
 
 

NOVICE 
OBČINE SELNICA OB DRAVI 

 
 

31. OKTOBER – DAN REFORMACIJE 
slovenski državni praznik 

 

"Kedar ta slovenski jezik se povsod glih inu v eni viži ne govori; 
drugači govore z enimi besedami Krajnci, drigači Korošci, drigači 

Stajerji inu Dolenjci ter Bezjaki, drugači Krašvci inu Istrijani, 
drigači Krovati -, obtu smo mi le-tu naše delu v ta krajnski jezik 

hoteli postaviti /…" 
 

Primož Trubar, pobudnik enotnega knjižnega jezika 

 

OBČINSKA UPRAVA 

Občinska uprava še v polnem teku izvaja s proračunom in načrtom dela zadane naloge. V preteklem 
mesecu smo pričeli z deli za ureditev cest na Vinskem vrhu, Janževi gori in Habidovem ter 
Lipuševem jarku. Dela bodo predvidoma zaključena do konca meseca oktobra. Zaključila se je 
izgradnja dela pločnika proti Fali, ureja se še razsvetljava. V Spodnji Selnici se nadaljuje projekt 
izgradnje kanalizacije. Pripravljamo idejne projekte za ureditev pitne vode na Slemenu. Izvajajo se 
še projekti obnove sanitarij v Domu krajanov na Gradišču na Kozjaku in na šoli pri Sv. Duhu na 
Ostrem vrhu. Še vedno aktivno poteka urejanje lastništev in drugih zemljiškoknjižnih zadev, ki jih 
mora občina v skladu z zakonodajo urediti in ki so bile v preteklih letih neurejene.  
 

Občinska uprava se drži načela, ki pravi, da morajo biti vsi deli občine kar najbolj povezani, osnova 
za to pa so kvalitetne informacije; zato smo se odločili, da bo na vsaki seji občinskega sveta nekaj 
časa namenila predstavitvi aktivnosti vaških odborov. Tako bodo vsi svetniki seznanjeni s projekti, 
ki se izvajajo na Gradišču na Kozjaku, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu in na Slemenu, in potrebami v 
teh predelih občine. Ker so seje posnete in se predvajajo na BKTV, lahko te informacije slišijo tudi 
vsi občani.  
 

Občina Selnica ob Dravi je pristopila k projektu Pametna mesta in vasi, v okviru katerega bo 
sodelovala kot pilotna vas pri vzpostavitvi mreže senzorjev za spremljanje stanja okolja v povezavi 
z varnostjo in obveščanjem v primeru naravnih in drugih nesreč (poplave, požari, plazovi ...), 
uvajanju sistemov pametne infrastrukture na področju javne razsvetljave, dobave pitne vode, 
odvodnjavanja in čiščenja odpadnih voda, zbiranja gospodinjskih odpadkov, spremljanja rabe in 
proizvodnje električne energije, možnosti zdravstvene oskrbe občanov v oddaljenih predelih občine 
(vzpostavitev  ambulant brez osebja, kjer se občani preko sodobnih tehnologij povežejo z zdravnikom, 
elektronske lekarne z najosnovnejšimi zdravili). 
 

POZIV K SODELOVANJU: Pričeli smo s pripravo proračuna za leto 2020 in prosimo vse občane, 
da nam čim prej posredujete ideje, želje ali potrebe, ki bi jih lahko vključili. Pišite nam ali nas pokličite; 
veseli bomo vašega odziva. 
 
NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE 

Občina je pripravila Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij 
naslednje generacije v občini Selnica ob Dravi, ki je osnovni razvojni in strateški dokument, s katerim 
občina izraža javni interes za izgradnjo odprtega širokopasovnega omrežja do leta 2022 na redko 
poseljenih območjih občine (t. i. belih lisah), kjer ni tržnega interesa za gradnjo le-tega. Obenem 
lahko načrt predstavlja pomembno pomoč in spodbudo zasebnim investitorjem za gradnjo odprtih 
omrežij v naseljih občine, kjer obstaja tržni interes. 

