
 
 

OBNOVA POSLOVILNE VEŽICE V SELNICI OB DRAVI 

Prijavitelj operacije: Občina Selnica ob Dravi 

Partnerji: Arhitekt Šmid, arhitektura, urbanizem, inženiring, d.o.o. 

Vrednost operacije:  82.300,63 € z DDV 

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 40.000,00 €  

Izvedba operacije: november 2020–junij 2021 

Ozadje operacije 

- Poslovilna vežica v Selnici ob Dravi se nahaja neposredno ob pokopališču v 
naselju Selnica ob Dravi. Njena izgradnja sega v daljno leto 1963, kar je dokaz 
tablica na vežici. Vežica se je do leta 1985 vzdrževala s samoprispevki in 
prispevki Samoupravne lokalne skupnosti. Od tega leta dalje se v objekt razen 
nekaj nujnih del v notranjosti ni vlagalo, zato ga je potrebno celovito obnoviti. 
 

- Občina je v okviru operacije obnove degradiranega objekta s pomočjo 
sredstev evropskega sklada ESRR in države prenovila stavbo. S 
posodobitvijo objekta se je povečala dostopnost do storitev na lokalni ravni in 
varnost, saj se je z odstranitvijo zdravju škodljivih materialov (azbest) 
povečala kvaliteta življenja in obreda poslovitve od pokojnika.  

 
- Z izvedenim projektom se je obnovila streha objekta. Obstoječa kritina je bila 

sestavljena iz azbestno-cementnih vlake in smo je nadomestili z opečno 
kritino, ki je zdravju in okolju neškodljiva. Obstoječo fasado, ki je veljala za 
energijsko potratno smo toplotno prenovili in s tem zmanjšali potrebo po 
energiji za ogrevanje/ohlajane. Z zamenjavo energetsko varčnega stavbnega 
pohištva smo dosegli pomemben vpliv na zmanjševanje emisij toplogrednih 
plinov ter neposreden prispevek k podpori nizkoogljične skupnosti in 
skupnosti brez odpadkov. S primerno osvetlitvijo in obnovljenimi pohodnimi 
površini smo izboljšali dostop do samega objekta in hkrati zaključili celoten 
izgled objekta. 
 

- Z obnovo poslovilne vežice je občina dosegla izboljšanje kvalitete življenja 
prebivalstva, ki gravitira na navedeno pokopališče, saj se s tem, ko se 
občanom zagotovi namenske in primerne prostore, omogoči dostojen sloves 
od pokojnih, kot neogibnega življenjskega pojava. 
 

- Z izvedbo investicije se zagotavlja tudi ustrezen odnos do umrlih in kraja 
pokopa, poleg tega pa se pomembno dvigne higienski aspekt pogrebov in 
pokopov. Indirektne prednosti oz. neekonomski učinki investicije se izkazujejo 
kot povečano zadovoljstvo lokalnega prebivalstva in podobe samega kraja. 
 
 
 



 
 

Cilji operacije 

Osnovni cilji so: 
- obnova degradirane stavbe, 
- izboljšanje podobe pokopališča, 
- izboljšanje podobe kraja, 
- zagotovitev uporabe objekta tudi ranljivim skupinam (invalidi), 
- izboljšanje energijskih karakteristik objekta, 
- izboljšanju vplivov na okolje, 
- prilagoditev na vremenske spremembe, 

 

Aktivnosti operacije 

- Odstranitev obstoječe kritine iz cementno-azbestnih vlaken, 
- vgradnja nove opečne kritine, 
- odstranitev dotrajanega zunanjega stavbnega pohištva in vgradnja novega 

energijsko učinkovitega, 
- obnova toplotnega ovoja in fasadnega sistema, 
- ureditev pohodnih površin in razsvetljava objekta. 

Rezultati operacije 

- Obnovljena streha objekta,  
- obnovljena fasada, 
- novo zunanje stavbno pohištvo, 
- urejene pohodne površine okoli vežice, 
- nova razsvetljava objekta. 

 

 

 

Slika 1 Stanje pred izvedbo projekta 

 



 
 

 

Slika 2 Stanje končna izvedbo projekta 

 

 


