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  UREDITEV VODNEGA VIRA PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU  

Občina Selnica ob Dravi je na področju varovanja voda in zagotavljanja ustrezne 

kakovosti pitne vode na območju Sv. Duha na Ostrem vrhu v letu 2020 zaključila s 

prvo fazo ureditve vodnega zajetja. Lokalni vodovod sestavlja vodno zajetje s 

črpališčem, vodohran in vodovodno omrežje, preko katerega se napaja 15 

gospodinjstev (približno 50 prebivalcev), podružnična šola, ki vključuje še vrtec, 

predšolsko in šolsko vzgojo do 5. razreda. Prav tako se iz istega vodnega vira 

napajata še dve gostišči, kulturni dom, župnišče, tri kmetije ter objekt na mejnem 

prehodu.  

Projekt z naslovom »Vodovod Sveti Duh na Ostrem vrhu« je bil sofinanciran v okviru 
programa Evropa investira v podeželje (natančneje: bil je uspešno prijavljen na 
Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja 
LAS Drava v okviru sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 
Evropa investira v podeželje). V sklopu izvedenega projekta je bilo urejeno vodno 
zajetje. Projekt je zajemal: 

• regulacijo vodotoka, 

• ureditev odvodnjavanja padavinske vode, 

• cevna prepusta in 

• ograditev zajetja. 
S projektom smo dosegli zaščito pred neposrednim dostopom do vodnega vira ter 
uredili odvodnjavanje padavinskih voda. Vrednost projekta znaša 30.000 €, od tega 
je predvideno sofinanciranje z evropskimi sredstvi v višini približno 25.500 €.  
 

       

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 
 
 

IZGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE PRI SV. DUHU NA OSTREM  

V sklopu operacije varovanja voda pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu je občina ob sanaciji 

vodnega zajetja izpeljala tudi projekt »Izgradnja MKČN pri Sv. Duhu na Ostrem 

vrhu«. Podatki o onesnaženju površinskih in podzemnih ter stoječih in tekočih voda 

kažejo, da predstavljajo komunalne odpadne vode iz naselij in ostalih virov velik 

delež vsega onesnaženja voda.  

Z navedenim projektom smo tako pristopili  k reševanju problematike odvajanja in 

čiščenja odpadne vode iz javnega objekta – Podružnične šole Sv. Duhu na Ostrem 

vrhu in župnišča, ki je v neposredni bližini. Izvedba projekta zajema izgradnjo 

novega fekalnega kanala v skupni dolžini 90 m in postavitev male komunalne čistilne 

naprave v velikosti do 16 PE (populacijskih enot).  

V sklopu ureditve  odvajanja  in  čiščenja  odpadne  vode  bo  urejeno tudi dvorišče 

pred podružnično šolo, ki bo svojo končno podobo dobilo spomladi prihodnjega leta. 

Projekt smo prijavili k programu Evropa investira v podeželje (natančneje: bil je 

prijavljen na Javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev Strategije 

lokalnega razvoja LAS Drava v okviru sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje). Skupna vrednost projekta znaša 

približno 64.000 €, od tega je predvidenih evropskih sredstev 40.000 €, preostanek 

predstavlja lastni delež, ki ga bo občina pokrila s proračunskim denarjem. 

S projektom želimo dvigniti zavest lokalnih prebivalcev o obratovanju malih 

komunalnih čistilnih naprav z namenom izboljševanja učinka čiščenja, varovanja 

virov pitne vode s poudarkom na vodovarstvenih območjih in varovanju drugih 

naravnih virov, kot so vodotoki, vodonosniki in habitati ter o možnostih ponovne 

uporabe očiščene vode v kmetijske namene. 

 

 

UREDITEV KOMUNALNE 

INFRASTRUKTURE V 

NASELJU ZG. IN SP. 

