsak teden organizira investitor. Dela na mostu
potekajo v skladu s planom. Ob rečnih stebrih je izveden modificiran delovni oder v več
nivojih, ki omogoča izvedbo kompleksnih del obbetoniranja vut, monolitizacije vmesnih
ležišč, vgradnjo deviatorjev za prednapete kable ter sanacijo posameznih predelov v
notranjosti. Sanirajo se poškodovana mesta na prednapetih nosilcih in rečnih stebrih s
čiščenjem in reprofilacijo betona. Vršijo se priprave na obbetoniranje spodnjih pasnic
glavnih nosilcev ter vrtanje odprtin za namestitev dodatne armature ob prečnikih krajnih
nosilcev in nad rečnimi stebri. Ugotovljeno je bilo, da je cevovod vodovoda med Selnico
in Rušami na prehodu skozi stene krajnih opornikov povsem dotrajan in v tako slabem
stanju, da je treba nujno izvesti zasilno prevezavo in s tem omogočiti nadaljevanje del.
Zaradi tega je bila izvedena začasna prevezava vodovoda med jaški na obeh straneh
mostu, pred koncem rekonstrukcijskih del pa bo pod novo konzolno mostno ploščo
nameščen povsem nov vodovod.

KONFERENCA O
PRIHODNOSTI EVROPE
Konferenca o prihodnosti
Evrope je nova, odprta in
vključujoča oblika posvetovalne
demokracije, njen namen pa je
Evropejcem omogočiti večji vpliv
pri oblikovanju evropskih politik.
Začela se je maja letos, potekala
bo pa do junija 2022. Skupno
predsedstvo (Evropska komisija,
Evropski parlament in Svet EU)
se je zavezalo, da bo spremljalo
njen potek in ugotovitve.
K sodelovanju na konferenci
želimo pritegniti čim večje število
ljudi vseh starosti, spolov in
prepričanj iz vseh družbenih
okolij, še posebej lokalne
skupnosti,
nevladne
organizacije, izobraževalne in
kulturne ustanove, socialne
zavode ter skupine državljanov.
Kako se lahko vključite?
✓ Na spletni platformi
objavite svoje zamisli in
predloge na kakršnokoli
temo o prihodnosti
Evrope.
– Platforma je večjezična,
vse objavljene zamisli in
ideje pa računalnik
avtomatično prevede v
izbran jezik EU.
–

Objavlja lahko kdorkoli, ki
se zaveže k spoštovanju
temeljnih načel konference.

✓

Komentirajte, delite ali
podprite že objavljene
ideje.

✓

Udeležite se dogodkov o
prihodnosti Evrope.
Na platformi poiščite
dogodke v vaši bližini ali
spletne dogodke, ki
potekajo pod okriljem
konference.

Sliki: Dela na mostu (sliki in besedilo povzeto po zapisniku operativnega sestanka)

ROŽNATI OKTOBER – MEDNARODNI MESEC OSVEŠČANJA O
RAKU DOJK
V Združenju Europa Donna Slovenija vsako leto obeležujejo rožnati oktober –
mednarodni mesec osveščanja o raku dojk. Z različnimi aktivnostmi in dogodki
osveščajo slovensko javnost o raku dojk in opozarjajo na pomen zdravega načina
življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Letos bodo njihove aktivnosti potekale pod
sloganom »Bodi in ostani zdrava!«. Z redno telesno dejavnostjo, zdravo in
uravnoteženo prehrano, ohranjanjem ustrezne telesne mase in s pozitivno
naravnanostjo lahko veliko prispevamo k svojemu zdravju v prihodnosti. Z zgodnjim
odkrivanjem, rednim mesečnim samopregledovanjem dojk in odzivanjem na vabila
preventivnih presejalnih programov poskrbimo, da morebitne rakave spremembe
pravočasno odkrijemo in jih čim prej zdravimo.
Več na spletni strani: https://europadonna.si/.

–

✓
–

Organizirajte in objavite
lasten dogodek o
prihodnosti Evrope.
Primeri vključujočih in
sodelovalnih dogodkov v
živo ali prek spleta:
pogovor, debata,
srečanje …

MANCA ŽVEGLER PRESENETILA GOSTE NA VALETI

–

Lanska devetošolka OŠ Selnica ob Dravi, Manca Žvegler, je spet pokazala svojo
izjemno likovno nadarjenost. Prejemnica mnogih nagrad natečajev je za povabljene
goste valete pripravila razstavo svojih risb. Na njih je upodobila učitelje, ki so
devetošolce poučevali zadnji dve šolski leti. Vsi prisotni so bili navdušeni nad njenim
delom, ki je le del njenih mnogih talentov.

–

Na platformi lahko objavite
tudi že načrtovane
dogodke, ki se dotikajo
tem, ki so pomembne za
prihodnost Evrope.
Vsi udeleženci in dogodki
morajo spoštovati Listino
konference o prihodnosti
Evrope, ki določa
standarde za spoštljivo
vseevropsko razpravo.

Draga Manca, želimo ti še veliko uspeha na vseh tvojih ustvarjalnih poteh!
✓

–

Slika: Razstava risb Mance Žvegler (avtor: Ksenija Tripkovič)
Pripravila: Ksenija Tripkovič, učiteljica na OŠ Selnica ob Dravi

DELAVNICE ZA PRIPRAVO DOKUMENTA STRATEGIJE
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
V mesecu avgustu 2021 so bile izvedene delavnice za občane, ki so želeli z idejami in
pobudami sodelovati pri pripravi dokumenta strategije razvoja občine. Vsem
udeležencem delavnic se za sodelovanje zahvaljujemo. Hkrati vabimo vse, ki se
delavnic niso udeležili, da svoje predloge in pripombe pošljejo na elektronski naslov
občine info@selnica.si do konca meseca oktobra 2021.

TRADICIONALNI MARTINOV POHOD NA VINSKI VRH
KD Pavza tudi v letošnjem letu organizira tradicionalni Martinov pohod na Vinski vrh.
Pohod bo potekal v soboto, 13. novembra 2021, s pričetkom ob 13.00 uri. Pohodniki
se zberejo na Slovenskem trgu in nadaljujejo pot na Vinski vrh. Po naporni poti si bodo
lahko odpočili na novih klopeh, ki so postavljene na Vinskem vrhu.

Po koncu dogodka
zapišite zamisli in ideje,
ki so jih udeleženci
podali na dogodku.
Za napotke se lahko
obrnete na Predstavništvo
Evropske komisije v
Sloveniji ali na EUROPE
DIRECT informacijske
točke v šestih slovenskih
regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi
idejami?
Ključne ideje in priporočila s
platforme bodo prispevala k
omizjem
z
evropskimi
državljankami in državljani ter
plenarnim
zasedanjem
Evropskega parlamenta, kjer se
bo razpravljalo o teh zamislih in
priporočilih, vse skupaj pa bo
pripomoglo
k
oblikovanju
zaključkov konference.
Več na spletu:
futureu.europa.eu
(spletna
platforma
konference
o
prihodnosti Evrope);
slovenia.representation.ec.euro
pa.eu (Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji);
europedirect.si (informacijske
točke EUROPE DIRECT).
Pripravila: Tina Radaković,
Predstavništvo Evropske
komisije v Sloveniji

Vabljeni k udeležbi!

Slika: Klopi na
Vinskem vrhu
(Vir: FB stran KD
Pavza)
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