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Olimpijska bakla na poti v Tokio je bila tudi v Selnici ob Dravi  

(foto: Foto Anka) 

 

AVGUST 2021 
 

AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV 

V soboto, 28. avgusta 2021, bo na platoju za hladilnico v Selnici ob Dravi 

ponovno organizirana akcija zbiranja odpadkov, ki sodijo v zbirni center. Akcija 

bo potekala od 8.00 do 15.00 ure.  
 

Vljudno vabljeni. 

 

OBČINSKA UPRAVA 
V mesecu juniju in juliju 2021 je Občinska uprava izvajala naslednje naloge:  

• Z Direkcijo za vode smo nadaljevali s programom urejanja strug 

hudournikov v predelih, kjer le-ti ogrožajo objekte. V Gradišču na Kozjaku 

so bila dela že pred časom uspešno zaključena. Projekt Flakova graba - 

Janževa Gora je trenutno v izvajanju in bo zaključen v prvi polovici avgusta. 

Z izvedenima projektoma se bo zmanjšala možnost poplavljanja objektov 

in povečala pretočnost in urejenost struge vodotokov. 

• Na vodovodnem sistemu pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu so bila izvedena 

sanacijska dela na velikem zajetju. Urejena je bila notranjost zajetja in 

postavljen usedalnik za doseganje večje kakovosti pitne vode. Predvidena 

je še zamenjava strešne kritine, ureditev strojnih in elektro inštalacij ter 

sanacija manjšega zajetja. S tem bo v glavnem zaključena obnova 

črpališča pitne vode pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. 
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• V sklopu operacije varovanja voda pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu se je zaključil 

projekt »Izgradnja MKČN pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu«. Z navedenim projektom 

smo tako pristopili k reševanju problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode 

iz javnega objekta – Podružnične šole Sv. Duha na Ostrem vrhu in župnišča, ki 

je v neposredni bližini. Izgradili smo novi fekalni kanal v skupni dolžini 90 m in 

postavili malo komunalno čistilno napravo v velikosti do 16 PE. Projekt smo 

zaključili s protiprašno ureditvijo dvorišča pred podružnično šolo. Sofinanciran je 

v okviru sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa 

investira v podeželje. Skupna vrednost projekta znaša 60.000 €, od tega je 

predvidenih evropskih sredstev 40.000 €, preostanek predstavlja lastni delež, ki 

ga občina pokriva iz proračuna. 

• Začela se je izvajati II. faza projekta ureditve komunalne infrastrukture v naselju 

Zg. in Sp. Selnica. Dela zajemajo obnovo vodovodne povezave, izgradnjo 

meteorne in fekalne kanalizacije, postavitev javne razsvetljave, ureditev 

telekomunikacijskih vodov in nove asfaltne prevleke. Projekt poteka po 

predvidenem planu, njegov zaključek pa je predviden konec meseca avgusta. 

Občanom, na katere gradnja najbolj vpliva, se zahvaljujemo za dosedanjo 

strpnost in razumevanje, za kar vas prosimo še naprej.  

 
• Zaključena je obnova strehe na Domu krajanov Slemen. 

• Uredila se je cesta Špringer Šantl, in sicer asfaltiranje, ureditev javne 

razsvetljave in polaganje internetnega kabla. 

• Na parkirišču za občinsko stavbo so bile zarisane črte. V jesenskem času bomo 

uredili še zasaditev ob parkirišču.  

 

IZRIS TALNIH IGER PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU 

Talne igre so izjemno privlačne tako za najmlajše kot tudi malo starejše otroke, saj 

pripomorejo k aktivnemu učenju in zabavi na prostem. Na igrišču pri Sv. Duhu na 

Ostrem vrhu je tako v mesecu juniju izvajalec skupaj z učiteljico in učenci 

podružnične šole izvedel zaris iger. Poustvarili so šest iger: Ristanec, Pismo, 

Gosenica z velikimi in malimi tiskanimi črkami, Motorična pot, Punce, punce ven in 

Zemljevid Slovenije. Zemljevid Slovenije je zelo uporaben, saj lahko služi kot učni 

pripomoček pri vseh predmetih – pri matematiki lahko otroci skozi kraje rišejo 

premice, daljice ali poltrake, pri slovenskem jeziku lahko vadijo veliko in malo 

začetnico, pri naravoslovju iščejo reke, gorovja, nižavja, sosednje države in utrjujejo 

strani neba. 

