
  

 
 

NOVICE 

OBČINE SELNICA OB 

DRAVI 
 

APRIL 2022 
 

 

VSEBINA 

ŠILIHOVO PRIZNANJE NA PODROČJU 

ŠOLSTVA 

OBČINSKA UPRAVA 

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE 

VODE 

AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV 

ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO NAŠO 

OBČINO« 

PREVOZ S KOBANCEM 

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE  

MALI POHODNIKI V VRTCU KOBANČEK 

ZA ZDRAVO PAMET – PASTI DEMENCE 

BREZPLAČNA SVETOVANJA 

SPLETNI UČNI PRIPOMOČEK YUNO 

 

 

 

 

 

 

 
 

ŠILIHOVO PRIZNANJE NA PODROČJU ŠOLSTVA 

Naša učiteljica, Polonca Perkuš, je oktobra 2021 prejela Šilihovo priznanje na 

področju šolstva. Za njeno delo na področju razvoja šolstva, za njeno srčnost, 

skrbnost in predanost poklicu, ji iz srca čestitajo otroci in njihovi starši. 

Njihovim čestitkam se pridružujemo tudi mi. 
 

OBČINSKA UPRAVA 

- Zaradi zaprtja Ruškega mostu so uradne ure Upravne enote na 

Krajevnem uradu v Selnici ob Dravi:  

• ponedeljek od 8.00 do 11.30,  

• torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 14.30,  

• sreda od 14.00 do 17.30,  

• petek od 8.00 do 12.30. 
- Vsem občanom bo omogočeno predčasno glasovanje na volitvah v 

državni zbor v prostorih naše občine in sicer 19. 4., 20. 4. in 21. 4. 2022 

od 7.00 do 19.00 ure.  

- Tudi v letu 2022 naša občina sofinancira odvoz salonitnih plošč. Namen 

razpisa je spodbujanje zamenjave azbestne kritine z okolju in zdravju 

prijaznejšimi materiali. Sredstva so nepovratna. Več o razpisu najdete na 

naši spletni strani https://www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi-2/.   

- Objavljen je javni razpis za kmetijstvo – skupinske izjeme za leto 2022. 

Razpis in razpisna dokumentacija sta objavljena na oglasni deski in spletni 

strani Občine Selnica ob Dravi,  https://www.selnica.si/razpisi/odprti-

razpisi-2/, zainteresirani pa jo lahko prejmejo tudi na sedežu Občine. Rok 

za prijavo za prvo odpiranje je 8.4.2022, za drugo odpiranje pa 

30.9.2022.  V primeru dodatnih informacij nam prosim pišite na 

info@selnica.si. 

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. 
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AKCIJA ZBIRANJA ODPADKOV 

Akcija zbiranja odpadkov, ki sodijo v 
zbirni center, bo ponovno potekala v 
soboto, 23. aprila 2022, na platoju za 
hladilnico v Selnici ob Dravi od 8.00 do 
15.00 ure.  
 

ČISTILNA AKCIJA »OČISTIMO NAŠO 

OBČINO« 

Vabimo vas, da se udeležite čistilne 
akcije »Očistimo našo občino«, ki bo 
potekala v soboto, 23. aprila 2022, 
od 9.00 ure dalje. Zbirno mesto je na 
Slovenskem trgu 4 (pred občinsko 
stavbo). Za zaščitna sredstva in vreče 
bo poskrbljeno. Vabljeni k udeležbi! 
 

PREVOZ S KOBANCEM  

Občina Selnica ob Dravi je v 
sodelovanju z Društvom upokojencev 
Selnica ob Dravi in Fala ter Krajevno 
organizacijo Rdečega križa Selnica ob 
Dravi v mesecu marcu začela izvajati 
projekt »Kobanc – prevoz za starejše«  

Namen projekta je preprečiti in 
prekiniti izoliranost ter osamljenost 
starejših prebivalcev naše občine, ki 
zaradi oddaljenosti, odsotnosti avta ali 
slabih prometnih povezav skoraj ne 
zapuščajo doma.  

Do prevoza so upravičeni starejši od 
65 let, ki nimajo sorodnikov oz. so le-ti 
zaposleni. Za naročilo prevoza je treba 
poklicati na telefonsko številko (02) 67 
30 207 ali (02) 67 30 202 v času od 
ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. 
Ob rezervaciji prevoza se predstavite, 
poveste, kam ste namenjeni, kdaj 
potrebujete prevoz, koliko časa bo 
opravek trajal, ali pri tem potrebujete 
spremstvo in ali potrebujete tudi 
prevoz nazaj domov. Za rezervacijo 
prevozov je treba poklicati in se 
naročiti vsaj tri dni vnaprej. Ta način 
omogoča, da zagotovimo prevoz kar 
največjemu številu ljudi. Ob vikendih in 
praznikih se prevozi ne izvajajo. Za 
nadaljnjo komunikacijo poskrbijo 
koordinatorji pri društvu upokojencev. 

