
                                           

 

OBČINSKA UPRAVA 
Ob koncu leta je občinska uprava zaključevala naloge in pripravljala načrte 
dela za leto 2021: 
 pričeli smo pluženje,  
 okrasili občino in se dogovorili za obisk dedka Mraza ter Božička, otroke 

v vrtcu in OŠ pa obdarili z igračami, predstavami in koncertom ter 
vsakemu šolarju podarili 2 kosili, 

 zaključili smo vse investicije na cestah ter prvo fazo ureditve kanalizacije, 
obnove vodovoda in razsvetljave v Sp. Selnici, 

 prav tako smo zaključili projektno dokumentacijo za ureditev vodovoda na 
Janževo goro in s projektom seznanili vsa gospodinjstva, ki se bodo 
priključila, ter pričeli s pridobivanjem zemljišč, 

 pripravili smo spremembo odloka o cestah, ki ga je ministrstvo tudi 
potrdilo, 

 pripravljali proračuna za leti 2021 in 2022, 
 pričeli smo z deli na poslovilni vežici na pokopališču, 
 zaključili vgraditev MKČN pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, ureditev ploščadi 

pred šolo pa bo končana spomladi, 
 nakupili smo mize in stole za Dom krajanov v Gradišču na Kozjaku, 
 nabavili material za dokončanje kuhinje v stari šoli na Slemenu, 
 opravljali razna dela na cestah in jih pripravili na zimo ter urejali 

hudournike v Gradišču na Kozjaku, 
 reševali zadeve na področju sociale, 
 sodelovali smo na pogovorih o skupnih projektih regije in pri pripravi 

programov za novo finančno perspektivo ter nova kohezijska sredstva, 
 zaključili delovno verzijo dokumenta Strategije razvoja občine Selnica ob 

Dravi, 
 pripravljali projekte za ureditev pločnikov skupaj z ureditvijo krožišča za 

odcep v Ruše, 
 pripravili smo zaključne projekte o ureditvi kanalizacije in obnovi 

vodovoda ter razsvetljave v Sp. Selnici, 
 z ministrstvom za kulturo smo pripravljali projekte za obnovo in oživitev 

gradu Viltuš, 
 pripravljali projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov vrtec in 
 zaključili z nakupom zemljišča pri šoli, ki bo namenjeno igriščem. 

 
Z izvedenimi nalogami se bližamo razvojnim ciljem naše občine. Zavedamo 
se, da moramo narediti še veliko. Verjamemo, da lahko s sodelovanjem z 
ministrstvi in postopnimi koraki pridemo do cilja.  
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PRIPRAVA PRORAČUNOV ZA LETI 2021 IN 2022 
V mesecu decembru je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na 16. redni seji 
obravnaval Odloka o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leti 2021 in 2022 v prvi 
obravnavi. Najpomembnejše razvojne naloge, ki jih predevamo za prihodnji dve leti, 
so:  

 ureditev pločnikov ob glavni cesti in obnova cest: Špringer–Šantl, Habidov 
jarek, Lovska ulica, cesta za gostilno Hojnik, Sivec–Krivec, cesta za gostilno 
Kobanka, cesta k šoli na Sv. Duhu, Lipušev jarek, Selniška graba, cesta nad 
kmetijo Roj,  

 zaključek ureditve kanalizacije v Sp. Selnici in vodovoda Selnica – jug,  Zg. 
Selnica ter Janževa gora,  

 ureditev pokopališča in nakup dodatnega zemljišča, 
 ureditev stare šole na Slemenu,  
 urejanje hudournikov, 
 dokončanje gasilskega doma,  
 obnova in ureditev nove javne razsvetljave,  
 ureditev kolesarskih in pohodnih poti,  
 ureditev centra Selnice, 
 veliko sredstev namenjamo področju delovanja društev, Hrama kulture 

Arnolda Tovornika in knjižnice ter nalogam na področju socialnega varstva, 
 sofinanciranje ureditve malih komunalnih čistilnih naprav, izrabe deževnice 

in ureditve lastnih virov pitne vode ter odvoza azbestnih plošč; prav tako 
bomo mladim družinam sofinancirali komunalni prispevek pri gradnji, 

 pridobivanje finančnih sredstev za gradnjo vrtca in športne dvorane.   
 