 

 
 

ODSTRANJEVANJE 

AMBROZIJE 

Ambrozija ali pelinolistna 

žvrklja je invazivna 

tujerodna rastlina, ki izvira 

iz Severne Amerike in ima 

velik vpliv na zdravje ljudi, 

saj je njen pelod glavni 

krivec za jesenski seneni 

nahod. 

Najpogosteje raste ob 

medkrajevnih cestah v 

strnjenem pasu tik ob asfaltu, 

med koruzo, sončnicami, 

bučami, v urbanem okolju pa 

na območju opuščenih 

gradbišč, ob železnici, ob 

vodotokih pa tudi po 

zelenicah in vrtovih. Ker 

rastlina proizvaja zelo velike 

količine lahkega cvetnega 

prahu, ki ga raznaša veter, 

lahko ambrozija povzroča 

alergije tudi več kot 100 km 

od svojega rastišča. 

Ustrezne metode 

odstranjevanja škodljivih 

rastlin iz rodu Ambrosia so: 

puljenje, košnja/rezanje (če 

so rastline že zacvetele, jih 

ne kosite, ker boste s tem še 

bolj razširili pelod ali 

semena), mulčenje, brananje 

in okopavanje, oranje ter 

kemično zatiranje s herbicidi.  

Necvetoče rastline se lahko 

odložijo na kompost ali v 

zabojnike za organske 

odpadke. Že cvetoče rastline 

je treba uničiti tako, da 

preprečimo nastanek 

semena oziroma njegove 

kalitve (sežig). Pri 

odstranjevanju je za zaščito 

pred draženjem kože treba 

uporabiti rokavice in oblačila, 

ki pokrijejo celotno telo – če 

odstranjevanje poteka med 

sezono cvetenja, je treba 

uporabiti tudi masko in očala 

za zaščito pred cvetnim 

prahom. 

Slika 1: Izris talnih iger 
(avtor: Petra 

Leskovšek Lasetzky) 
 



  

OMREŽJE WIFI4EU ŽE NA VOLJO TUDI V NAŠI OBČINI 

Občina Selnica ob Dravi je na razpisu WiFi4EU s strani Evropske komisije prejela bon 

v višini 15.000 EUR za namestitev telekomunikacijske opreme za ureditev brezžične 

prosto dostopne internetne povezave v javnih objektih in na javnih površinah v občini. 

Opremo je v mesecu juniju namestilo izbrano podjetje A1 Slovenija, d. d. Evropska 

komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop 

do interneta na javnih mestih, vključno s parki, trgi, javnimi zgradbami, knjižnicami, 

zdravstvenimi domovi in muzeji. Možnost brezplačnega interneta bo še posebej 

dobrodošla za turiste, ki na mobilnih napravah nimajo zakupljenih večjih količin prenosa 

podatkov v tujini.  

 

Povezava na omrežje WiFi4EU je zelo enostavna. S svojimi mobilnimi napravami 

poiščite omrežja v vašem dometu. Omrežje je s strani Evropske komisije poimenovano 

WiFi4EU. Ime je povsod enako, kar pomeni, da so točke dostopa WiFi4EU 

prepoznavne tudi drugod po Sloveniji in Evropi. Pri povezavi na brezplačno »WiFi« 

omrežje ste preusmerjeni na spletno stran, kjer se lahko prijavite z enostavnim klikom 

na »VSTOPITE«. Ko ste povezani z omrežjem, lahko brezplačno brskate po internetu 

z uporabo WiFi4EU. 

 

Z WiFi4EU signalom smo prednostno pokrili območja v naši občini, kjer se zadržuje 

največ ljudi in kjer se odvijajo večje prireditve. Brezplačni dostop ne nadomešča 

dostopa, ki ga imate doma, ampak omogoča, da ostanete povezani s spletom tudi na 

javnih površinah v občini.  

Seznam WiFi4EU točk: 

1. Občina Selnica ob Dravi, 
2. Zdravstveni dom Selnica ob Dravi, 
3. Hram kulture Arnolda Tovornika Selnica ob Dravi, 
4. Dom krajanov Gradišče na Kozjaku, 
5. Dom Lackovega odreda Sv. Duh na Ostrem vrhu. 