Vozniki prostovoljci so komunikativni 
ljudje in potniki bodo med vožnjo z 
njimi lahko klepetali ter se dobro 
počuti.  

Hvala prostovoljcem in vsem 
organizatorjem!  

 

- Zaradi ugodnih vremenskih razmer je občina že začela izvajati vzdrževalna 

dela na cestah. Uspelo nam je preplastiti ali na novo asfaltirati več cest, in 

sicer del ceste v Lipuševem jarku, cesto k Podružnični šoli in vrtcu na Sv. 

Duhu na Ostrem Vrhu ter cesti v Črešnjevcu in na Fali. Pomembno je, da 

ceste urejamo na način, da jih močnejše padavine ne bodo takoj uničile. Z 

ureditvijo cest bomo občanom omogočili varnejšo vožnjo. 
 

Sliki ceste v Lipuševem jarku in v Črešnjevcu 
 

 
 
 
Na sliki je posnetek Ruškega 
mostu z dronom. 

 

 

 

 

LETNO POROČILO O SKLADNOSTI PITNE VODE V NAŠI OBČINI 

Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod tudi v letu 2021, tako kot do sedaj, 

zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora po izdelanem HACCP načrtu 

oziroma z obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene 

obdelave, prečrpavanja in distribucije do končnih uporabnikov. Skladnost 

pitne vode se je spremljala na črpališčih, na omrežju v vodooskrbnih objektih 

in pri uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah in vrtcih ter deloma v gostinskih 

objektih). Izvajanje notranjega nadzora se je vršilo v skladu z določili 

Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 

25/2009, 74/2015 in 51/2017). Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega 

nadzora v letu 2021 odvzetih 2.209 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 

104 za kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu Mariborskega vodovoda 

je bilo v letu 2021 mikrobiološko neskladnih 2,8 % vzorcev. Kemijsko 

neskladnih vzorcev ni bilo zabeleženih.  

Podrobnejše poročilo in več podatkov o kakovosti pitne vode se nahaja na 

spletni strani: http://www.mb-vodovod.si/ 

Pitno vodo, ki jo je v letu 2021 dobavljal Mariborski vodovod za občino 

Selnica ob Dravi, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

ocenjuje kot skladno z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Glede na obseg 

opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno. 

 

DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE – 24. APRIL 2022 

V vsaki šolski kuhinji predstavlja zavržena hrana problem – to je nekaj, česar 

si ne želi nobena kuharica in tudi ne ostalo osebje. Gre namreč za obroke, ki 

so bili skrbno pripravljeni, vendar jih otroci niso zaužili (ali pa samo delno) in 

jih je posledično treba zavreči v bioodpadke. Tako zavrženo hrano mora 

http://www.mb-vodovod.si/


  

ZA ZDRAVO PAMET – PASTI DEMENCE 

Vabimo Vas na prvi sklop brezplačnih 
izkustvenih psihosomatskih delavnic 
PASTI DEMENCE, kjer bomo v sklopu 
šestih srečanj: 
✓ Spoznali lastne omejitve in kako jih 

preseči. 
✓ Se učili, kako prilagoditi bivalni 

prostor in vsakodnevna opravila 
sebi, svojim željam in zmožnostim. 

✓ Razvijali in krepili možganske 
povezave. 

✓ Se učili različnih miselnih in 
telesnih tehnik, ki nas povezujejo. 

✓ Spoznali, kako ohranjati vrelec 
mladosti. 

✓ Krepili procese pomnjenja in naš 
spomin. 

✓ Se učili asertivne komunikacije za 
dosego naših ciljev. 

✓ Kako prepoznati svoje meje in 
kako drugim postaviti zdrave meje. 

✓ Spoznali, kako zaustaviti ali vsaj 
preložiti simptome demence. 

✓ Telesu vračali gibalno prožnost in 
igrivost ter možganom povrnili 
otroško radovednost. 

Brezplačne izkustvene delavnice 
PASTI DEMENCE se bodo odvijale 
šest zaporednih nedelj v Hramu 
kulture, od 18.00 do 19.30, po 
naslednjem terminskem planu: 24. 
april, 8. maj, 15. maj, 22. maj, 29. maj 
in 5. junij 2022. 

Delavnice bosta vodili: mag. Barbara 
Pribožič Leka in doc. dr. Lara Plajh. 

Vabljeni, da spoznate, se naučite in 
doživite nekaj novega in drugačnega, 
kar vam bo pomagalo narediti si boljši 
jutri.  
 

BREZPLAČNA SVETOVANJA 

ČUTITE DUŠEVNO STISKO? 
NUDIMO VAM BREZPLAČNO 
POMOČ. 

