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NOVO ŠOLSKO LETO 

Pričelo se je novo šolsko leto. Zelo nas veseli, da imamo letos kar 40 prvošolčkov, 

in sicer 36 v centralni šoli v Selnici, 3 na Sv. Duhu na Ostrem vrhu in 1 na Gradišču 

na Kozjaku. V vrtec je v letošnjem letu vpisanih kar 185 otrok. 

Vsem otrokom, šolarjem in srednješolcem želimo lepo in uspešno šolsko 

leto, veliko zabave in novega znanja ter predvsem zdravja. 

Vse voznike prosimo, da so v okolici šole in vrtca ter v naseljih še posebej 

previdni, saj se otroci ponovno navajajo na prometne poti. Pobuda za previdnost 

naj velja vse leto, saj s tem poskrbimo za varnost tako šolarjev kot drugih 

udeležencev prometa. Število nesreč, ki se zgodijo zaradi prehitre in objestne 

vožnje ter alkohola, je še vedno (pre)veliko. 

OBČINSKI PRAZNIK 

Zaradi epidemije v maju nismo praznovali občinskega praznika. V kolikor bodo 

razmere dopuščale, bomo imeli svečano sejo 24. septembra in takrat podelili 

občinska priznanja. Spominske plakete dobijo Društvo upokojencev Fala, 

gospa Stanka Breznik, gospod Danilo Maučnik in gospa Antonija Pušnik. 

Županjino priznanje dobi gospod Štefan Robič za dolgoletno predanost teku. 

Vsem nagrajencem čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihov doprinos k življenju 

in delu v kraju. 
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OBČINSKA UPRAVA 
Meseca julij in avgust sta običajno počitniška meseca, vendar je v letošnjem letu tudi 

poletje nekoliko drugačno, kot smo ga bili vajeni. Delo občinske uprave je potekalo 

tekoče in kljub dopustom se je v občini veliko dogajalo. Pripravili smo dve prijavi za 

sofinanciranje projektov iz LAS sredstev za izgradnjo male čistilne naprave na Sv. 

Duhu na Ostrem vrhu in obnovo poslovilne vežice na pokopališču v Selnici ob Dravi. 

Zaključili smo z ureditvijo ceste Antloga – Štelcer. Zaradi številnih neurij smo urejali 

veliko cest predvsem na območju Gradišča, ki so ga nevihte najbolj razdejale. V 

mesecu avgustu so se pričela dela v Spodnji in Zgornji Selnici, kjer bo v prihodnosti 

urejen nov del kanalizacijskega sistema, obnovljen vodovod in rekonstruirana cesta. 

Številni občani pozivate občino, da uredi cesto, nasuje gramoz, očisti jarke in obreže 

drevje. Žal imamo premalo ljudi in na voljo premalo finančnih sredstev, da bi lahko 

dobro uredili vseh več kot 130 km cest, zato vas prosimo za strpnost. Predvsem tam, 

kjer cesta vodi do ene ali dveh hiš, prosimo, da nam pomagate in sami očistite jarke 

ali porežete veje. Prioriteto pri urejanju cest imajo tiste, ki vodijo do večjega števila 

hiš in po katerih vozi šolski kombi. V zaključni fazi so projekti za ureditev vodovoda 

na Janževi gori. Turistično društvo redno ureja okolico parka pri gradu Viltuš in 

Jabolčno pot, za kar se jim lepo zahvaljujemo. Skupaj s šolo smo uredili in notranje 

obnovili podružnično šolo na Sv. Duhu in gospodinjsko učilnico v centralni šoli, da 

so lahko otroci 1. septembra zakorakali v osvežene in urejene prostore. Na igrišču 

šole smo uredili tudi nova igrala. V sodelovanju z vrtcem pričenjamo projekt 

pohodništva za najmlajše, ki se jim bodo pridružili tudi starši in drugi občani. Na ta 

način bomo v letu 2020 ponovno oživili učno pot na Janževo goro, za najmlajše pa 

bomo pripravili tudi posebne pohodniške knjižice, ki jih bodo razveseljevale in 

spodbujale k uživanju narave. Tudi vaški odbori so bili aktivni in izvajali dela v okolici 