SELNICA 
 

V mesecu avgustu je občina 
pričela s komunalno 
ureditvijo ulic v naselju Zg. in 
Sp. Selnica. Glavni predmet 
ureditve je bila izgradnja 
kanalizacijskega omrežja. S 
tem občina sledi zavezam o 
opremljanju aglomeracij z 
javno kanalizacijo v skladu z 
veljavno zakonodajo. O 
enem pa smo z ureditvijo 
obnovili tudi vodovodno 
omrežje, s čemer 
prispevamo svoj delež k 
doseganju ciljev države na 
področju varstva voda pred 
onesnaževanjem z 
odvajanjem odpadnih voda 
in ciljev, ki so povezani z 
oskrbo prebivalcev s 
kvalitetno pitno vodo. Prav 
tako smo v postopku 
pridobivanja upravnih 
dovoljenj pozvali še ostale 
upravljavce gospodarske 
javne infrastrukture za 
namenom, da ulici opremimo 
z vsemi kablovodi, ki bodo 
omogočali dodatne oz. nove 
zmogljivosti in s tem 
dosežemo kakovostnejšo 
bivanje občanov. Projekt je 
bil razdeljen na dve lokaciji. 
Prva lokacija je bila v Spodnji 
Selnici, kjer smo izgradili 210 
m kanalizacijskega voda in 
obnovili vodovodno omrežje 
v dolžini 250 m. Ob enem 
smo ulico opremili z novimi 
cevovodi, za 
telekomunikacijske in elektro 
napeljave ter javno 
razsvetljavo, vsi ti sedaj 
potekajo v zemlji. To 
omogoča, da bomo lahko v 
nadaljevanju v večini 
zamenjali drogove z novimi, 
ki bodo namenjeni samo za 
javno razsvetljavo ter 
opremljeni s sodobno 
tehnologijo osvetljevanja. V 
ulici smo izvedli kompletno 
protiprašno preplastitev in 
uspešno zaključili z deli.  
Druga lokacija izvajanja del 
je bila v Zgornji Selnici, kjer 
smo prav tako izgradili  
 

 



  
  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

kanalizacijski sistem v dolžini 
110 m, v enaki dolžini obnovili 
vodovod in položili cevovod za 
obnovo javne razsvetljave. 
Cesto smo opremili z 
odvodnjavanjem meteorne 
vode in kompletno 
preplastitvijo. 
Skupna vrednost projekta je 
znašala okoli 100.000 €. 
Projekt smo uspešno prijavili 
na Ministrstvo za 
gospodarstvo, razvoj in 
tehnologijo, ki ga bo financiralo 
v celoti. 
Z uspešno izvedenim 
projektom smo dosegli 
zastavljene cilje, in sicer:  

• nadaljevali smo z izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja v 
naselju Sp. in Zg. Selnica,  

• zagotovili varno in 
dolgoročno oskrbo s pitno 
vodo na območju, 

• izboljšali pogoje za bivanje 
in delo v tem okolju in 

• pripomogli varovanju okolja, 
narave ter izgledu naselja. 

 

POSTAVITEV CESTNE OVIRE 

PRI POKOPALIŠČU NA 

JABOLČNI POTI 
 

Občina je v mesecu oktobru na 

zadnji del Jabolčne poti pri 

pokopališču postavila cestno 

oviro (količek). Namen 

postavitve ovire je preprečiti 

vožnjo in parkiranje 

avtomobilov na pokopališču. 

Vozila na pokopališču namreč 

poškodujejo zelenico in v tem 

delu puščajo odpadke, zato 

prosimo vse občane za 

razumevanje. Trudimo se 

namreč, da bi pokopališče, ki 

je kraju v ponos, lepo uredili. V 

prihodnjem letu bomo 

zamenjali še streho in uredili 

fasado ter stavbno pohištvo na 

poslovilni vežici. Posadili bomo 

tudi drevo, ki bo dajalo 

obiskovalcem vsaj nekaj 

sence.  

 

 

 

NA PODRUŽNIČNI ŠOLI IN V VRTCU SV. DUH NA OSTREM VRHU SO 

BOGATEJŠI ZA NOVA IGRALA 

Občina Selnica ob Dravi je omogočila, da bodo lahko otroci iz podružničnega vrtca 

in učenci s podružnične šole Sveti Duh na Ostrem vrhu od tega šolskega leta dalje 

preživljali prosti čas tudi z igro na novih plezalnih igralih. Slednje so postavili na 

igrišču za stavbo šole, v neposredni bližini idiličnega duhovskega gozda, kjer se 

otroci in učenci že od nekdaj radi učijo ter igrajo. Uradna otvoritev igral je potekala 

v začetku meseca oktobra, spremljala sta jo unikaten kulturni program nastopajočih 

otrok in učencev, vezan na ljudske običaje domačega kraja, in simbolni prerez traku, 

ki sta ga izvedli županja Vlasta Krmelj in ravnateljica Manja Kokalj. Obe sta 

spregovorili o pomenu ohranjanja podružničnih šol za socialno in kulturno življenje 

kraja ter izrekli veliko zahvalo delavkam duhovske šole za neprecenljivo predanost 

vrtcu, šoli in kraju. Zahvalili sta se tudi vsem staršem za vsestransko pomoč in 

podporo pri delovanju vrtca ter šole. Svojo hvaležnost so izrazili tudi otroci – sicer 

ne toliko z besedami, temveč z igro na igralih, ki so jih na dan otvoritve izkoristili 

takoj, ko je bilo mogoče. 