Občina Selnica ob Dravi že vrsto let 
skrbi za svoje krajane. Ob vseh 
aktivnostih, ki vključujejo skrb za telo, 
je v današnjih časih potrebna tudi 
skrb za duševno zdravje. Ljudje smo 
namreč vedno bolj zaprti, nervozni, 
prestrašeni, žalostni. Brez prave 
pomoči se občutek nemoči lahko 
prelevi v večje psihične probleme in 
nenazadnje tudi v duševne bolezni. 
Veliko se jih da preprečiti.  

Zato smo se odločili, da bomo 
sodelovali z zasebnim zavodom P in 
P in pika ter svojim krajanom ponudili 
BREZPLAČNO PSIHOSOCIALNO 
POMOČ V DUŠEVNI STISKI. 

odpeljati podjetje, ki skrbi za predelavo bioloških smeti, kar šoli predstavlja 

tudi finančni strošek.  

Zavedamo se, da otroci ne marajo vseh živil enako, zato lahko kuharice 

opozorijo, če kakšne jedi ne želijo ali bi je zaužili manj. Skrbi, da bi hrane 

zmanjkalo, ni. Če učenci prosijo za dodatno porcijo, jo dobijo. Celoten kolektiv 

na šoli se trudi, da bi otroke spodbudili, da poskusijo jedi in da obrok, ki ga 

prevzamejo, vsaj delno zaužijejo. Kljub temu opažamo med učenci nespoštljiv 

odnos do hrane: velikokrat jed le pomešajo z žlico ali vilicami in nato celoten 

obrok zavržejo. Nekateri se s hrano igrajo, jo mečejo po jedilnici ali šoli. 

Opazili smo, da učenci npr. enkrat ugriznejo v jabolko, ostalo roma v koš. 

Njihovi izgovori so, da niso lačni, da ne marajo določene jedi in da bodo raje 

jedli doma. A po mnogih šolskih obveznostih je vsak otrok lačen in potrebuje 

tako malico kot kosilo. S tem ko učenci zavržejo obrok, ne zavržejo le živila, 

ki je bilo kupljeno, skrbno pripravljeno in postreženo, zavržejo tudi čas vseh 

vpletenih v pridelavo in predelavo živila oz. jedi: delo kuharice, trgovca, 

kmeta, ki je hrano pridelal. Na šoli ima veliko otrok subvencionirane obroke 

hrane, zato nas to dejstvo še bolj žalosti. Zaposleni na šoli opažamo, da si 

učenci zjutraj in po pouku v bližnji trgovini kupujejo slane in sladke prigrizke, 

gazirane ter energijske pijače. Otrok, ki svoj želodec napolni z energijsko 

bogato, a hranilno revno hrano, s tem škoduje svojemu zdravju in posledično 

seveda ne bo pojedel šolskih obrokov. Izvidi sistematskih pregledov in 

rezultati športno-vzgojnih kartonov naših učencev kažejo, da je telesna masa 

otrok OŠ Selnica ob Dravi med najvišjimi v tem delu Podravja.  

Zmanjševanje ostankov hrane je dolgoročen 

izziv. V njem mora sodelovati celotna skupnost 

in ne samo šola – zaposleni in učenci, predvsem 

njihovi starši in širša družina, tudi občine in 

zdravstveni domovi, lokalni pridelovalci, društva 

... Šele ko se bo vsak posameznik zavedal, da je 

hrana dobrina, ki jo moramo spoštovati, in ko bo 

ozavestil, koliko truda je vloženega v pridelavo 

živil ali pripravo jedi, šele takrat bomo razumeli, 

da zavržene hrane ne bi smelo biti v tako velikih 

količinah.  

24. april je dan brez zavržene hrane –  

razmislimo, kaj lahko sami storimo in 

spremenimo.  

Pripravila: Barbara Ozbič Kirijakopulos, univ. dipl. inž. živ. tehnol., 

organizatorica prehrane na OŠ Selnica ob Dravi 

 

MALI POHODNIKI V VRTCU KOBANČEK 

Obogatitvena dejavnost poteka skozi vse šolsko 

leto 2021/2022. Glavni cilj dejavnosti je navdušiti 

otroke in starše za načrtovano aktivno 

preživljanje prostega časa družine – v gibanju, z 

zanimivimi in zabavnimi igrami oz. dejavnostmi. 

