PUSTOVANJA V OBČINI
22. 2. 2020, ob 15. uri, PUSTOVANJE V CERŠAKU
/ dvorana KS Ceršak /
25. 2. 2020, ob 10. uri, PUSTOVANJE ZA OTROKE V ŠENTILJU
/ dvorana Kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana /
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OBČINA ŠENTILJ ZA NAMENE RAZVOJ TURIZMA
RAZVIJA BLAGOVNO ZNAMKO VISITSENTILJ
V želji po večji prepoznavnosti in širjenju turizma na našem območju smo pričeli z razvojem blagovne
znamke VISITSENTILJ. Pri razvoju logotipa so nam na pomoč priskočili strokovnjaki, ki so izdelali unikaten
simbol, ki bo v bodoče poskrbel za večjo prepoznavnost turizma v občini.
Naslednji korak, ki bo pripomogel k temu, je vzpostavitev spletne strani www.visitsentilj.si, ki bo s svojo
vsebino nadgrajevala in povezala turistično vsebino občine Šentilj.

PRIČELI Z OBNOVO VRTCA V SLADKEM VRHU
INFORMATIVNI IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

KAM IN KOD PO OBČINI ČEZ VIKEND:

PODELILI PRIZNANJA ZA DELO V KULTURIV

·

obiščite KELTSKO POT, kjer se boste zagotovo napolnili z energijo.

WIFI4EU - BREZPLAČEN BREZŽIČNI INTERNET

·

nato se odpravite v REGIONALNO TURISTIČNO SREDIŠČE (RTS
ŠENTILJ), kjer s tem kupončkom prejmete brezplačen voden ogled
po zgodovini našega območja.

NABAVILI DVA AED DEFIBRILATORJA

NAPOVED RAZPISOV

SVEČANOST OB DNEVU RUDOLFA MAISTRA IN
MARTINOV POHOD

JAVNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE DONATORSTVA
OBČINE ŠENTILJ ZA LETO 2020
Sredstva za donatorstvo Občine Šen lj se lahko dodelijo
za organizacijo ali izvedbo prireditev, projektov ali
dogodkov oziroma udeležbo na njih.
Višina razpisanih sredstev: 14.500,00 EUR
Rok za predložitev vlog: do porabe sredstev
Več informacij o pogojih in načinu prijave najdete na
spletni strani občine oz. v času uradnih ur na občini
Šen lj.

JAVNI RAZPIS ZA

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
IN PODROČIJ IZVAJANJA
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V
OBČINI ŠENTILJ V LETU 2020
V teku je Javni razpis za soﬁnanciranje programov in področij
izvajanja Letnega programa športa v občini Šen lj v letu
2020. Letošnji razpis se precej razlikuje od preteklih, saj je
omogočeno tudi soﬁnanciranje športnih programov
starejših.
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov in
področjih izvajanja letnega programa športa, in sicer za
naslednja področja športa:
– netekmovalni šport: prostočasna športna vzgoja otrok in
mladine (prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok,
prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok,
prostočasna športna vzgoja mladine), športna vzgoja otrok
in mladine s posebnimi potrebami, športna rekreacija, šport
starejših in šport invalidov;
– tekmovalni šport: športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport
in šport invalidov;
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih delavcev v športu;
– športne prireditve: rekrea vne prireditve in rekrea vne
občinske lige.
Predvideni obseg sredstev za soﬁnanciranje programov je
48.000,00 EUR.
Prijave morajo bi poslane s priporočeno pošiljko po poš
ali oddane osebno na naslov: Občina Šen lj, Maistrova ul. 2,
2212 Šen lj v Slov. goricah, najkasneje do 16.3.2020.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na poš s priporočeno
pošiljko (datum poštnega žiga na dan 16.3.2020 ali do konca
delavnika oddana v sprejemni pisarni Občine Šen lja).
Več informacij o pogojih in načinu prijave najdete na spletni
strani občine oz. v času uradnih ur na občini Šen lj.
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OBVESTILO POLICIJSKE
POSTAJE ŠENTILJ
Prihaja čas pustnih rajanj in zabav, zato policis
voznike motornih vozil opozarjajo, da med vožnjo v
cestnem prometu ne smejo nosi pustnih mask.
Zakon o pravilih cestnega prometa namreč predpisuje,
da voznik med vožnjo ne sme uporablja opreme ali
naprav na način, ki bi zmanjševal njegovo slušno ali
vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila.