Zapisala: Maja Vačun, pomočnica ravnateljice OŠ Selnica ob Dravi 

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI IN PROMETNE AKTIVNOSTI NA OŠ 

SELNICA OB DRAVI 

Od 16. do 22. septembra 2020 smo tudi v Sloveniji obeležili Evropski teden 

mobilnosti. To je bil teden, ko je vsa Evropa intenzivno iskala pot iz prometne zagate, 

zato smo v ta namen tudi v našem kraju organizirali aktivnosti, ki osveščajo o 

varnosti v prometu v povezavi z varovanjem ljudi in okolja.  

Ker smo bili v preteklem šolskem letu zelo uspešni na tekmovanju Varno na kolesu, 

smo učenci in strokovni delavci OŠ Selnica ob Dravi postali celo slovenski 

ambasadorji tega evropskega tedna. Organizirali smo kar nekaj dejavnosti, ki so bile 

povezane z varnostjo in obnašanjem v prometu. S pomočjo Zavarovalnice Triglav 

smo poskrbeli za brezhibnost voznih koles in si ogledali kolesarske poti v okolici 

šole.  V vrtcu in šoli nas je obiskal tudi kuža Pazi. Za učence od  1. do 5. razreda 

smo pripravili kolesarski popoldan, ko so se mladi kolesarji in vozniki skirojev 

preizkusili na treh različnih poligonih. Organizirali smo kolesarski izlet po lokalni 

Jabolčni poti in preizkusili nova kolesa, ki nam jih je posodila naša občina, za kar se 

ji najlepše zahvaljujemo. Poučili smo se o prvi pomoči za kolesarje in pripravili 

zdravo ter ustrezno hranljivo kolesarsko malico. Za učence šole smo posneli kratko 

radijsko oddajo in jih opozorili na obvezno nošenje kolesarskih čelad, pripravili smo 

tudi kratki anketni vprašalnik in nagradni knjižnični izziv. 

Učenci 6. razredov so opravili praktični del kolesarskega izpita, pri čemer so nam 

pomagali zunanji sodelavci – člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ruše, 

predsednik lokalnega Sveta za preventivo in varnost in policisti PP Ruše. 

 

 (avtor: Urška Breznik) 



  

V tednu otroka smo izvedli še akcijo Jumicar za učence 4. in 5 razreda, ki so pri 

teoretičnem delu pridobili nova znanja o prometu in jih na poligonu tudi dokazali z 

vožnjo mini avtomobilov in vključevanjem v različne prometne situacije. V sklopu 

akcije »Bodi viden, bodi previden« pa smo lokalnim sprehajalcem in kolesarjem 

razdelili odsevna telesa za večjo vidnost v temnejših jesenskih ter zimskih dneh. 

Načrtujemo tudi postavitev velikega opozorilnega znaka ob glavni cesti skozi 

Selnico, saj je cestno-prometna preventiva zelo pomembna. 

    

Zapisala: Urška Breznik, mentorica dejavnosti Varna pot vsepovsod, OŠ Selnica 
ob Dravi 

 

DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA – V TRETJE GRE RADO 

V slogi je moč, v povezovanju je uspeh, v vztrajnosti so rezultati. S tem se 

ponašamo organizatorji Dnevov Arnolda Tovornika, sprva napovedanih za 

mesec marec, prestavljenih v maj in nato oktober. Kljub nepredvidljivim 

okoliščinam smo jih uspešno izvedli in v teh neobičajnih časih narisali 

nasmeh na obraze pod maskami.  

 
(avtor: Marko Pigac) 

Lokalna zgodba, na katero smo lahko ponosni vsi domačini, nosi ime Dnevi Arnolda 

Tovornika. Letos je doživljala številne pretrese, ko se je moralo dogajanje zaradi 

epidemije prestaviti kar dvakrat. Dnevi so, kot pove že ime, posvečeni Arnoldu 

Tovorniku, ki se je rodil v Selnici ob Dravi in tukaj preživljal zgodnje otroštvo. 

Posebej je bil poznan kot odličen komik in zato ni naključje, da so Dnevi Arnolda 

Tovornika posvečeni komediji. Hram kulture je od 8. do 15. oktobra že petič zapored 

gostil vélika imena slovenske komedije: Tadeja Toša, Bojana Emeršiča, Ranka 

Babiča in Teatar Gavran, ob tem pa še ljudsko umetnost z večerom skečev. 