Doma krajanov na Gradišču in na šoli na Slemenu. Že več mesecev se borimo z 

veliko količino smeti, ki se pojavljajo ob ekoloških otokih, saj podjetje Snaga odvaža 

samo odpadke, ki so v njihovih vrečah, prav tako ne odvaža vreč za embalažo, v 

katerih se nahajajo odpadki, ki po njihovih navodilih v te vreče ne spadajo. K veliki 

količini odpadkov pripomorete tudi občani sami, ki velikokrat prinašate vreče na 

zbirna mesta takrat, ko jih je podjetje Snaga že odpeljalo. Lepo prosimo vse občane, 

da vreče z odpadki hranite doma in jih na ekološki otok ali zbirno mesto prinesete 

samo dan ali dva, pred datumom, določenim za odvoz smeti. Uredili bomo, da bodo 

ti datumi vidni tudi na ekoloških otokih. Na občini pripravljamo rebalans proračuna 

za leto 2020, saj smo zaradi manjše proizvodnje električne energije dobili za 

približno 46.000 EUR manj sredstev, prav tako se v proračunu že poznajo posledice 

epidemije, ki povečujejo nekatere stroške in znižujejo prihodke. Meseca avgusta se 

je upokojila naša dolgoletna sodelavka ga. Brigita Kure, ki se ji za dobro delo iskreno 

zahvaljujemo in ji želimo prijetne dni v pokoju. 
 

BREZPLAČNO KORIŠČENJE MEDKRAJEVNEGA POTNIŠKEGA 

PROMETA OD 1. JULIJA 2020 DALJE ZA UPOKOJENCE, IMETNIKE 

INVALIDSKE EVROPSKE KARTICE, VOJNE VETERANE IN STAREJŠE 

OD 65 LET 
 

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti, ki niso v delovnem razmerju, ne 

opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske 

družbe ali direktorji zasebnih zavodov. Upravičenci lahko vlogo za pridobitev 

vozovnice oddajo s pomočjo predpisanega obrazca, ki ga vložijo na prodajnih mestih 

enotnih vozovnic, ali pa ga na Ministrstvo za infrastrukturo naslovijo po navadni 

oziroma elektronski pošti. Vozovnico bodo dobili po pošti ali jo prevzeli na katerem 

od prodajnih mestih. Stroški izdaje kartice za upravičenca znašajo 3 evre. Kartica bo 

veljavna eno leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana. Vsem upokojencem, 

ki nimajo dostopa do elektronske vloge, občina Selnica ob Dravi omogoča, da jo 

dobijo v tajništvu občine.  

  

  

  

  

JAVNA RAZGRNITEV 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

OBČINSKEGA PODROBNEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 

(OPPN) ZA GRADNJO VRTCA IN 

VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE V SELNICI OB DRAVI 
Javna razgrnitev poteka od 

petka, 28. avgusta 2020, do 

vključno ponedeljka, 28. 

septembra 2020, dodatna 

pojasnila lahko dobite v času 

uradnih ur Občinske uprave 

Občine Selnica ob Dravi .  

Javna obravnava bo v sredo, 23. 

septembra 2020, ob 18.00 uri v 

Konferenčni sobi v pritličju 

Občine Selnica ob Dravi, 

Slovenski trg 4.  

 

JAVNE RAZPRAVE O STRATEGIJI 

RAZVOJA NAŠE OBČINE 
Skupaj z Univerzo v Mariboru  

pripravljamo strategijo razvoja 

naše občine, ki jo nujno 

potrebujemo, če želimo uspešno 

črpati evropska sredstva in s 

tem doseči napredek na 

različnih področjih. Z njo želimo 

začrtati okvirne razvojne 

projekte, ki bodo demografsko in 

ekonomsko pospešile razvoj 

naših krajev. V mesecu oktobru 

bomo pričeli z obiski vseh 

predelov naše občine in občane 

pozvali, da pregledajo 

načrtovane projekte in dodajo še 

svoje ideje. Vabila za srečanja 

boste dobili po pošti. Kot kažejo 

izhodišča, ima naša občina 

naravne danosti za razvoj okolju 

prijaznega turizma, pohodništva 

in kolesarstva. Vabimo vas k 

aktivnemu sodelovanju, saj 

lahko v tem najdete tudi veliko 

idej ter poslovnih priložnosti. 

MILKO HOMER 
V mesecu avgustu se je poslovil 

gospod Milko Homer, ki je s 

svojo ljubeznijo do glasbe in 

izrednim znanjem tako na 

mladih kot tudi starejših pustil 

velik pečat. Zahvaljujemo se mu 

za številne glasbene stvaritve, ki 

bodo še dolgo odzvanjale in 

ohranjale spomin nanj. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT ALPGRIDS 

SPODBUJANJE RABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VZPOSTAVITEV  

MIKROOMREŽIJ V ALPSKEM PROSTORU – ALPGRIDS         

 
Vodilni partner je francoska agencija Auvergne Rhone Alpes Energy Environment 

(AURA-EE). Občina Selnica ob Dravi v projektu sodeluje kot pilotna občina. 