Oba dokumenta sta objavljena na spletni strani občine 
https://www.selnica.si/odloka-o-proracunu-za-leti-2021-in-2022-sprejeta-v-prvi-
obravnavi/.  Svoje pripombe lahko podate na elektronski naslov:  info@selnica.si do 
10. februarja 2021.  

 

PROSTORSKO NAČRTOVANJE – JAVNE RAZGRNITVE 
Občina Selnica ob Dravi vodi postopek prvih sprememb in dopolnitve občinskega 
prostorskega načrta (OPN), postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v 
Selnici ob Dravi, postopek sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta dela 
gramoznice Selnica ob Dravi in lokacijsko preveritev za določitev obsega stavbnega 
zemljišča na posamični poselitvi. 
 
Skladno z določbami Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega 
vala epidemije COVID-19 se javna razgrnitev in obravnava prostorskih aktov izvede 
s pomočjo elektronskih sredstev. Obveščamo vas, da poteka javna razgrnitev: 
 

 dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta 
območja gramoznice v Selnici ob Dravi in okoljskega poročila od 18. 
januarja do vključno 19. februarja 2021. Celotno gradivo je v tiskani obliki v 
vhodnem prostoru občinske stavbe na Slovenskem trgu 4, v elektronski 
obliki pa na spletni strani občine Selnica ob Dravi 
https://www.selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/prostorski-akti-v-
pripravi/oppn-gramoznica/, kjer so objavljane tudi predstavitve izdelovalcev. 
Javna obravnava bo 15. februarja 2021. 

 

 elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na 
posamični poselitvi v Občini Selnici ob Dravi na parc. št. 324 k.o. Sp. Vurmat 
od 25. januarja do vključno 19. februarja 2021. Elaborat je v tiskani obliki na 
oglasni deski v vhodnem prostoru občinske stavbe na Slovenskem trgu 4, 
v elektronski obliki pa na spletni strani občine: https://www.selnica.si/javne-
objave-in-razgrnitve/veljavni-akti/ 
 

V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost posreduje predloge, vprašanja 
in pripombe k razgrnjenim dokumentom na naslov Občine Selnica ob Dravi, 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, na elektronski naslov info@selnica.si ali jih 
vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve oz. poda ustno na zapisnik v poslovnem 
času občinske uprave. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče z zadnjim dnem 
javne razgrnitve. 
 
 

OBREZOVANJE 
DREVES OB CESTAH 
V skladu s Pravilnikom o 
vzdrževanju javnih cest je del 
rednega vzdrževanja cest tudi 
vzdrževanje vegetacije na 
površinah, ki so sestavni del 
ceste. Na površinah, ki so 
sestavni del ceste, se 
vegetacija kosi, obrezuje in 
seka najmanj v takem obsegu, 
da sta zagotovljena prosti 
profil ceste in predpisana 
preglednost, da so vidne in 
dostopne prometna 
signalizacija in prometna 
oprema ter cestne naprave in 
druge ureditve. Vzdrževati je 
treba tudi cesti bližnja drevesa 
in druge zasaditve, ki lahko 
ogrožajo cesto ali promet na 
njej. V Pravilniku o 
projektiranju cest (Ur. l. RS, št. 
91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-
1 in 36/18) je predpisana 
minimalna višina prostega 
profila ceste, ki je 4,50 m nad 
najvišjo točko vozišča.  

Lastniki parcel ob cestah in 
javnih poteh so dolžni 
vzdrževati vegetacijo. V 
primeru, da tega ne storijo 
sami, odstranjevanje izvede 
občinska služba.  