Potekali so Domoznanski pomenki, kjer je pogovor tekel o igralcu Arnoldu 

Tovorniku, gledališču in doživljanju profesionalne in amaterske gledališke igre s 

sogovorniki Vilijem Rezmanom, Radom Pavalecem in Liljano Urlep. V petek, na 

uradni otvoritveni dan, je bila v Likovnem salonu Lojzeta Šušmelja otvoritev 

razstave »Arnold Tovornik v Selnici ob Dravi«. Skozi avtorski pogled na produkcijo 

njegovih vlog so nastale grafične podobe, ki so Tovornika postavile v selniško 

okolje. Grafične liste Ota Vogrina je predstavil likovni kritik Mario Berdič Codella. 

Sledila je predstavitev knjige z naslovom Podobe Selniške kulture: Arnold Tovornik, 

ki je nastala pod uredniškim vodstvom Vilija Rezmana in soavtoric Desanke Tavčar, 

Lilijane Urlep in Dragice Turjak.  

Zapisala: ekipa Hrama kulture Arnolda Tovornika 

 

 

 

ZAČASNI UKREPI Z 

OMEJITVIJO PROMETA NA 

MOSTU ČEZ DRAVO 
 

Na mostu čez Dravo je bila 
evidentirana razpoka, na 
katero bi lahko negativno 
vplivale bodisi vremenske 
razmere v jesenskem in 
zimskem času, zato bodo z 
namenom zagotavljanja 
varnosti in stabilnosti mostu, 
do začetka načrtovane 
rehabilitacije mostu, 
vzpostavljeni ukrepi in sicer 
ukrep omejitve hitrosti 30 
km/h  in omejitev prometa za 
vozila z največjo dovoljeno 
maso nad 25 ton. 

 

PREDSTAVITEV UPORABE 

DEŽEVNICE 
 

Voda je neprecenljiv vir 
življenja, saj je delovanje 
živih organizmov odvisno od 
nje. Večina gospodinjstev  
koristi vodo iz javnih 
vodovodov, vendar lahko  
izkoristimo tudi možnost 
uporabe deževnice, ki je 
praktično zastonj. Z uporabo 
deževnice zmanjšujemo 
porabo pitne vode in 
mesečne izdatke zanjo. 
Deževnica se večinoma 
zbira preko strešnih površin. 
Za uporabo jo je potrebno 
prestreči, zajeti in jo shraniti 
za kasnejšo uporabo. Za 
tovrstno zbiranje deževnice 
je potreben predvsem vodni 
zbiralnik zadostne 
kapacitete. Deževnico 
največkrat uporabljamo za 
pranje avtomobilov in 
zalivanje rož, vrta ter trat. V 
primeru, da želimo koristiti 
deževnico tudi za rabo v hiši 
(splakovanje stranišča, 
pranje perila), je investicija 
nekoliko višja, saj poleg 
zbiralnika v sistemu 
potrebujemo ustrezno 
črpalko, cevni razvod in  
čiščenje. 

Z namenom vzpodbujanja 
uporabe deževnice bo 
Občina Selnica ob Dravi 
pripravila javni razpis za 
sofinanciranje tovrstnih 
projektov. 



    
POSTAVITEV ZAČASNE PILOTNE NAPRAVE ZA PREDELAVO BIOLOŠKIH 

ODPADKOV 
  

V letu 2019 je bila Snagi podeljena stavbna pravica na zemljišču Občine Selnica ob Dravi, k. o. 

Spodnja Selnica, za postavitev pilotne naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v 

okviru projekta Urban Soil 4 Food.  Stavbna pravica je bila podeljena za območje v velikosti 3.200 

m2, pri čemer znaša površina samega objekta (montažnega industrijskega šotora v velikosti 700 

m2) z vsemi manipulativnimi površinami, maksimalno 2.000 m2 (Slika 1: Območje predvidene 

naprave).  

 

Umestitev dejavnosti oziroma objekta v prostor je bila predvidena že z občinskim prostorskim 

načrtom v letu 2017, ki je navedeno območje določil za območje okoljske infrastrukture z 

dopustnimi objekti, ki med drugim dopušča tudi objekt za ravnanje z odpadki, vendar izključno za 

ravnanje z nenevarnimi odpadki.  

