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Sporočamo vam, da se na manjšem 

posestvu v Črešnjevcu ob Dravi nahaja 

SADJEMAT – hladilna vitrina z jabolki 

in hruškami, pakirano po 5 kg. Ponudba 

s cenami je predstavljena ob vitrini, 

denar pa kupci odložijo v nabiralnik. 

Jabolka so vedno sveže pripravljena in 

v manjših količinah. Na voljo so 24 ur 

dnevno. V naslednjem letu bodo 

ponudbo popestrili tudi z drugim 

sadjem, tj. z zgodnjimi jabolki, s 

hruškami, slivami, občasno tudi s 

sezonsko zelenjavo, ki na velikem 

domačem vrtu presega samooskrbo 

kmetije.  

Za nakup v trgovinici se še naprej 

priporočajo.  

 

Slika: Sadjemat (Avtor: 

Lucija Grahor) 



  
  

  

  
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBČINSKA UPRAVA 
 

V mesecu oktobru  in novembru 2021 je občinska uprava izvajala naslednje naloge: 

• Podeljenih je bilo 12 štipendij; šestim študentom in šestim dijakom. 

• Urejen je bil nov del ceste v Habidovem jarku, izvedeno je bilo asfaltiranje in 

ureditev Lovske ulice ter ceste Špringer–Šantl – smo to že pisali?(nekaj slik je 

objavljenih v nadaljevanju). Zaključena je tudi obnova ceste in ureditev 

kanalizacije, vodovoda in razsvetljave v Sp. Selnici. 

• 21. 10. 2021 je občinski svet sprejel Sklep o spremembi načina plačila za vrtec. 

Nanaša se  na znižanje plačila vrtca za strošek prehrane, ki se je do sedaj 

uveljavljal po treh dnevih izostanka, s spremembo pa se znižano plačilo 

upošteva od prvega dneva izostanka, če starši odsotnost pravočasno 

sporočijo. 

• Zaključen je javni razpis za izbor izvajalca 24-urne dežurne pogrebne službe 

v Občini Selnica ob Dravi. Izbrano je bilo podjetje ELIS PLUS d.o.o. 24-urna 

dežurna pogrebna služba je obvezna gospodarska javna služba. Obsega vsak 

prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali 

zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma 

drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne 

službe, vključno z uporabo le-teh. ELIS PLUS d.o.o. je edini pristojen za 

prevzem vseh oseb, umrlih na območju Občine Selnica ob Dravi. Cena 24-urne 

dežurne službe znaša 94,40 EUR brez DDV oz. 103,36 EUR z DDV po 

posameznem prevozu. Cena zajema prevoz pokojnika ob vsakem času, 

uporabo transportne krste, delo s pokojnikom in en dan hladilnice. V primeru 

smrti na domu v Občini Selnica ob Dravi pokličete podjetje Elis Plus d.o.o., kjer 

dobite tudi vse ostale informacije. Mobilna številka: 041 561 590, e- pošta: 

elisplus.slovo@gmail.com. 

• Na stavbi bivše šole Slemen se nadaljujejo obnovitvena dela, menjala sta se 

kritina in ostrešje, opravljenega pa je bilo tudi veliko drugega dela. Za veliko 

opravljenih delovnih ur se zahvaljujemo članom Vaškega odbora Slemen. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

VARUHINJA BOLNIKOVIH  

PRAVIC 

Z Mestno občino Maribor je bila 

podpisana pogodba o izvajanju 

nalog Varuha bolnikovih pravic 

za leto 2022. Po potrebi tako 

lahko naši občani kontaktirajo 

Varuhinjo bolnikovih pravic: 

Lidijo Breznik, mag. soc. 

geront., strokovno sodelavko 

Manjo Habjanič, univ. dipl. 

prav., na naslov: Ulica heroja 

Tomšiča 2, 2000 Maribor, po 

telefonu:  02/2201-634,  

02/2282-223 ali elektronski 

pošti: varuh.bp-mb@maribor.si. 
 