 



                                            

  
  
  

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA RAZVOJA OBČINE SELNICA OB DRAVI 2020-
2050 
Strategija razvoja občine Selnica ob Dravi je temeljni programski dokument na 
občinski ravni za obdobje od leta 2020 do 2050 in opredeljuje načrtovane aktivnosti 
in projekte na osnovi analize stanja v občini ter programskih dokumentov EU ter 
Republike Slovenije.  

Strategija razvoja občine izhaja iz že začrtanih prioritet, ki so vidne v viziji občine, 
njenem poslanstvu in vrednotah. To so načela trajnostnega razvoja, skrbi za 
aktiviranje vseh razpoložljivih potencialov ob upoštevanju kakovosti življenja ljudi in 
okolja ter družbene odgovornosti do sedanjih in prihodnjih generacij. 

V dokumentu so upoštevane že začete lokalno pomembne prioritete, ki jih podpira 
vodstvo občine, in sicer prenova in dograditev telovadnice, gradnja ekološko in 
energetsko učinkovitega vrtca, izgradnja pločnikov ob glavni cesti, ustanovitev 
službe za pridobivanje sredstev razvojnih skladov, izvajanje aktivnosti za 
izboljšanje zdravja (manj digitalnih obremenitev za mlade ter manj zdravil za 
starejše), spodbujanje lokalne, zdrave in naravne pridelave ter prodaje hrane, 
vzpostavljanje mladim družinam prijaznega okolja, zagotavljanje več finančnih 
sredstev za društva, ki delujejo v občini, vodenje občine v sodelovanju z občani, 
skrb za kvalitetno pitno vodo za vse občane, priprava prostorskih pogojev za 
gradnjo stanovanj, razvoj ponudbe ob jabolčni poti, ureditev vodotokov in obrambe 
pred plazovi ter urejanje kolesarskih in pohodnih poti. V razvojnih prioritetah je 
izpostavljena Občina Selnica ob Dravi z občinsko upravo kot servis občanom ter 
gonilo razvoja, ki ga bodo občutili vsi prebivalci občine. Poleg navedenih prioritet 
so v Strategijo razvoja vključene še nove priložnosti odgovornega razvoja na 
različnih področjih v naslednjih tridesetih letih (do 2050) kot predlogi aktivnosti in 
projektov, ki jih bo občina v prihodnje izvajala (delno kot lastne prioritete na lokalni 
ravni in delno kot obveznosti s strani države).  

Zaradi epidemije ni bilo možno, kot je bilo prvotno načrtovano, izvesti delavnic za 
pripravo osnutka zgoraj opisanega dokumenta. Z namenom sodelovanja javnosti je 
dokument predstavljen na spletni strani www.selnica.si. Vabimo vas, da ga 
pregledate in podate svoje komentarje in pripombe ter predloge projektov, ki jih 
bomo pregledali in vključili v strategijo.      

 
 

Pogled na Selnico ob Dravi z Vinskega vrha, avtor: Občina Selnica ob Dravi 

 
 

POZITIVNI UČINKI 
ČEBELJIH PRIDELKOV IN 
IZDELKOV 
Čebele nas spremljajo že 
tisočletja. Njihovi pridelki lahko 
dajo organizmu tisto, kar mu 
primanjkuje, zato so pomembni 
pri vzpostavljanju telesnega 
ravnovesja. 

 

Med so izredno cenili že v 
pradavnini. Uporabljali so ga kot 
sladilo, živilo, lepotilno sredstvo 
in zdravilo. Kleopatra je dobro 
poznala skrivnosti negovanja in 
razvajanja z medom, saj ga je 
cenila kot eliksir življenja. Za 
naše prednike je bil med edino 
sladilo, vosek pa nepogrešljiv vir 
svetlobe. To kaže na izredno 
lepo simboliko, ki razkriva, kako 
pomembne so čebele za 
človeštvo. Danes se vse bolj 
zavedamo širšega pomena 
čebel in znamenitega reka, ki 
pravi, da brez čebel ne bo 
življenja. 