Želimo si, da bi gozd nudil otrokom, staršem in 

drugim obiskovalcem možnosti za doživljanje in 

odkrivanje narave, s tem pa omogočal sprostitev 

in krepitev zdravja. Že samo s sprehodom skozi 

gozd, premagovanjem ovir ob poti, čudenjem ter 

opazovanjem narave … naredimo veliko za svoje 



  

Krajanom je tako omogočen 
individualni pogovor s 
strokovnjakinjo, ki vam lahko pomaga 
skozi različne duševne stiske: 
prevelik stres, izgorelost, žalovanje, 
strah, depresijo, različne odvisnosti, 
nemoč. Pomaga tudi pri razumevanju 
družinskih vezi in problemov, pri 
problemih med zakonci, najstniki ali v 
širši družini. 

Brezplačna svetovanja za krajane 
občine se bodo izvajala vsak drugi 
torek med 15.00 in 20.00 uro v 
prostorih Občine Selnica ob Dravi, 
Slovenski trg 4 od 5. aprila 2022 
naprej. Na posvet se lahko naročite 
neposredno pri ge. Barbari Pribožič 
Leka na tel.: 041 758 517 ali na 
barbara.pribozic@gmail.com. 

Verjamem, da bo možnost posveta s 
strokovnjakom pomagala uspešno 
rešiti marsikateri problem. 
 

Pripravila: dr. Vlasta Krmelj, županja 

SPLETNI UČNI PRIPOMOČEK YUNO 

YUNO je učni pripomoček, kjer čaka 
posneta celotna učna snov osnovne 
šole – vsak razred, vsak predmet, 
vsaka učna lekcija v največ ENAJSTIH 
minutah! 

Kadar otrok manjka v šoli, kadar snovi 
ne razume, kadar ne upa vprašat, 
kadar so ocene slabe, kadar želi snov 
slišat  i še enkrat ... je YUNO prava 
izbira. Poglej video razlago učitelja, 
preberi in dopolni zapisek, reši vaje in 
rešitve preveri ... ter OBVLADAJ za 
petico! 

Občanom Selnice ob Dravi s kodo 
SELNICA15 podarjamo 15 % popusta 
ob nakupu.  

Več informacij o portalu 
in vzorčnih lekcijah 
najdete na spletni 
strani: www.yuno.si. 

zdravje in dobro počutje. Gozd nam nudi tudi ogromno drugih možnosti, če le 

vključimo ideje in nekoliko domišljije. 

Pohode izvajamo v naši občini. Izvedli bomo tri organizirane pohode 

(Jabolčna pot, turistična pot, Vinski vrh) in šest pohodov po lastni izbiri otrok 

in njihovih staršev. Vsak otrok prejme knjižico Mali pohodnik, v katero rešuje 

naloge, zapiše utrinke, označi počutje, vreme ipd. Pri organizaciji nam 

pomagata Občina Selnica ob Dravi in Gorska reševalna služba Maribor. Pri 

tiskanju logotipov, ki nas spremljajo ob poti, nam pomaga Mtisk, d. o. o. 

(www.mtisk.si).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi (jesenski) pohod smo izpeljali v sredo, 20. 10. 2021, v sklopu šolskih 

olimpijskih iger. Začeli smo pri hladilnici in kar hitro zavili z Jabolčne poti v 

gozd, kjer so nas ob poti čakale zelo zanimive dejavnosti ter naloge. Otroci so 

sodelovali s starši in starimi starši, reševali so uganke, zaplesali rajalno igro, 

premagovali ovire, oponašali gibanje različnih živali, sodelovali v šaljivih, 

dejavnostih ipd. Pohoda so se udeležili 104 udeleženci, na kar smo zelo 

ponosni.  

Drugi (zimski) pohod smo izpeljali v petek, 11. 3. 2022. Začeli smo na igrišču 

šole in se podali proti Janževi gori. Bilo je zelo mrzlo, vendar smo kljub temu 

izpeljali naslednje dejavnosti ob poti: reševanje ugank s šaljivimi dejavnostmi, 

ugotavljanje skritega predmeta, prikaz zimskih športov, tek družin pri Janževi 

gori, iskanje predmetov po lastnostih, premagovanje poti v kolonah s tekom, 

hojo skozi tunel ipd. Pohoda se je udeležilo 58 udeležencev. Tudi tokrat so bili 

vtisi staršev zelo pozitivni.  

Na obeh pohodih so nas vso 

pot spremljali predstavniki 

gorske reševalne službe in 

nam ob poti pomagali pri 

izvedbi dejavnosti.  

Več informacij in fotografij si 

lahko ogledate na spletni 

strani Vrtca Kobanček, pod 

zavihkom Projekti in programi 

(Mali pohodniki). 

Komaj čakamo na tretji (pomladni) pohod, ki bo predvidoma konec meseca 
maja, z začetkom pri Občini Selnica ob Dravi. Pohod bo izpeljan v soboto. 
Naš cilj bo vzpon na Vinski vrh, druženje pa bomo zaključili pred občino.  

Vljudno vabljeni. 

Pripravila: Martina Jaunik, pomočnica ravnateljice za vrtec 
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