Gre za pilotno učno napravo, kar pomeni, da gre za manjšo napravo, s katero se bo ugotavljala 

zmožnost predelave biološko razgradljivih odpadkov v material, ki bo uporabljen za sanacijo 

območja, na katerem se naprava nahaja. Sestavljena je iz enote za suho fermentacijo, zaprtega 

kompostnika ter naprave za pirolizo s pridobivanjem biooglja ter prostorom za ročno sortiranje 

biološko razgradljivih odpadkov. Vsi postopki predelave so v skladu z uredbo o biološko 

razgradljivih odpadkih, kar pomeni, da se morajo produkti iz posamezne naprave ponovno 

uporabiti. 

Maksimalna kapaciteta vhodnega materiala v napravo bo 900 kg na dan oziroma 333 ton bioloških 

odpadkov letno z vključeno količino naravnega lesa (sekanci), ki bodo uporabljeni v procesu 

pirolize za proizvodnjo biooglja, pri čemer je potrebno poudariti, da ne gre za sežigalnico, temveč 

za razgradnjo naravnega lesa pri visokih temperaturah. Poenostavljeno 900 kg materiala na dan 

predstavlja dovoz enega samonakladalnega vozila s kesonom prostornine 9 m3. Gre za minimalne 

količine, ki bodo ob pobiranju bioloških odpadkov v Občini Selnica ob Dravi prepeljani na lokacijo. 

Produkt – kompost – ki ga bo pri predelavi nastalo približno 150 ton letno, se bo mešal z gradbeno 

zemljino, kar bo na podlagi ustreznih certificiranih postopkov in analiz omogočalo sanacijo 

degradiranega območja, kot to določajo prostorski akti.  

 



 Večkrat je bilo v različnih razpravah izpostavljeno, da gre za kompostarno oziroma »bioplinarno«, 

zato bi želeli ponovno poudariti, da bo prostorsko naprava obsegala 700 m2, prav tako je začasna, 

saj bo kot pilotna delovala največ tri leta, kar bo tudi pogoj v uporabnem dovoljenju. Zaradi 

navedenega dejavnosti, ki bi lahko škodljivo vplivale ali imele negativne posledice na okolje, ne 

bo možno izvajati. Izpostavljeni dvomi glede hrupa, smradu in povečanega prometa so sicer 

upravičeni, vendar je pomembno izpostaviti, da je zaradi stroge okoljske zakonodaje treba ob 

delovanju naprave (pa tudi že ob sami postavitvi) poskrbeti za številne ukrepe, ki takšne okolju 

škodljive vplive zmanjšujejo ali preprečujejo. Zavezani smo, da redno izvajamo deratizacije, 

kontrolo emisij v zrak, tla in odpadne vode. Glede na to, da bo naprava postavljena v lokalnem 

okolju, bo njeno delovanje nenazadnje pod budnim očesom občanov. Ti lahko kadarkoli pridobijo 

vse informacije v zvezi s samim delovanjem, zato si tako občina kot Snaga ne moreta privoščiti 

kakršnihkoli odstopanj od načrtovanega ali obvez, ki jih bo določilo okoljevarstveno dovoljenje.   

 

Slika 2: Shema postavitve 

Za preprečevanje emisij v zrak bo izveden ustrezen prezračevalni sistem s kemičnim filtrom, 

katerega namen je odstranjevanje neprijetnih vonjav. Glede hrupa predvidevamo, da bistvenih 

vplivov na okolje ne bo, saj se bodo vse aktivnosti (proizvodnja, naklad/razklad materiala, 

skladiščenje, sortiranje odpadkov ...) odvijale v šotoru. Prav tako v radiju 300 m ni stanovanjskih 

objektov.  

Po končanem triletnem delovanju bo naprava na območju prenehala delovati.  

Zavedamo se, da so okoljski projekti v Sloveniji stežka sprejemljivi, vendar smo prepričani, da bo 

predvidena naprava (še posebej zaradi vračanja predelanih materialov v okolje za sanacijo 

območja) na daljši rok prinesla pomembne in merljive učinke, kar bo tudi poročano Evropski 

komisiji.  

V primeru dodatnih strokovnih vprašanj nam (podjetju Snaga) jih lahko kadarkoli posredujete na 

elektronski naslov: info@snaga-mb.si. Odgovore se bomo potrudili podati v najkrajšem možnem 

času. Hkrati vas vabimo, da spremljate našo spletno stran in Facebook profil, preko katerih vas 

bomo obveščali o vseh aktivnostih in novostih, vezanih na izvedbo projekta.  

Zapisala: Snaga d.o.o 

 

mailto:info@snaga-mb.si



