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Igralska zasedba Kulturnega društva Pavza v predstavi  

»Skočiva pod odejo« (Vir: Polonca Perkuš) 

 

OBČINSKA UPRAVA 

V mesecu decembru 2021 in januarju 2022 je Občinska uprava izvajala 

naslednje naloge: 

• Urejena je bila javna razsvetljava ob začasni pohodni poti od Tuša do 

križišča z Rušami.  

• Projekt ureditve Slovenskega trga smo prijavili za sofinanciranje iz 

sredstev LAS. 

• Pripravili smo razpis za vzdrževanje javnih cest v občini za obdobje 

treh let. 

• Kolikor so dopuščale razmere, smo v sodelovanju z društvi izvedli 

prireditve v času Veselega decembra, otroke pa sta obdarovala dva 

dobra moža – Miklavž in Božiček.   

• Postavitev servisnega stojala za kolesa ob stavbi mejnega prehoda 

na Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. 

• Urejanje dokumentacije in izvedba električne polnilnice in nakupa 

električnega vozila.  

• V letu 2022 bodo za občane izvedeni naslednji javni razpisi: 

o Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Selnica ob 

Dravi za leto 2022. 

o Javni razpis za subvencioniranje sistemov za zbiranje in 

uporabo deževnice ter ureditev in obnovo virov pitne vode za 

gospodinjstva v Občini Selnica ob Dravi za leto 2022.  

o Javni razpis za sofinanciranje sterilizacije in kastracije 

lastniških mačk in psov v letu 2022. 

o Javni razpis za sofinanciranje odstranjevanja azbestne 

kritine v letu 2022. 

Predvidoma bodo objavljeni konec februarja 2022, zato vas vabimo, 

da spremljate objave na spletni strani občine.  

 

AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV 

Akcije zbiranja odpadkov, ki sodijo v zbirni center, bomo nadaljevali tudi v letu 

2022, do ponovnega odprtja mostu. Akcija bo potekala v soboto, 19. 

februarja 2022, na platoju za hladilnico v Selnici ob Dravi od 8.00 do 15.00 

ure. 



  

BREZPLAČNO TESTIRANJE 

Testiranje s hitrimi testi (HAG) se 

izvaja vsak dan od ponedeljka do 

petka od 11.00 do 17.00 ure in v 

nedeljo od 12.00 do 16.00 ure v 

prostorih Rdečega križa v občinski 

stavbi na Slovenskem trgu 4, 2352 

Selnica ob Dravi (vhod s strani 

parkirišča).  

 

ZAČASNA OMEJITEV PROMETA NA VSEH 

OBČINSKIH JAVNIH IN 

NEKATEGORIZIRANIH CESTAH  

S 1. februarjem 2022 stopi v veljavo 

Sklep o začasni omejitvi prometa 

na vseh občinskih javnih in 

nekategoriziranih cestah. Iz 

utemeljenih razlogov, ki se nanašajo 

na zavarovanje ceste in varnost 

prometa na njej zaradi razmer ob 

odjugi, se začasno omeji promet za 

vsa tovorna vozila, katerih osna 

obremenitev je večja od 6 ton, in 

sicer vsak dan od 9.00 ure zjutraj 

do 5.00 ure naslednjega dne. 

Začasna omejitev je označena s 

prometnimi znaki 2223 (Prepovedan 

promet za vozila, katerih osna 

obremenitev je večja od 6 t). 

Navedene omejitve ne veljajo za 

vozila rednega javnega potniškega 

prometa, za komunalna vozila, za 

vozila rednega vzdrževanja cest, za 

izvajalce šolskih prevozov in za vsa 

vozila na intervencijski vožnji. Sklep 

velja nadaljnjih 90 dni. 

 

MATERIAL ZA ZIMSKO SLUŽBO 

V zimskih mesecih se na višje ležečih 

predelih občine uredijo začasne 

deponije materiala za zimsko službo. 

Material je namenjen za posip cest v 

dnevih, ko je nevarnost poledice. 

Opažamo, da občani z deponij 

odvažajo material in z njim 

posipavajo svoje ali javne ceste, 

vendar ne zaradi poledice, ampak 

zato, da uredijo vdrtine na cestah.  