Slovenci smo t. i. čebelarski 
narod, saj cenimo svojo 
dolgoletno čebelarsko tradicijo. 
Še toliko bolj smo ponosni na 
bogat izbor pristnih čebeljih 
pridelkov in izdelkov, ki jih lahko 
ponudimo: naravne danosti naše 
čudovite dežele namreč 
omogočajo pridelavo različnih 
vrst medu. Med je čebelji 
pridelek, ki ga te pridelajo v 
največjih količinah in se tudi 
najpogosteje uporablja. Vsebuje 
veliko za delovanje organizma 
zelo pomembnih sestavin.  

Predstavljamo vam tipične vrste 
slovenskega medu in njihove 
značilnosti. 

 

 



                                            

 

  
  
  

  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVNI RAZPISI 2021 
V letu 2021 bodo za občane izvedeni sledeči javni razpisi: 

- Javni razpis za subvencioniranje nakupa in gradnje malih komunalnih 
čistilnih naprav na območju Občine Selnica ob Dravi za leto 2021. 

- 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 2021.  

 
Predvidoma bodo objavljeni konec februarja 2021, zato vas vabimo, da spremljate 
objave na spletni strani občine.  
   

 OBISK BOŽIČKA 
December je mesec, ki ga običajno preživljamo v pričakovanju praznikov, v krogu 
družine in prijateljev. Vendar december 2020 in celotno lansko leto nista bila 
običajna, ampak sta nam prinesla veliko sprememb na vseh področjih. 

Kljub temu je otroke v naši občini obiskal Božiček na kočiji, saj takrat ni bilo dovolj 
snega, da bi se pripeljal na saneh. Popeljal se je po cestah in ulicah ter pozdravil 
vse, ki so ga pričakali na dvoriščih, balkonih in oknih. 

Za organizacijo dogodka se zahvaljujemo Turističnemu društvu Selnica ob Dravi in 
Društvu KD Pavza.  

 

 
 

Obisk Božička, avtor: Foto Anka 
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Ločimo jih po barvi, vonju, okusu, 
aromi. Okusite pestrost 
slovenskih vrst medu in poiščite 
sebi najljubšega.   

- Akacijev med je milega 
okusa, svetle barve in 
nežnega vonja. 

- Lipov med je svetlo rumene 
do svetlo jantarne barve z 
zelenim odtenkom, diši 
prijetno po svežini, mentolu 
in lipovem cvetju. 

- Cvetlični med ima vonj in 
aromo cvetlic, iz katerih 
izhaja. 

- Kostanjev med  je grenkega 
okusa in vsebuje veliko 
rudninskih snovi. 

- Smrekov med je rdečerjave 
barve z vonjem in aromo po 
sirupu iz smrekovih vršičkov, 
smoli in lubju iglavcev. 

- Hojev med je pogosto temno 
sivo-rjave barve z zelenim 
odsevom in aromo po mleku 
v prahu ter smoli. 

- Gozdni med je mešanica 
različnih vrst mane, je od 
svetle do temno rjave barve, 
z rdečim ali zelenim 
odtenkom. Vsebuje veliko 
rudninskih snovi. 

Cvetni prah vsebuje idealno 
razmerje sestavin, ki jih človeško 
telo potrebuje za ohranjanje in 
izboljšanje zdravja. Vsebuje 
selen in cink, ki sta ključna 
elementa za pravilno delovanje 
imunskega sistema. Cink je 
pomemben za razvoj in pravilno 
delovanje celic, selen pa 
organizmu pomaga pri 
obnavljanju celic.  

Matični mleček vliva telesu 
moč, ohranja zdravje in krepi 
imunski sistem. Deluje 
protivnetno in pomaga v boju 
proti raku. 

Propolis je uspešen v boju proti 
bakterijam in virusom, pa tudi 
glivicam.  

Prispevek je pripravila 
Čebelarska zveza Slovenije. 

  

 