V ta namen se bosta izvedla dva projekta: 

a. Projekt »GOŠO«, s katerim se bo na podlagi javnega razpisa ministrstva gradilo odprto 
širokopasovno omrežje in bo zajemal tista gospodinjstva v občini Selnica ob Dravi, ki živijo 
na najbolj redko poseljenih območjih. Projekt bo delno financiran iz javnih nepovratnih 
sredstev, izvedel pa ga bo operater elektronskih komunikacij, ki bo izrazil namero.  



b. Projekt »RuNe« (ang. Rural Network Project), s katerim se bo gradilo omrežje na območjih 
redke poseljenosti, bo zajemal gospodinjstva v naseljih Fala in Zg. Boč. Omrežje bo v celoti 
zgrajeno iz zasebnih investicijskih virov nosilca projekta v obliki odprtega optičnega omrežja. 
To bo omogočalo, da bodo končni uporabniki, ki bodo priključeni na to omrežje, lahko sami 
izbirali ponudnike storitev. Naslovi vseh gospodinjstev, katerim bo omogočen dostop do 
optičnega omrežja RuNe, so objavljeni v javni bazi podatkov RuNe na spletnem naslovu: 
www.ruralnetwork.eu (klik na zavihek »Preverjanje naslova«). 
 

Izvedba omenjenih dveh projektov bo omogočila postopno izenačevanje ekonomskih in socialnih 
pogojev med urbanimi in ruralnimi območji v občini. 

 
PREDLOG MODELA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN  

Občane obveščamo, da bo od 1. 10. 2019 do vključno 30. 10. 2019 v času uradnih ur v prostorih 
Občine Selnica ob Dravi (Info točka) potekala javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja 
nepremičnin, ki ga je pripravila Geodetska uprava Republike Slovenije.  
 

Predlog modelov vrednotenja je od 1. 10. 2019 dostopen tudi na Portalu množičnega vrednotenja 
nepremičnin (Portal MVN) na naslovu www.mvn.e-prostor.gov.si, kjer bodo objavljene tudi 
poskusno izračunane vrednosti nepremičnin, izračunane na osnovi objavljenega predloga 
modelov in podatkov nepremičnin v registru nepremičnin na dan 27. 6. 2019.  
 

Javna predstavitev modelov vrednotenja bo potekala 18. 10. 2019 od 10. do 13. ure v prostorih 
Razstavišča Mestne občine Maribor, Grajska ulica 7, Maribor.  
Občina Selnica ob Dravi bo javno prestavitev modelov vrednotenja organizirala v sredo, 16. 10. 
2019, ob 16. uri v sejni sobi občine.  
 
VKLJUČITEV V SISTEM RAVNANJA Z ODPADKI JE OBVEZNA ZA VSA GOSPODINJSTVA 

Vključitev v sistem ravnanja (odvoza) odpadkov je za vse občane obvezna. To ni še en predpis, ki 
povečuje mesečne stroške posameznega gospodinjstva, ampak načelo enakomerne delitve stroškov 
ravnanja z odpadki med povzročitelje odpadkov.  
 

Sistem ravnanja z odpadki ne vključuje samo odvoza odpadkov iz gospodinjstev, zbiralnic in zbirnega 
centra, ampak tudi njihovo obdelavo in odstranjevanje v skladu s predpisi. Z vključitvijo občan plača 
svoj sorazmerni delež stroškov, ki nastanejo pri ravnanju z njegovimi odpadki. Podjetje Snaga, ki v 
občini Selnica ob Dravi izvaja javno službo ravnanja z odpadki, na terenu preverja stanje vključenosti 
prebivalstva.  
 

Zato pozivamo vse, ki še niste prijavljeni v sistem ravnanja z odpadki, da se s prijavnico na 
spletni strani Snage ali v njihovi informacijski pisarni na sedežu podjetja (ki je odprta od 
ponedeljka do petka med 8.00 in 9.30 ter med 10.00 in 14.00) čim prej prijavite. Lahko se prijavite 
tudi v tajništvu občine. V prihodnjih mesecih bo namreč s strani inšpekcijskih služb potekal intenzivni 
nadzor vključenosti v sistem ravnanja z odpadki.  
 
VZDRŽUJMO ZBIRNA MESTA ODPADKOV UREJENA 

 

Na zbirni točki na Slemenu, kjer podjetje Snaga pobira odpadke iz težje dostopnih mest, že nekaj časa 
opažamo, da se pojavlja kopičenje vseh vrst odpadkov. Zaradi tega prosimo vse občane, ki dostavljate 
vreče s komunalnimi odpadki na zbirno mesto, da se držite razporeda odvozov in vreče pripeljete le 
večer pred datumom odvoza. V letošnjem letu so datumi odvoza še 5. novembra in 3. ter 31. decembra 
2019.  
 