V nedeljo, 17. novembra 2019, je Domovinsko društvo generala Maistra Šen lj v sodelovanju z Občino Šen lj in Zvezo
društev general Maister v Prosvetno kulturnem domu Vlada Pipana v Šen lju odkrilo spominsko obeležje škofu Antonu
Mar nu Slomšku ob 160 letnici prenosa sedeža lavan nske škoﬁje v Maribor in vključitve šen ljske župnije vanjo.
Ob prenovljenem obeležju generalu Rudolfu Maistru naj spominja, da sta Šen lj in Spodnja Štajerska tudi po njegovi zaslugi
postala del slovenske države. General Rudolf Maister je dejal: »Jaz sem samo nadaljeval delo, ki ga je opravil Slomšek.«
Po svečanos so pohodniki mimo Slovenskega doma in Slomškovega spomenika pri cerkvi odšli do Regionalnega turis čnega
centra na starem mejnem prehodu in na Keltsko zdravilno pot.

SEM SPADAJO TUDI MASKE, LASULJE,
KOSTUMI IN PODOBNO. ZA NEUPOŠTEVANJE
TE DOLOČBE JE PREDPISANA GLOBA 120
EVROV. PREPOVED NOŠENJA PUSTNIH MASK
V E L JA T U D I P R I P R EČ K A N J U M E J N I H
PREHODOV. PRAV TAKO ŠE SVETUJEJO, DA
PUSTNE PRIPOMOČKE, KOT SO DELI MASK,
PALICE, ORODJE IN DRUGI PREDMETI,
VOZNIKI MED VOŽNJO POSPRAVIJO V
PRTLJAŽNIK VOZILA.
Če se nahajajo v kabini, lahko namreč pri morebitnem
nenadnem zaviranju ali prometni nesreči poškodujejo
p o t n i ke
v
v o z i l u .
Ob tem ne pozabite, da je uživanje alkohola tvegano,
in da alkoholizirani udeleženci v prometu (kot vozniki,
pešci ali kolesarji) ogrožajo sebe in druge. Zato raje ne
uživajte alkohola ali pa uporabite javni prevoz oz.
d r u ge a lter n a v n e n a č in e p r ih o d a d o m ov.
V mesecu decembru 2019 in januarju 2020 so
policis PP Šen lj na območju občine Šen lj
obravnavali 4 kazniva dejanja velike tatvine - vlom.
Prav tako so obravnavali 1 kaznivo dejanje nevarne
vožnje v prometu, ko je vinjen voznik vozil po
avtoces v napačno smer in povzročil prometno
nesrečo.

20
DODELJENIH SUBVENCIJ ZA
SOFINANCIRANJE MALIH KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV V LETU 2019

RAZSTAVA MALGAJ NA SEVERNI MEJI TUDI V NAŠI OBČINI
Franjo Malgaj, slovenski častnik, pesnik in
Maistrov borec, je zagotovo eden največjih
slovenskih junakov. V njegovem rojstnem
Šentjurju so v lanskem letu obeležili Malgajevo
leto, del katerega je bila tudi slikarska in kiparska
razstava. Razstava, na kateri se je predstavilo več
kot 40 umetnikov in Slovenije in tujine, je prišla
tudi v našo občino, in sicer v Methansovo hišo na
Zgornji Dražen Vrh.
Iz Šentjurja se je na otvoritev pripeljal poln
avtobus Šentjurčanov, ki so si pred samo
otvoritvijo ogledali še Regionalno turis čno
središče, brod na Muri in Zgornjo Velko.