 

AED DEFIBRILATORJI ZA SRCE V OBČINI SELNICA OB DRAVI 

AED je prenosni defibrilator za srce, namensko zasnovan za nudenje pomoči v primeru 

srčnega zastoja. Kadar v srčni mišici električni impulzi ne delujejo več ali ne delujejo 

pravilno oziroma ritmično, lahko pride do šibkega trzanja srca oziroma fibrilacije. Srce 

ne poganja več krvi po telesu, celice pa ne dobijo kisika in hranil. Z ustreznim 

električnim sunkom AED defibrilator aparata lahko srce »prebudimo« oziroma ponovno 

sprožimo ustrezne električne impulze in posledično pravilno krčenje srčne mišice.  

Defibrilator AED je namenjen vsem, ki se znajdejo izven zdravstvenih ustanov v 

okoliščinah, kjer je treba reševati človeška življenja. Zasnovan je tako, da ga lahko 

uporabljajo tudi laiki oz. osebe, ki niso zdravstveni delavci. Je enostaven za uporabo, 

govori slovensko in nas vodi skozi celoten postopek oživljanja. Vse, kar moramo znati, 

je izvedba srčne masaže in eventualno še umetnega dihanja. Kako ravnati s samim 

defibrilatorjem, nam aparat pove sam – samo poslušati ga je treba in slediti njegovim 

navodilom. 
 

Tudi v Občini Selnica ob Dravi se zavedamo, da možnost uporabe defibrilatorja lahko 

rešuje življenja. Trenutno imamo šest defibrilatorjev, ki so dostopni občanom na 

različnih delih občine. Še dva defibrilatorja sta v vozilih, in sicer v vozilu PGD Selnica 

ob Dravi in v osebnem vozilu CZ Selnica ob Dravi. S prenosnim defibrilatorjem je 

opremljena tudi HE Fala. Vsi defibrilatorji v občini so nameščeni v ustreznih omaricah 

in javno dostopni. Ob odpiranju omarice se sproži zvočni signal, ki obvesti okolico, da 

je ogroženo človeško življenje. Z napravami bomo opremili celotno občino, da bo imel 

vsak, ki jo bo potreboval, kar najkrajšo pot do nje, saj so za življenje pomembne minute. 

V nadaljevanju je na zemljevidu prikazanih vseh šest lokacij AED defibrilatorjev z 

naslovi. 

 

 

 

Cvetoče rastline je bolje 

odstranjevati popoldne, saj 

se cvetni prah v glavnem 

sprošča zjutraj. 

Prijave rastišč ambrozije, 

kjer imetniki zemljišča niso 

ukrepali, naslovite na: 

Inšpekcija za varno hrano, 

veterinarstvo in varstvo 

rastlin  

Območni urad Maribor 

Tržaška cesta 53 

2000 Maribor 

Telefon: 02 238 00 00 

Elektronski naslov:  

OU-Maribor.UVHVVR@gov.si 

 

V skladu z zakonom o 

inšpekcijskem nadzoru se za 

neodstranjevanje ambrozije 

lahko izreče denarna kazen. 

Delno povzeto po spletni 

strani:  

www.ljubljana.si/sl/aktualno/

zdaj-je-cas-za-odstranitev-

zdravju-skodljive-ambrozije/. 

 

OBNOVA DVORCA VILTUŠ 

Z veseljem sporočamo, da je 

Ministrstvo za kulturo 

pridobilo EU sredstva za 

obnovo dvorca Viltuš. Tako 

arhitekti in drugi strokovnjaki 

že rišejo načrte obnove. 

Občina aktivno sodeluje pri 

načrtovanju in pripravlja ideje 

za možne dejavnosti, ki se 

bodo lahko izvajale v dvorcu. 

Obnova naj bi se zaključila 

leta 2025. 

Park ob dvorcu še naprej 

prelepo ureja naše Turistično 

društvo Selnica ob Dravi, za 

kar se članom iskreno 

zahvaljujemo. 

Skrbno urejen park že sedaj 

privablja številne 

obiskovalce, zato 

verjamemo, da jih bo v 

prihodnje z obnovljenim 

dvorcem in lepo kavarno ali 

restavracijo še veliko več.  

O poteku del vas bomo 

redno obveščali.  