DEŽURNA PISARNA CENTRA ZA SOCIALNO DELO 

V mesecu septembru 2019 je Center za socialno delo Maribor, enota Ruše, ponovno pričel izvajati 
storitev prve socialne pomoči, in sicer vsak tretji ponedeljek v mesecu od 9.00 do 11.00. V tem 
času lahko občani Občine Selnica ob Dravi vložite vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev ali 
se na zaposlene obrnete v primeru stiske ali težave. 
 

http://www.ruralnetwork.eu/
http://www.mvn.e-prostor.gov.si/


DOGAJANJE NA ŠOLI 
 

Šolsko leto se je pričelo in šola je ob zanimivih urah pouka organizirala še mnogo drugih dogodkov: 
devetošolci so bili na ekskurziji v Italiji in Gornji Radgoni, najmlajši so obiskali Pikin festival v Velenju, 
imeli so športni dan, izvedli aktivnosti ob svetovnem dnevu brez avtomobila ter ob svetovnem dnevu 
miru nastopili na Prazniku jabolk, pričeli sodelovati na tekmovanjih in natečajih, izvedli akcijo zbiranja 
papirja, se udeležili dobrodelnega teka za našega Anžeta in še bi lahko naštevali. 
In kaj čaka učence v šoli in otroke v vrtcu v prihodnjih tednih? V Tednu otroka bodo na šoli potekale 
pestre dejavnosti: učenci bodo zamenjali delavce šole pri izvajanju njihovega dela, imeli bodo tudi 
bralne popoldneve, izvajali pouk na prostem, imeli kino v šoli … Nadarjeni in ostali radovedni učenci 
se bodo odpravili v Ljubljano, učenci od 7. do 9. razreda bodo obiskali različne srednje šole, imeli 
bodo predavanje in delavnice o nevarnostih drog ter pričeli uresničevati prednostno nalogo šole – 
več gibanja na svežem zraku. Verjemite, da učencem selniške osnovne šole ni in nikoli ne bo 
dolgčas.  
 
22. PRAZNIK JABOLK S KRONANJEM 12. KRALJICE JABOLK 
 

V soboto, 28. 9. 2019, smo v Selnici ob Dravi obeležili že 22. Praznik jabolk. Prireditev, ki jo je 
organiziralo Turistično društvo Selnica ob Dravi, je potekala v Hramu kulture Arnolda Tovornika. Naš 
kraj je dobil novo kraljico jabolk, Evo Vrčko, ki je na tej častni funkciji zamenjala dosedanjo kraljico 
Tjašo Fašnik. V sklopu prireditve je bila predstavljena srebrna raziskovalna naloga mladih 
raziskovalcev OŠ Selnica ob Dravi, prikazana so bila izbrana likovna in literarna dela natečaja 
»Čebelica pripoveduje«, za poskušanje je bila na voljo ponudba domačih dobrot. Sodeloval je tudi 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je ponudil možnost preizkusa naprav za varno 
vožnjo.  
 
NOVA SEZONA V HRAMU KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA 
 

Hram kulture Arnolda Tovornika je aktivno pričel z novo sezono. V tej jeseni vas čakajo številni 
zanimivi dogodki in prireditve, ki bodo popestrile vse krajše dneve. Izbor dogajanj je zelo pester in 
namenjen vsem generacijam ter ponuja: komedije, potopisna predavanja in predavanja o zdravju, o 
odnosih, likovne razstave, bralne urice, tečaji plesa, joge, koncerte in še veliko drugega. To leto bo 
na voljo tudi otroški abonma, ki bo razveselil tako otroke kot tudi starše in stare starše. Vse 
informacije najdete v programski knjižici Hrama kulture, ki jo dobi vsako gospodinjstvo, in na njihovih 
spletnih straneh; lahko se oglasite tudi v informacijski pisarni TIC. 
 
DOBRA PRIPRAVLJENOST GASILCEV IN PRIČETEK OBNOVE GASILSKEGA DOMA 
 

Oktober je mesec požarne varnosti. To leto je nosilna tematika varstvo pred požari v 
večstanovanjskih objektih in tudi naša prostovoljna gasilska društva ga obeležujejo z intenzivnimi 
vajami. Hvala gasilcem, da so pripravljeni pomagati in s tem tvegati svoje življenje za druge. To je 
ena izmed najvišjih vrednot naše družbe. Želimo si, da bi gasilci imeli kar največ vaj in čim manj 
dogodkov, kjer bi jih resnično potrebovali. NA POMOČ! 112 
 

Veselo razglašamo, da se pričenja dolgo pričakovana obnova našega gasilskega doma v centru 
Selnice. Ker bo zaradi gradnje v bližini gasilskega doma nekoliko moten promet, prosimo vse občane 
in obiskovalce centra Selnice za strpnost.   
 