Glavni cilji projekta so:                                                        

- razvoj modela uporabe obnovljivih virov preko mikroomrežij, 

- preučevanje institucionalnih, socialno-kulturnih in ekonomskih ovir, ki 

onemogočajo hitrejši razvoj takšnih omrežij v regiji, 

- promocija obnovljivih virov in mikroomrežij v Alpskem prostoru in 

- analize, študije, izobraževanja in informiranje ter izobraževanje ključnih 

deležnikov na temo uporabe obnovljivih virov energije za samooskrbo. 

Občina Selnica ob Dravi bo v okviru projekta izvajala pilotni aktivnosti za izrabo 

obnovljivih virov energije in preučevala možnost njihove uporabe v primeru naravnih 

nesreč. Dejstvo je, da so komunikacijska infrastruktura in v nesrečah potrebna 

oprema ter naprave odvisne od električne energije, zato je razmišljanje o rabi 

obnovljivih virov za njihovo delovanje nujno. Občina bo v okviru projekta pridobivala 

nova znanja in s partnerji delila izkušnje, kako kar najbolj izkoristi možnosti 

samooskrbe. 

Projekt, ki se je pričel v oktobru 2019 in bo trajal do junija 2022, je v 85 % 

sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg 

Alpine Space. Vrednost projekta za občino je 73.892 EUR.  

ODSTRANJEVANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE 

 
Ob stiku s tem plevelom lahko reagira tudi koža in nastanejo mehurji. Imetniki 

zemljišč se še vedno ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno 

odstranjevanje ambrozije. V primeru, da fizična ali pravna oseba ne izpelje odrejenih 

ukrepov za odstranjevanje, je uveden prekrškovni postopek. Globa za pravne osebe 

znaša 1.500 evrov, 500 evrov pa za odgovorno osebo pravne osebe in 

posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. 500 evrov znaša tudi denarna 

kazen za samostojnega podjetnika posameznika ali fizično osebo.  

  

  

  

 

KNIJGA O ZINKI ZORKO  
Z zbornikom „Zinkin zbornik“ 
bomo počastili spomin na lani 
umrlo prof. dr. Zinko Zorko.  
24. septembra bomo na svečani 
slovesnosti preimenovali veliko 
dvorano v Hramu kulture v 
Dvorano Zinke Zorko. Zinka 
Zorko, častna občanka Občine 
Selnica ob Dravi, je pustila 
globoke in trajne sledi, v zemljo 
zasejala rodovitna semena, iz 
katerih so zrasle prelepe rože 
besed. Njene besede niso samo 
besede – so pesem, zvok, vonj, 
misel, čutenje – so jutranje 
sonce in srebrn sijaj polnočne 
lune naših krajev in našega 
jezika. Besedne rože smo 
spoznavali, nabirali, jih hranili v 
vazah in jih osušene ohranjamo 
za zmeraj. Mnoge so trenutno 
še nepoznane, toda tudi te 
vztrajno rahljajo zemljo, 
poganjajo ter rastejo. Nas in 
prihodnje rodove bodo 
spremljale v svojih najlepših 
podobah in nas s tem ohranjale. 
Prelepe zgodbe v zborniku 
osvetljujejo njeno življenje in 
delo; v vsako so med črkami 
vtkane podoba, misel in srce 
velikega Človeka –  Zinke Zorko. 
 

JANKO LISJAK 
27. avgusta je naš ustvarjalni in 
vsestranski občan Janko Lisjak 
ob 70-letnici rojstva predstavil 
slikarska in kiparska dela, po 
katerih je znan kulturnemu 
občinstvu. Najbolj prepoznavne 
so male figuralne kompozicije iz 
varjenih kovinskih elementov in 
odpadnih materialov, ki krasijo 
tudi mnogo domov v Selnici. 
Razstava, ki jo je pripravil v 
Likovnem salonu Lojzeta 
Šušmelja, izkazuje njegovo 
nadarjenost in smisel za 
umetnost. Je človek, ki se 
razdaja za svoj domači kraj in 
mu nikoli ne zmanjka časa ali 
energije. Predvsem, kadar gre 
za martinovanje ali pustovanje, 
je Janko organizator z dušo in 
srcem. Ob tej priložnosti se mu 
zahvaljujemo za čudovito 
razstavo in mu čestitamo za 
pomemben življenjski praznik 
ter mu želimo veliko zdravja in 
energije za nadaljnje ustvarjanje 
na vseh področjih.   
 

  

 

 

Spet je čas cvetenja pelinolistne 

ambrozije, zato Uprava RS za varno 

hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

opozarja imetnike kmetijskih in 

nekmetijskih zemljišč na obvezno 

zatiranje tega plevela, zlasti 

preprečevanje njegovega cvetenja in 

nastanka semen. 