 

 

mailto:OU-Maribor.UVHVVR@gov.si
http://www.ljubljana.si/sl/aktualno/zdaj-je-cas-za-odstranitev-zdravju-skodljive-ambrozije/
http://www.ljubljana.si/sl/aktualno/zdaj-je-cas-za-odstranitev-zdravju-skodljive-ambrozije/
http://www.ljubljana.si/sl/aktualno/zdaj-je-cas-za-odstranitev-zdravju-skodljive-ambrozije/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Lokacije AED defibrilatorjev v občini Selnica ob Dravi 

 
Besedilo delno povzeto po spletni strani: https://defibrilator.si/aed.html. 

 

INFORMACIJE O POTEKU 

DEL NA MOSTU MED 

SELNICO OB DRAVI IN 

RUŠAMI 

Zaradi različnih govoric, ki 
se pojavljajo o izvedbi del 
na mostu  med Selnico ob 
Dravi in Rušami, vam v 
nadaljevanju podajamo 
nekaj informacij, ki smo jih 
prejeli od izvajalca.  

 

Obnovitvena dela na mostu 
potekajo po terminskem 
planu. V času od zaprtja 
mostu so bili odstranjeni 
drogovi javne razsvetljave, 
zaščitna ograja pa je bila 
prestavljena na notranji rob. 
Prav tako so bili odstranjeni 
betonski hodniki in 
demontirani robni venci. 
Izvedena je bila montaža 
obešenega delovnega odra 
pod objektom, ki je 
sestavljena iz jeklenih 
prečnikov – nosilcev, na 
katere so položeni leseni 
plohi. S tem se preprečuje 
padanje produktov 
rušitvenih in sanacijskih del 
v reko Dravo. Pripravljajo se 
ležišča hidravličnih dvigalk 
za dvig konstrukcije na 
desnem bregu na začasna 
ležišča in izdelavo novih 
ležiščnih blazin. 

 

V novicah vas bomo tudi v 
prihodnje obveščali o 
poteku del na mostu.  

 

Stavba nasproti 

Kmetijske zadruge  

Zg. Selnica 21 

2352 Selnica ob Dravi 

 

Dom Lackovega odreda  

Sv. Duh na Ostrem vrhu 47 

2353 Sv. Duh na Ostrem 

vrhu 

Osnovna šola Gradišče 

na Kozjaku 

Gradišče na Kozjaku 39 

2361 Ožbalt 

Kmetija Krampl 

Veliki Boč 33A 

2352 Selnica ob Dravi 

Občina Selnica ob Dravi 

Slovenski trg 4 

2352 Selnica ob Dravi 

 

Gostišče Hojnik 

Janževa Gora 28 

2352 Selnica ob Dravi 

 

DELAVNICE ZA OBČANE NA TEMO PRIPRAVE DOKUMENTA 

STRATEGIJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

V lanskem letu smo začeli s pripravo Strategije razvoja občine Selnica ob Dravi in 
zaradi epidemioloških razmer ni bilo možno izvesti delavnic za občane. V mesecu 
juniju je bila objavljena anketa, na katero smo prejeli veliko odgovorov. Vse prispele 
odgovore bomo poskušali vključiti v dokument. Z namenom možnosti sodelovanja 
občanov pri pripravi tako pomembnega dokumenta, kot je strategija razvoja, bomo 
konec meseca avgusta 2021 organizirali delavnice, kjer boste lahko podali svoje 
poglede, interese, zahteve …  

Termini delavnic so: 
23. 8. 2021 ob 18.00 uri – Sv. Duh na Ostrem vrhu v prostorih Doma krajanov 
25. 8. 2021 ob 18.00 uri – Gradišče v prostorih Domu krajanov na Gradišču 
27. 8. 2021 ob 18.00 uri – Slemen v Domu krajanov na Slemenu (bivša podružnična 
šola) 
30. 8. 2021 ob 18.00 uri – Selnica ob Dravi v Hramu kulture  
 
Vabimo vas k udeležbi na delavnicah.  

 

Občina Selnica ob Dravi, 
Slovenski trg 4, 2352 
Selnica ob Dravi 

Tisk: Mtisk Martina Golja, 
Zgornja Selnica 73a, 
2352 Selnica ob Dravi 

Odgovorna urednica: 
mag. Suzana PRAJNC, 
direktorica Občinske 

uprave 

Naklada: 1.600 kom. 

     Selnica ob Dravi,  

     2. avgust 2021                                           

ISSN 2712-3324 

                                                                               

 

https://defibrilator.si/aed.html