PROJEKT »NA KAVO K 

ŽUPANJI« 

Tudi v mesecu novembru 

nadaljujemo z izvajanjem 

projekta »Na kavo k županji«. 

Vabimo vse občane, ki bi želeli  

županji podati svoje mnenje, 

poglede, pritožbe, želje, da se 

dogovorijo za termin na 

telefonski številki 02 673 02 02 

ali na zupanja@selnica.si. 
 

 

AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV 

Akcija zbiranja odpadkov, ki 

sodijo v zbirni center, bo 

ponovno potekala v soboto, 18. 

decembra 2021, na platoju za 

hladilnico v Selnici ob Dravi od 

8.00 do 15.00 ure.  

 

WIFI4EU 

Uporaba brezplačnega omrežja 

je preprosta in časovno 

neomejena, uporabnik na 

mobilnem telefonu ali drugi 

napravi med razpoložljivimi 

omrežji na lokaciji izbere 

omrežje »WiFi4EU«, nakar se 

odpre spletni obrazec z 

emblemom WiFi4EU, kjer 

uporabnik izbere možnost 

»Vstopite«. S tem je prijava 

opravljena in uporabnik lahko 

začne uporabljati brezplačni 

internet. 

 

 

 

Slika obnovljene stavbe bivše 

podružnične šole na Slemenu  

(Avtor: Suzana Prajnc) 

Slike cest z obnovljenim ali 

novim asfaltom: Habidov jarek, 

cesta Šopinger – Šantl in 

Lovska ulica (Avtor: Igor 

Grušovnik) 

 

mailto:varuh.bp-mb@maribor.si


  

ŠOLSKE OLIMPIJSKE IGRE 
 
Na Osnovni šoli Selnica ob Dravi so v torek, 19. 10. 2021, otvorili 7. ŠOLSKE 
OLIMPIJSKE IGRE (ŠOI). Na dan otvoritve so se v telovadnici šole zbrali otroci iz 
vrtca, učenci, delavci zavoda in povabljeni gostje – med njimi tudi trije športniki 
olimpijci (prireditev je potekala ob upoštevanju vseh zdravstveno-higienskih ukrepov). 
Na kulturno-športnem dogodku, ki je grel srce in tudi orosil marsikatero oko, so 
prižgali olimpijski ogenj, obesili olimpijsko zastavo in prisegli, da bodo igrali 
pošteno in borbeno ter bodo, kot je bil moto tokratnih ŠOI, ČUTILI SKUPAJ.  
 
Prvi dan so se učenci pomerili v različnih športnih igrah: metu žogice v cilj/na koš, 
nogometu, kegljanju, igri petelinček, igri med dvema ognjema in odbojki. 
 
V naslednjih dveh dneh so izvedli ekskurzije po Sloveniji ter športna dneva na 
Atletskem stadionu Poljane in atletskem stadionu v Slovenski Bistrici. Učenci so 
tekmovali v naslednjih atletskih disciplinah: tek na 60 m in 600 m, skok v daljino in 
met vorteksa. Učitelji so povedali, da so z velikim zadovoljstvom in ponosom opazovali 
resnost, zavzetost, borbenost in solidarnost učencev, ko so stiskali iz sebe moči za 
uspešen rezultat in stiskali pesti drug za drugega.  
 
Olimpijskim igram so se pridružili tudi vsi otroci iz vrtca, ki so se preizkusili v igrah 
brez meja – izvajali so pestre gibalne dejavnosti na prostem. Vsaka skupina je prejela 
priznanje za sodelovanje. Medse smo povabili tudi predstavnike športnih društev, ki 
so za otroke pripravili različne postaje, na katerih so osvajali tehnike teka, skok v 
daljino in spretnosti z žogo, urili pa so tudi koordinacijo celega telesa in motorične 
sposobnosti na poligonu v mali telovadnici. Malčki so spoznali tudi osnove karateja in 
vsi neizmerno uživali ob raznolikih dejavnostih.  
 