SLIKARSKA RAZSTAVA NA ZGORNJI VELKI
V okviru slovenskega kulturnega praznika se je v Razstavišču Gabrijela Kolbiča na Zgornji Velki odprla slikarska razstava
Danila Krpiča ter Manje Sgerm in učencev Osnovne šole Sladki Vrh. Razstava nosi naslov Različnos .
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PRAZNUJEMO 25 LET
OBČINE ŠENTILJ
Občina Šentilj v letu 2020 praznuje 25
let. Ob tej priložnosti v dvorani
Kulturno prosvetnega doma Vlada
Pipana v Šentilju pripravljamo
slavnostno proslavo, na kateri bomo
podelili priznanja športnikom ter
občinska priznanja.
Slavnostna proslava bo v
PETEK, 27. MARCA, OB 18. URI.
Vabljeni.

WIFI4EU - BREZPLAČEN BREZŽIČNI DOSTOP DO
INTERNETA ZA EVROPSKE DRŽAVLJANE
Občina Šen lj je bila uspešna na razpisu WiFi4EU in tako pridobila bon v vrednos 15.000,00 EUR. Na omenjeni razpis se
je prijavilo več kot 13.000 prijaviteljev, Občina Šen lj pa je bila ena izmed 2.800 prejemnikov bona.
Evropska komisija se s pobudo WiFi4EU zavzema, da bi vsem državljanom po vsej Evropi omogočila brezžični dostop do
interneta na javnih mes h, kot so parki, trgi, javne zgradbe, ipd.
V občini Šen lj bodo v letošnjem letu vzpostavljene brezplačne brezžične internetne dostopne točke (9 zunanjih in 2
notranji dostopni točki).
Predvidoma bodo naslednje dostopne točke vzpostavljene do konca poletja 2020:

Brod na Muri

KS Ceršak

Igrišče Šen lj

Občinska stavba

Letni oder Velka

„Pumptrack“ Sl. Vrh

Poročna dvorana Velka

RTS Šen lj

V ŠENTILJU PODELILI PRIZNANJA ZA DELO NA
PODROČJU KULTURE

Letošnja medobčinska proslava, ki jo organizira Zveza kulturnih društev občin Kungota, Pesnica in Šen lj, je potekala v
dvorani Kulturno prosvetnega doma Vlada Pipana v Šen lj. Proslavo, posvečeno slovenskemu kulturnemu prazniku, je
zaznamovala podelitev priznanj.
Priznanje za enkratni dosežek je prejela Lutkovna skupina Vrtca Pesnica Osnovne šole Pesnica, priznanje za vztrajnega
mladega ustvarjalca je šlo v roke Tilna Mačka, priznanje z značko so prejeli Dušan Janežič, Drago Gornik in Milena Rataj, zlato
plaketo pa je dobil Marjan Janžek.
Proslavo je popestril še kulturni program, v katerem so nastopili Brass band Pihalnega orkestra občine Šen lj Paloma,
otroški zborček KUD Nedeljska šola, Andrej Koren in glasbena skupina Bos.si.
Vsem dobitnikom priznanj iskreno čes tamo.
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Krožišče Šen lj

KPD Vlada Pipana Šen lj
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PONOVNO USPEŠNI NA POZIVIH LAS OVTAR
SLOVENSKIH GORIC
Tudi Občina Šen lj je bila uspešna na javnih pozivih za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na
območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Lenart, Pesnica, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sve Andraž v
Slovenskih goricah, Sve Jurij v Slovenskih goricah in Šen lj, ki so povezane v lokalno akcijsko skupino LAS Ovtar Slovenskih
goric, v le h 2019 in 2020, soﬁnanciranih iz Evropskega kme jskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in soﬁnanciranih iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Po končni odobritvi operacije predloženi pristojnemu organu, t.j. Agenciji Republike Slovenije za kme jske trge in razvoj
podeželja nas čakata dve operaciji, ki bosta soﬁnancirani iz sklada EKSRP:

Foto: www.amazon-of-europe.com

DELA V KROŽIŠČU NAPREDUJEJO PO NAČRTU
Dela v krožišču v centru Šen lja se izvajajo v skladu s časovnim planom. V večjem delu je v celo obnovljena komunalna
infrastruktura, kanalizacijski vod je ločen v meteorni in fekalni, prestavljen so vodovod, nizkonapetostni vodi in plinovod. V
funkciji je že avtobusna postaja, ki na tem mestu ostaja tudi po končanih delih. Polnilnica za električne avtomobile deluj
nemoteno.
Dela ﬁnancirata Ministrstvo za infrastrukturo RS in Občina Šen lj.

V TEKU REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA V ŠENTILJU
ANIMIRANO DOŽIVETJE PODEŽELJA oz. RTS ANIMACIJA,
z razvojem visokotehnološke interak vne mul medijske vsebine, ki bo na voljo v prostorih Regionalnega turis čnega
središča v Šen lju, bomo obiskovalcem omogočili – Nepozabno doživetje Panonskega morja in inova vno predstavitev
arheoloških najdišč v občini Šen lj.
Projektni partnerji: For s Agro d. o. o. – PE Šen lj in Turis čno društvo Klopotec – Zgornja Velka
Predviden znesek soﬁnaciranja: 40.000,00 EUR

AKTIVNO PO OBČINI oz. AKTIVNI ŠENTILJ, kjer bomo postavili dve kolesarnici, nabavili
dodatnih 10 električnih koles, izvedli pilotno turo ter s promocijskimi letaki dodatno promovirali ak vnos znotraj občine
Šen lj.
Projektni partnerji: Perkostan d. o. o. in Turis čno društvo Klopotec – Zgornja Velka
Predviden znesek soﬁnaciranja: 40.000,00 EUR

PRIČELI Z OBNOVO IN DOGRADITVIJO VRTCA
V SLADKEM VRH
Občina Šen lj je pričela z obnovo starega vrtca v Sladkem Vrhu, prizidavo novih treh dodatnih igralnic,
skupnega prostora in sanitarij.
V starem delu vrtca se bo sanirala in povečala kuhinja ter preuredil spremljajoči upravni del. Deloma se bodo
sanirale tudi igralnice. V sklopu novogradnje se bo uredila okolico in novo parkirišče.
Zaključek del je predviden v septembru, ko bo vrtec lahko sprejel nove tri oddelke otrok. Ob obstoječih š rih
bo vrtec po obnovi imel sedem oddelkov.
Obnovo in dozidavo v vrednos cca. 1,3 milijona evra v celo ﬁnancira Občina Šen lj.
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UREDITEV SREDIŠČA V SLADKEM VRHU

Z odobreno operacijo
, soﬁnancirano iz sklada ESRR, pa
bomo nadaljevali z ureditvijo pešpo v Sladkem Vrhu in s tem poskrbeli za ureditev središča, s pomočjo novo razvi h
produktov pa bomo pripomogli k medgeneracijskem sodelovanju skozi pros čas ter krajane spodbudili k ak vnemu
preživljanju prostega časa.
Projektni partnerji: Perkostan d. o. o. in Turis čno društvo BROD Sladki Vrh
Predviden znesek soﬁnaciranja: 29.000,00 EUR
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INFORMATIVNI IZRAČUN KOMUNALNEGA
PRISPEVKA
Na spletnem portalu iObčina in na spletni strani občine Šen lj www.sen lj.si si lahko pridobite informa vni izračun
komunalnega prispevka za nameravano gradnjo oz. poseg na obstoječem objektu. Z informa vnim izračunom
komunalnega prispevka si vsak obiskovalec spletne strani / spletnega portala iObčina lahko izračuna vrednost
komunalnega prispevka.