Material, ki je deponiran, ni namenjen 

posipavanju cest. Javne ceste bodo 

urejene takoj po koncu zime, za 

zasebne ceste pa morajo občani sami 

kupiti material. Vse, ki ne bodo 

ELEKTRIČNA POLNILNICA ZA OBČINSKO STAVBO 

Za občinsko stavbo je vzpostavljena počasna električna polnilnica za dve 

vozili in za polnjenje električnih koles.  

Gre za razvojno pobudo občine in številnih občanov, ki razmišljajo o 

prihodnosti in trajnostni mobilnosti. Občina Selnica ob Dravi želi biti zdrava 

občina, prav tako pa skrbi za izboljšanje kakovosti zraka.  

Polnjenje vozil in koles je plačljivo preko aplikacije na mobilnem telefonu. 

Navodila za polnjenje so napisana na polnilnici. 

 

ELEKTRIČNO VOZILO ZA PROJEKT »KOBANC – PREVOZ ZA STAREJŠE« 

V sodelovanju z Društvom upokojencev Selnica ob Dravi in Društvom 

upokojencev Fala je občina pristopila k postopku za izvedbo projekta »Prevoz 

starejših oseb«. V ta namen je bil kupljen rabljen električni avtomobil Renault 

Zoe. Brezplačni prevoz bo namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, 

nimajo svojcev, imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z 

javnimi prevoznimi sredstvi. V okviru projekta bo možen prevoz po nujnih 

opravkih, do javnih ustanov, npr. v zdravstveni dom ali bolnišnico, v lekarno, 

na banko, pošto, upravno enoto ipd. 

 

Voznik vozila je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je 

pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vozniki, ki bi želeli 

sodelovati v projektu, naj to sporočijo na e-naslov: info@selnica.si. 

 

Začetek izvajanja projekta je predviden v drugi polovici meseca februarja 

2022. Takoj, ko bo projekt vzpostavljen, bomo o tem obvestili vse občane. 

 

      
Električna polnilnica za občinsko stavbo in električni avtomobil Renault Zoe 

(Vir: Občinska uprava) 

 

POZIV LASTNIKOM PRIOBALNIH ZEMLJIŠČ OB VODOTOKIH 2. REDA 

Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč ob vodotokih 2. reda, da so po 

določilih 100. člena Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02 s spremembami) 

dolžni sami zagotavljati odstranjevanje odvečne zarasti na bregovih, 

odstranjevanje plavja (odpadlega listja in drugih plavajočih predmetov), 

odpadkov in drugih opuščenih in odvrženih predmetov ter snovi z 

vodnih in priobalnih zemljišč. 

mailto:info@selnica.si


  

upoštevali tega, da je material na 

deponiji namenjen zimski službi, 

bomo prijavili in proti njim sprožili 

postopek.  

 

NOV GRADBENI ZAKON 

Gradbeni zakon (GZ-1) je začel veljati 

31. decembra 2021, uporabljati pa se 

začne s 1. junijem 2022. Nosilci 

obrtne dejavnosti se zaenkrat še 

lahko vpišejo v imenik vodij gradenj 

pri OZS. Vpis nosilcev obrtnih 

dejavnosti v imenik gradenj je na OZS  

možen na podlagi ustreznega 

OBRTNEGA DOVOLJENJA in to 

samo do 31. maja 2022. Po novem 

gradbenem zakonu se bodo od 

1. 6. 2022 lahko v imenik gradenj pri 

OZS vpisovali samo mojstri s 

področja gradbeništva. 

Vabimo vas, da se čim prej v imenik 

vpišite vsi, ki še nimate opravljenega 

ustreznega mojstrskega izpita in bi 

želeli na ta način zadostiti kriteriju 

vašega dela v bodoče. Preverite svoj 

status čim prej, da boste lahko 

nemoteno opravljali delo še naprej 

brez sankcij. 

Za več informacij lahko pokličete 

OOZ Ruše go. Tatjano Kocmut  na 

telefon 02 661 0351, GSM  051 316 

140 ali jo kontaktirate preko e-pošte 

tatjana.kocmu@ozs.si.  