Šolske olimpijske igre so zaključili v petek, 22. 10. 2021. Na zaključku so razglasili naj 
športnike in športnice posameznih vzgojno-izobraževalnih obdobij, ugasnili so 
olimpijski ogenj, spustili olimpijsko zastavo, jo predali šestošolcem, ki jo bodo čuvali 
do naslednjih iger, ter strnili vtise in občutja iz olimpijskega tedna. Teden, ki so ga 
namenili športu, ni bil le športno obarvan – družili so jih tudi kultura, umetnost, 
strpnost, solidarnost, povezanost … Med udeleženci in v njih so se prepletala različna 
čustva: veselje ob lastnem uspehu in/ali uspehu drugih, žalost, ker so zmanjkale 
sekunde ali milimetri do medalje, ponos, da stojijo na stopničkah ali da so sploh zmogli 
priteči na cilj, sreča, da so se družili s prijatelji in čutili skupaj … Res je, da so na 
stopničke v teh dneh stopili le učenci, ki so imeli najhitrejši/najboljši športni rezultat in 
so si zaslužili medalje in pokale. A čestitke so si za borbenost in »fair play« zaslužili 
tudi tisti, ki so stali pred/pod stopničkami – torej prav vsi učenci ter otroci iz vrtca in 
vsak izmed njih.  
 
Pripravila: Manja Kokalj, ravnateljica 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Utrinki iz Šolskih olimpijskih iger 

          (Avtorice: Maja Vačun, 

 Martina Jaunik in Nevenka Sagaj) 

 

 

OKTOBER – MESEC POŽARNE  

VARNOSTI 

16. 10. 2021 je bil za gasilce 

naporen dan, imeli so namreč 

vajo za zahtevne intervencije.  

Pod okriljem Gasilske zveze 

Ruše se je izvedla obširna 

vaja. Na gasilski vaji je 

sodelovalo kar 69 operativcev 

iz šestih gasilskih društev. 

Vsako društvo je imelo na vaji 

točno dodeljeno nalogo. 

Gasilci iz PGD Selnica ob 

Dravi so imeli nalogo poiskati 

poškodovanega ribiča, ga 

oskrbeti in z nosili varno 

prinesti do reševalcev.  

Naše gasilce so obiskali tudi 

otroci iz vrtca Selnica ob 

Dravi.  

Vodja veteranov PGD Selnica 

ob Dravi, g. Evald Verdonik, 

je 3. 10. 2021 praznoval 80 

let. Iskrene čestitke. 

23. 10. 2021 je bil organiziran 

servis gasilnikov pred 

Gasilskim domom Selnica ob 

Dravi. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Facebook PGD Selnica 

ob Dravi 
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DNEVI ARNOLDA TOVORNIKA 2021 

Za nami je 6. izvedba Dnevov Arnolda Tovornika, ki smo jih zaradi danih okoliščin 

(praviloma se izvajajo v mesecu marcu) izvedli v mesecu oktobru. Kljub temu da nam 

ta že dolgotrajna covid-19 situacija otežuje samo načrtovanje in izvedbo, smo z 

ogromno optimizma naredili vse, da se prireditve izvedejo z upoštevanjem vseh 

pogojev, ki jih je postavilo zdravstvo ali politika. 

V teh okoliščinah je bila izvedba prireditev svojevrsten izziv in s pomočjo zunanjih 

sodelavcev, pokroviteljev in donatorjev smo maloštevilna ekipa Hrama kulture vse 

dneve, in sicer od 16. 10. do 20. 10. 2021, skrbeli, da so se dogodki odvijali po 

programu. Skupaj z nastopajočimi smo se trudili, da so obiskovalci odhajali 

zadovoljnih in nasmejanih obrazov. Zaradi PCT-pogojev je bil obisk okrnjen glede na 

prejšnje izvedbe Dnevov Arnolda Tovornika, a smo bili z obiskom zadovoljni in smo 

dokazali, da je treba v kriznih časih še bolj »stisniti« in misli usmeriti naprej, ko bodo 

spet normalni in boljši časi za kulturo. Da smo na pravi poti, nam sporočajo številne 

pohvale in čestitke, tako igralcev in vas – obiskovalk in obiskovalcev. 