OBNOVLJENA CESTA NA PLODERŠNICI
Predsednik Krajevne skupnos Sladki Vrh Vladimir Černčič in župan Občine Šen lj mag. Štefan Žvab sta s simboličnim
prerezom traku v mesecu januarju odprla obnovljeno cesto na Ploderšnici.
Cesta dolžine dveh kilometrov se je sanirala, uredile so se še mulde, prepus , drenaže in drenažna kanalizacija. Obnovila
se je prometna signalizacija, hkra so se uredili še hišni priključki.
Skupni prečni proﬁl ceste danes znaša 4,75 metra. Dela so bila končana v dveh mesecih.

Za informa vni izračun je potreben vnos treh parametrov:
- velikost gradbene parcele stavbe v m2;
- velikost objekta - bruto tlorisna površna objekta v m2;
- namembnost objekta in vrsta načrtovanega objekta;
- v primeru posega na obstoječem objektu določite pa še površine obstoječega objekta.
Informa vni izračun si lahko nato na snete ali shranite v eno izmed datotek PDF, Excel, Word ali TIF.
Ob tem pa opozarjamo, da gre le za informa vni izračun – podatki so informa vni. Uradni izračun prejme stranka po
upravnem postopku – vlogo za odmero komunalnega prispevka najdete na spletni strani občine www.sen lj.si/eVloge
oz. je dostopna na vložišču Občine Šen lj.
Za več informacij in dodatna vprašanja se lahko v času uradnih ur obrnete na občinsko upravo.

URNIK ZBIRNEGA CENTRA ŠENTILJ
Poletni čas (od 1. 4. do 31. 10.):
vsak četrtek med 13. in 18. uro
vsako soboto med 8. in 13. uro
Zimski čas (od 1. 11. do 31. 3.):
vsak četrtek med 11. in 16. uro
vsako soboto med 8. in 13. uro
Koledar odvozov odpadkov za leto 2020 najdete na spletni strani Občine Šen lj na
www.sen lj.si, lahko pa ga dobite tudi na vložišču Občine Šen lj.

NABAVILI SMO DVA AED DEFIBRILATORJA
Medgeneracijski center Šen lj je v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Šen lj v mesecu januarju pripravil
predstavitev in tečaj uporabe AED deﬁbrilatorja.
Občina Šen lj je nabavila dva AED deﬁbrilatorja, ki sta nameščena pri zdravstvenih domovih v Šen lju in Sladkem Vrhu.

DELA V TEKU

REKONSTRUKCIJA JP 892111, LC
392041-Spasković (Delavska ulica)
Predvidena je rekonstrukcija ceste
v dolžini 250m (rekonstrukcija
fekalne in meteorne kanalizacije,
zamenjava vodovoda, širina ceste
ostane enaka)
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REKONSTRUKCIJA JP 893-082, Kvid
Market - Kocbek
Predvidena je rekonstrukcija ceste v
dolžini 600m (vozišče 3,50 m +
0,50 m mulde + 0,50 m bankina)

SANACIJA PLAZU NA LC št. 203072
Sv. Jurij – Sp. Velka - Zg. Velka
(obvoznica)
Dela se zaključujejo, sanacija plazu v
dolžini cca. 80m
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Medobčinska proslava ob dnevu kulture
Kulturno prosvetni dom Vlada Pipana Šen lj, 6. februar 2020

Marjan Janžek,
zlata plaketa

Petra Kniplič Hegediš,
Lutkovna skupina Vrtca Pesnica,
priznanje za enkratni dosežek

Milena Rataj,
priznanje z značko

Drago Gornik,
priznanje z značko

Dušan Janežič,
priznanje z značko

Tilen Maček,
vztrajni mladi ustvarjalec