Pripravila: Tatjana Kocmut, 

sekretarka OOZ Ruše 

  

PRAVILNO ORANJE KMETIJSKIH 

POVRŠIN OB JAVNIH CESTAH – 

OBVESTILO ZA OBDELOVALCE 

KMETIJSKIH POVRŠIN 

Ponovno je nastopil čas poljedelskih 

opravil na njivah in poljih. Pogosto 

opažamo, da posamezniki v preveliki 

delovni vnemi pri obdelovanju njiv 

preveč posegajo v cestni svet javnih 

cest. Ne smemo pozabiti, da je 

utrjena podlaga ceste praviloma 

precej širša, kot je videti na prvi 

pogled. Običajno je videti samo 

asfaltirano cestišče, mogoče še 

bankino, dejansko pa je utrjena 

podlaga ceste, na površini prekrita s 

travinjem, še vsaj meter širša.   

Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in vodnega) zemljišča izvede 

priobalni lastnik oz. drug uporabnik zemljišča, so naslednji: 

• Zagotavljati je treba selektivno odstranjevanje odmrle, poškodovane 

in odvečne zarasti z brežin in priobalnega zemljišča, zlasti zarasti, ki 

sega v strugo potoka. 

• Golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitnih večjih zdravih dreves, če 

se nahajajo ob potoku, se torej ne sme posekati. V priobalnem pasu 

vodotoka, ki predstavlja 5-metrski pas od zgornjega roba brežine 

potoka, je treba ohranjati nepretrgano drevesno in grmovno zarast. 

• Propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v celoti odstraniti 

z območja na naravi neškodljiv način; material je prepovedano 

odlagati v strugo, na brežino in priobalni pas vodotoka, 

• Potrebno je redno odstranjevanje plavja z vodnega in priobalnega 

zemljišča (odpadlo listje in druge plavajoče predmete). 

• Potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih drugih opuščenih 

in odvrženih predmetov z vodnega in priobalnega zemljišča (o 

morebitnem odlaganju tretjih oseb je treba obvestiti pristojno 

inšpekcijsko službo). 

• Na urejenih odsekih vodotokov v strnjenih naseljih je treba redno 

kositi brežine in priobalni pas vodotokov. 

 

Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, to je predvsem odstranjevanju 

grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da je v skladu z Zakonom o divjadi 

in lovstvu (Uradni list RS, štev. 16/04 s spremembami) prepovedano 

odstranjevanje zarasti ob vodnih koritih v obdobju med 1. marcem in 1. 

avgustom.  

 

Pri odstranjevanju obrežne zarasti na območjih z naravovarstvenim statusom 

je treba upoštevati še naravovarstveno zakonodajo. Območja z 

naravovarstvenim statusom so razvidna iz Atlasa okolja ali Atlasa voda. Za 

napotke glede upoštevanja tega naj se lastniki oz. uporabniki priobalnih 

zemljišč obrnejo na pristojne območne enote Zavoda RS za varstvo narave. 

Hkrati vas obveščamo, da je z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne 

ogroženosti prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč, prepovedano 

odlaganje vejevja, lesne mase oziroma kakršnokoli deponiranje lesa na 

vodnem in priobalnem zemljišču. 

 

Prav tako je v skladu s ciljem varstva in urejanja voda in zmanjševanja 

posledic škodljivega delovanja voda prepovedano na vodnem in priobalnem 

zemljišču postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih ali prečnih ograj, 

deponiranje bal sena in drugih pridelkov, gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov, tudi v smislu začasnih deponij. 

 

Vodotoki 2. reda so vsi vodotoki, ki v prilogi Zakona o vodah niso navedeni 

kot vodotoki 1. reda. V Občini Selnica ob Dravi je vodotok 1. reda reka Drava. 

 

Pripravili: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode 
 

 

PREMIERA KOMEDIJE »SKOČIVA POD ODEJO« 

Kaj je to? Vabilo, namig, prošnja, zahteva ... 

Zaenkrat še nič od tega, je pa to nova komedija, ki smo jo za vas pripravil 

člani dramske sekcije KD PAVZA.  