DOGAJALO SE BO  

 
SIMBIOZA GIBA 

 

V tednu med 14. in 21. oktobrom 2019 se bo naša občina vključila v nacionalni projekt Simbioza 
giba 2019. Projekt združuje ideje medgeneracijskega sodelovanja, prostovoljstva in telesne vadbe, 
preko katerih ozavešča in promovira zdravo ter aktivno življenje za vse generacije v vseh življenjskih 
obdobjih. V ponedeljek, 14. 10. 2019, bodo strokovni delavci vrtca Kobanček organizirali druženje 
z otroki prvega starostnega obdobja, v četrtek, 17. 10. 2019, pa z otroki drugega starostnega 
obdobja. Oba dogodka se bosta pričela ob 16.30. Zbirno mesto bo na igrišču vrtca. 



Predstavil se bo Karate klub Selnica ob Dravi, čigar predstavniki bodo poskrbeli za ogrevanje vseh 
navzočih. Pot bo vodila do hladilnice sadja, kjer bodo sodelujoče sprejeli predstavniki odbojkarskega 
društva in organizirali aktivno športno udejstvovanje; nadaljevala se bo po Jabolčni poti do kozolca. 
Na cilju bo čas za zdravo okrepčilo in zaključek druženja. 
Projektu se bodo priključili tudi otroci vrtca pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, ki bodo 10. 10. 2019 odšli 
na pohod s starimi starši, izvajali razne igre in druženje zaključili s peko kostanjev.  
 

MARTINOVANJE NA VINSKEM VRHU 
 

»Berači juckajo, putari ga cukajo, preše pokajo od pritiskov, vinarji merijo sladkorno stopnjo. 
Zadovoljni in veseli so. Koliko ga je, ga je, pravijo; hvala bogu, da ni bilo toče. Ko bodo kapljice 
dozorele v sodih, ga bomo krstili. Pohod na Vinski vrh že pripravljamo. Tisto novembrsko soboto 
pred Martinovim bo. Na Vinskem vrhu se že veselijo, da pridemo, prinesemo dobro voljo, poskusimo 
vino in si privoščimo kakšno domačo dobroto. Posadili bomo tudi potomko najstarejše trte. Za vse 
bo poskrbljeno. Vabijo vas kraljica vinskega vrha, sv. Martin in virt Vinskega vrha.« 
 

Zbrali se bomo v soboto, 9. novembra, na Slovenskem trgu in ob 11. uri skupaj krenili na pohod.  
 

                        1. NOVEMBER – DAN SPOMINA NA MRTVE 
 

Sveča je svetilo z bogato simboliko; ko gori, použiva samo sebe, zato pomeni predano služenje 
drugim in nesebično ljubezen. Sveča na grobu je izraz hvaležnosti pokojnim za vse, kar smo od njih 
prejeli, predstavlja pa tudi naše molitve in prošnje, da bi jim svetila »večna luč«. Ob bližnjem prazniku 
dneva spomina na mrtve – 1. novembra – prižgimo svečko in s tem počastimo spomin na vse tiste, 
ki smo jih imeli radi. Naj se naša hvaležnost ne meri v količini sveč in cvetja, temveč v hvaležnosti 
in prošnji. Omejevanje števila sveč pripomore tudi k zmanjševanju količine odpadkov in varovanju 
okolja.  
 
IZBOR NAJLEPŠIH FOTOGRAFIJ: POLETJE V NAŠI OBČINI   

V poletnih mesecih je potekal fotografski natečaj, s katerim smo želeli animirati kar največ ljudi, da v 
svoj objektiv ujamejo posebne trenutke poletja. Prejeli smo 31 fotografij z različno tematiko avtorjev 
Alenke Hirš, Nuše Rihter, Zdenke Gradišnik, Nikole Ivanuše, Tomaža Magerla in Majde Ambrož. Med 
njimi smo izbrali 20 najlepših, ki so predstavljene na naši spletni strani. Vabljeni, da si jih ogledate. Eno 
izmed njih, katere avtor je Nikola Ivanuša, objavljamo v teh Novicah.  
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