Pelinolistna ambrozija spada med 

škodljive rastline, saj povzroča številne 

zdravstvene težave in dodatne stroške 

v pridelavi kmetijskih rastlin, pri čemer 

večjo gospodarsko škodo z občutnim 

zmanjšanjem pridelka ugotavljajo zlasti 

v ekološki pridelavi. Pri bolj občutljivih 

ljudeh izzove inhalacijske alergije 

oziroma senenih nahod.  

 

 

 

ALPGRIDS (Increasing RES uptake through 

Microgrids in the Alps) je mednarodni projekt in v njem 

sodeluje 12 partnerjev iz 5 držav (Francije, Avstrije, 

Nemčije, Italije in Slovenije).  

 



 
LOČENO ZBIRANJE 

ODPADKOV 
Na ekoloških otokih v občini se 

pojavljajo večje količine 

odpadkov, ki jih zaposleni 

podjetja Snaga ob odvozu 

odpadkov ne odpeljejo, saj niso 

pravilno ločeni oziroma odloženi 

v pravih vrečah. Vse občane 

pozivamo k doslednemu 

ločevanju odpadkov in posebni 

pozornosti, da v rumeno vrečo, 

ki ste jo prejeli za odpadno 

embalažo, odlagajo samo 

odpadke, ki so navedeni na vreči, 

in sicer vsa embalaža, ki ni 

sestavljena iz papirja (kot so 

jogurtni lončki, konzerve, 

tetrapak, plastenke, manjši kosi 

stiroporja …). 

 

ZAPUŠČENA VOZILA 
Na parkiriščih in drugih 

površinah v občini stoji več 

zapuščenih izrabljenih vozil. 

Občinsko redarstvo je lastnike 

pozvalo k njihovi odstranitvi. V 

skladu z Uredbo o izrabljenih 

vozilih se lastnik, ki izrabljenega 

vozila ne odda na zbirnem 

mestu ali v obratu za 

razstavljanje ali vozilo pusti v 

naravnem okolju, kaznuje z 

globo od 1.000 do 1.200 EUR. V 

primeru, da bo občina odredila 

odvoz vozila na ustrezno 

parkirišče ter njegovo 

skladiščenje do razgradnje, bo 

ob naloženi kazni od zadnjega 

lastnika vozila izterjala še 

nastale stroške. 

 

SPOMINSKA PLOŠČA NA ŠOLI V GRADIŠČU NA KOZJAKU 

 

ODPADKI 

E-CIKLIRAJ: NAPOLNITE ULIČNE ZBIRALNIKE ZA STARE APARATE 
 

E-odpadki so posebni odpadki in zaradi težkih kovin in drugih nevarnih snovi, ki jih 

vsebujejo, ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je treba ločeno 

zbirati in oddati na posebna mesta. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko 

in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je postavljenih 670, 

večinoma stojijo na večjih ekoloških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se 

zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi odpadki, ulični zbiralniki 

pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno 

obdelavo. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. v sklopu projekta Life 

Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani 

Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo v sklopu 

te mreže zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije lahko 

najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si. 
 

DELITEV RUMENIH VREČ ZA LETO 2021 
Kot vsa leta doslej je podjetje Snaga vsem uporabnikom na dom dostavila 

ustrezno število rumenih vreč, namenjenih za zbiranje odpadne embalaže v 

letu 2021. Vreče so volumna 120 l. Zavitku vreč je priloženo tudi obvestilo s 

potrebnimi informacijami in navodili, kaj sodi v rumeno vrečo. V primeru, da vreč 

do konca septembra ne boste prejeli, se lahko obrnete na tel. št. 02 620 580 00, 

kjer smo na voljo od ponedeljka do petka med 8.00 in 14.00 uro. 

 

Odvozi odpadne embalaže za leto 2021 se bodo vršili skladno s koledarjem 

odvozov odpadkov, ki bo objavljen na položnici v mesecu decembru 2020, od 

konca leta pa bodo koledarji odvozov dostopni tudi na spletni strani www.snaga-

mb.si. 

Pomembno je upoštevati, da bodo odvažali le tipske vreče, ki jih razdeli Snaga. 

Prav tako je pomembno, da je treba vreče nastaviti na prevzemno mesto na dan 

njihovega odvoza skladno s koledarjem odvoza.  

 

Hvala, ker sodelujete na poti k odgovornejši družbi. 
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ISSN 2712-3324 

Če vam med letom rumenih vreč zmanjka jih 

lahko dobite na sedežu občine ali jih naročite 

po telefonu: 02 673 02 07. Pomembno je, da 

veste, da bo Snaga zaradi spremljanja količine 

odpadkov dovažala le odpadke v tipskih 

vrečkah, ki ste jih dobili oziroma jih boste dobili 

na občini. 

http://www.zeos.si/
http://e-odpadki.zeos.si/
http://www.stariaparati.si/
http://www.snaga-mb.si/
http://www.snaga-mb.si/