Mlajši in malo manj mladi ljubitelji igre in smeha se nismo dali. Tudi v teh, za 

kulturnike težkih koronskih časih, smo pridno in zelo intenzivno vadili z enim 



  

Zaradi neupoštevanja pravilnih 

odmikov prihaja pri oranju kmetijskih 

površin do poškodb bankin in 

vozišča. Orači obračajo traktorje s 

priključki na cestnem svetu, celo na 

asfaltnem vozišču, s čimer prihaja do 

poškodb bankin, razpokanosti 

asfalta, posedanja roba cestišča, 

hkrati pa tudi do onesnaženja 

cestišča z nanosom blata in zemlje. 

Orač oziroma voznik delovnega stroja 

je dolžan, še preden se vključi na 

javno cesto, pnevmatike očistiti blata, 

zemlje in drugih snovi ter tako 

očiščen zapelje na javno cesto. 

 

Več preberite na spletni strani občine 

na www.selnica.si. 

 

Pripravili: Skupna občinska uprava 

Maribor, Medobčinska inšpekcija in 

Medobčinsko redarstvo 

 

VABILO K SODELOVANJU 

Društvo upokojencev Selnica ob 

Dravi pripravlja projekt zbiranja 

receptov starih selniških jedi za 

oblikovanje knjige SELNIŠKA 

KUHARICA. Želja je, da so recepti 

unikatni in v rokopisu. Veseli bomo, 

če nam boste posodili vaše »stare 

zapise«, da jih bomo uvrstili v knjigo. 

Recepte oz. zapise nam lahko 

pošljete po pošti na naslov Občina 

Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 

2352, ali po e-pošti 

novice@selnica.si ali pa jih prinesete 

osebno na občino. Če želite, vas 

lahko po predhodnem dogovoru 

obiščemo in zapišemo vaše unikatne 

recepte. Za vas smo dosegljivi na 

telefonski številki 02 673 02 01. 

Pridružite se nam! 

Pripravila: Stanka Breznik, 

predsednica DU Selnica ob Dravi 

 
 

 

 

 

 

 

samim ciljem, da vas nasmejimo in malo sprostimo. To smo storili 23. 12. 

2021, ko smo v Hramu kulture Arnolda Tovornika premierno predstavili našo 

novo komedijo avtorja Raya Conneyja z naslovom: Skočiva pod odejo. Za KD 

PAVZA je besedilo priredila Stanka Breznik. Režisersko palico je tokrat vrtela 

Aleksandra Blagojević, Polonca Perkuš sem prevzela producentsko nalogo. 

Igralci Janko Stojkovič, Alenka Škerbinek, Darko Žunko, Mateja Žunko, 

Nataša Koprivnikar, Daniel Jehart, Eva Roj in Jernej Možič so se spretno in 

hudomušno vrteli na odru. Za glasbo in svetlobne efekte je skrbel Žiga 

Vujanović. Pri pripravi scene sta nam pomagala Pavle Volmajer in Ožbalt 

Pušnik, ki ga kličemo Valdi.   

Usklajena, hudomušna, prijetna ekipa je vsem dokazala, da smo v Selnici 

doma veseli ljudje. Vsem in vsakomur posebej se zahvaljujemo, da ste nam 

kakorkoli pomagali, da smo izpeljali našo premiero. Za vas bomo ponovno 

igrali v mesecu marcu.  

In če nas na koncu vprašate, kaj je to igra? Vam odgovorimo: to je dar, 

avantura, skrivnost, lepota, sestavljanka, priložnost, pesem, ples, cilj, zabava, 

potovanje, prijateljstvo.  

Zato mi igramo. 

Pripravila: Polonca Perkuš 

 

DELA NA RUŠKEM MOSTU 

Dela na Ruškem mostu potekajo po terminskem načrtu. Izveden je bil dvig 

konstrukcije na začasna ležišča na levem bregu, nameščena so že trajna 

ležišča. 

 

 

Sliki z gradbišča 

(Vir: Zapisnik operativnega sestanka) 

 

VIRTUALNA PANORAMA 360 

Na spletni strani občine najdete novo 

ikono Virtualna panorama. Preko 

računalniškega zaslona se lahko 

sprehodite po nekaterih znamenitostih 

našega kraja.  

Panorama bo tudi nadgrajena, zato 

nam lahko pošljete vaše predloge, 

katere znamenitosti bi še dodali. Oglejte 

si lepote kraja kar z domačega fotelja na povezavi: 

https://selnica.si/panorama/. 
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