Izvajalci Dnevov Arnolda Tovornika se ob tej priliki zahvaljujemo vsem, ki so 

ustvarjali in omogočili posamezne dogodke, predvsem pa vam, drage obiskovalke in 

obiskovalci, katerim so te prireditve namenjene, in vas že danes vabimo na naslednje 

Dneve Arnolda Tovornika, marca 2022. 

Pripravila: Ekipa Hrama kulture Arnolda Tovornika 

PROGRAM VESELI DECEMBER 2021   

Občina Selnica ob Dravi, skupaj z društvi, OŠ Selnica ob Dravi in Hramom kulture 

Arnolda Tovornika, tudi letos pripravlja veliko dogodkov, ki se bodo odvili v času 

čarobnega decembra, ob upoštevanju COVID-19 ukrepov. 

Napovednik dogodkov bo objavljen na Facebook strani občine. Predstavljamo vam 

kratek pregled dogodkov: 

03.12.2021 ZAČETEK VESELEGA DECEMBRA: PRIŽIG LUČK, 

05.12.2021 MIKLAVŽEVANJE, 

09.12.2021 DELAVNICA IZDELOVANJE BOŽIČNIH OKRASKOV,  

13.12.2021 ŠOLSKI NOVOLETNI BAZAR IN PRIHOD DEDKA MRAZA,                                             

16.12.2021 DELAVNICA IZDELOVANJA BOŽIČNIH LATERN, 

18.12.2021 OBISK BOŽIČKA ob 11.00, Vaški dom Sp. Slemen (stara šola) 

18.12.2021 BOŽIČNI KONCERT  V CERKVI  SV. MARJETE V SELNICI OB 

DRAVI ob 18. uri 

19.12.2021 BOŽIČEK KJE SI?  Že tradicionalno soboto pred počitnicami 

 Društvo Godi mi organizira nočni pohod z laternami po Jabolčni poti do Vrablove 

domačije, kjer bo pohodnike pričakal Božiček in otroke tudi obdaril.  

22.12.2021 BOŽIČEK V SELNICI OB DRAVI 

 

 

 

     

23. RAZSTAVA ROČNIH DEL 

»MARJETIC« 

Članice Ročnodelskega 

društva »Marjetice« iz Selnice 

ob Dravi ustvarjajo že skoraj 

četrt stoletja. Ustvarjajo iz 

različnih materialov – pletejo, 

šivajo, kvačkajo, vezejo, 

klekljajo in tako nastajajo 

izjemne rešilje zavese, 

namizni prti in prtički, gobelini, 

topla oblačila, celo nakit. 

Razstava čudovitih izdelkov je 

bila na ogled tri dni v Hramu 

kulture Selnica ob Dravi. 

Podelili so tudi dve priznanji za 

20 let članstva v društvu, ki sta 

ga prejeli Marija Hlade in 

Alenka Grušovnik. Iskrene 

čestitke. 

DOSEŽKI KARATE KLUBA 

SELNICA OB DRAVI V MESECU 

OKTOBRU 

V mesecu oktobru so se naši 

karateisti udeležili različnih 

tekmovanj, na katerih so bili 

zelo uspešni. V Slovenskih 

Konjicah se je 7. 10. 2021 

odvijalo Državno mladinsko 

prvenstvo. Na prvenstvu je 

sodelovalo šest karateistov 

Karate kluba Selnica ob Dravi, 

ki so osvojili 2. mesto, dvakrat 

3. mesto, štirikrat 5. mesto in 7. 

mesto.   

V soboto, 16. 10. 2021, je pri 

nas v Selnici ob Dravi potekal 

1. krog osnovnošolske in 

srednješolske lige. Selniški 

karateisti so osvojili osem 

medalj, tako v katah kot v 

borbah.  

V soboto, 23. 10. 2021, je 

potekal mednarodni turnir 

Maribor open, na katerem je 

nastopilo tudi sedem selniških 

karateistov. Osvojili so pet 

medalj.  

Vse podrobnosti o 

osvojenih medaljah so 

objavljene na Facebook 

strani občine. 
 




