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Budnica godbe na pihala in mažoretne skupine iz Ruš 

(Vir: FB stran Mažorete Ruše) 

 

OBČINSKA UPRAVA 
V preteklem mesecu je Občinska uprava opravljala tekoče naloge in 
izvajala investicije ter projekte. Naj naštejemo nekaj najpomembnejših:  

• razpis za izbiro izvajalca gradnje vrtca, 

• pridobivanje kredita in sredstev Eko sklada za gradnjo vrtca, 

• priprava rebalansa proračuna za leto 2022, 

• priprava in izvedba slavnostne seje, 

• košnja javnih površin in urejanje cest. 

 
Obveščamo vas, da bo naslednja akcija zbiranja odpadkov, ki sodijo v 
zbirni center, potekala v soboto, 18. junija 2022, na platoju za hladilnico 
v Selnici ob Dravi od 8.00 do 15.00 ure.  

 

OBELEŽITEV PRAZNIKA DELA 
Po dveh letih zatišja smo letošnji 1. maj – praznik dela ponovno praznovali 

na tradicionalen način. Na predvečer praznika so bila na različnih lokacijah 

postavljena majska drevesa, na praznični dan pa so nas obiskali člani godbe 

na pihala z mažoretami iz Ruš.  

 

PREJEMNIKI PRIZNANJ IN PLAKET OB OBČINSKEM PRAZNIKU  
Občina Selnica ob Dravi praznuje svoj občinski praznik vsako leto 23. maja. 

V letošnjem letu smo slavnostno sejo izvedli v četrtek, 19. maja. Proslava 

se je začela z zvoki frajtonarice, nato je županja nagovorila prisotne, se 

zahvalila vsem in povedala, da je pomembno skrbeti za vsak delček občine, 

za vsakega člana skupnosti, od novorojenčkov do starejših. Sledila je 

podelitev županjinih priznanj in spominskih plaket ter naziva častne 

občanke.  

ŽUPANJINA PRIZNANJA so bila podeljena: 

Marjeti HOSTNIKAR za osebni prispevek in dolgoletno uspešno delo na 

področju zdravstvene nege. 

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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OBISK IZ POBRATENE KOSTRENE 

V letu 2019 se je Občina Selnica 
ob Dravi pobratila z Občino 
Kostrena iz Hrvaške. Zaradi 
COVIDA-19 je sodelovanje med 
krajema zastalo, vendar ni bilo 
pozabljeno. Povabili smo jih na 
slavnostno sejo ob občinskem 
prazniku in vabilu so se z veseljem 
odzvali. Njihov župan Dražen 
Vranić je na prireditvi pozdravil 
navzoče ter izrazil željo po 
nadaljnjem sodelovanju. Naslednji 
dan smo goste popeljali po našem 
kraju. Povzpeli smo se na Vinski 
vrh, kjer jih je navdušil čudovit 
razgled na Selnico in okoliške 
kraje. Za organizacijo izleta se 
zahvaljujemo KD Pavza, kmetiji 
Hober - Vodnik, Francu Dajčmanu 
ter Maruši in Vinku Dolinšku. 
Predstavniki društev so se že 
dogovorili za izmenjavo različnih 
aktivnosti. Ob slovesu so nas 
povabili na njihov občinski praznik, 
ki ga praznujejo na Miklavževo, 6. 
decembra. 
 

 
Gostje iz Kostrene na Vinskem 

vrhu (foto: Primož Rajh) 

 

ČEBELARSKO DRUŠTVO SELNICA OB 

DRAVI 
Selniški čebelarji se lahko 
pohvalimo s skoraj stoletno 
čebelarsko tradicijo. Obronki 
Pohorja in Kozjaka so v preteklosti 
nudili dobro pašo v gozdu in po 
nasadih jabolk. Sedaj se čebelarji 
soočamo vse prej kot z idealnimi 
pogoji. Največja nevarnost so še 
vedno zajedavke na čebelah, 
varoje. Obdelovalne površine z 
monokulturami so sicer lepe za 
pogled, v očeh čebel pa so to 
zelene puščave.  
Kostanjev med je med najbolj 
bogatimi v Sloveniji, to je nekako 
prerez gozdnega medu, ki skupaj 
s kostanjevim nektarjem na koncu 
okusa še pogreni. Naše 
kostanjeve paše so znane po vsej 
Sloveniji in letno pripeljejo 
čebelarji (prevažalci) v naše kraje 

Polonci PERKUŠ za dolgoletno pedagoško poslanstvo in vsestransko 

kulturno udejstvovanje. 

KULTURNO UMETNIŠKEMU DRUŠTVU GRADIŠČE NA KOZJAKU za 

sedemdesetletno aktivno delovanje na področju kulturne dejavnosti. 

OBRTNIŠKEMU PEVSKEMU ZBORU KULTURNEGA DRUŠTVA PAVZA 

za štiridesetletno aktivno delovanje in uspehe na področju zborovskega 

petja. 

SPOMINSKE PLAKETE so prejeli: 
Ignac MARČUN za večletno aktivno soustvarjanje podobe svojega kraja in 
predano delo v različnih društvih.  
Franjo VOLMAJER za aktivno dolgoletno udejstvovanje v društvu in 
nesebično predanost delu. 
Franc BEIGOT za dolgoletno uspešno opravljanje dela na področju 
zdravstvene dejavnosti. 
Elizabeta TOPLAK za večletno uspešno delo na področju družabnega in 
kulturnega življenja.  
Za večletni vsestranski prispevek k razvoju turistične prepoznavnosti je 
naziv ČASTNE OBČANKE prejela Ivanka FREŠER. 
Program so popestrili nastopi učencev Osnovne šole Selnica ob Dravi, ki so 
pripravili deklamacije ter glasbene točke na frajtonarici, klavirju in flavti. Za 
njihovo sodelovanje se jim iskreno zahvaljujemo.  
Ob prazniku so potekale številne prireditve, in sicer koncert skupine Mi2, 
Bogračijada na Slovenskem trgu, nastop Alenke Kolman v Hramu kulture, 
pohod otrok na Vinski vrh ter sprehod po sakralnih objektih od Selnice ob 
Dravi po Jabolčni poti do Fale.  
 

 

Prejemniki priznanj in plaket, častna občanka, županja dr. Vlasta KRMELJ 
in župan Kostrene Dražen Vranić (foto: Foto Anka) 

 

 

NOVO IGRALO PRI VRTCU KOBANČEK (OŠ SELNICA OB DRAVI) 
Vrtec pri OŠ Selnica ob Dravi – Vrtec Kobanček je star že dobrih 47 let. V 
vrtcu je 11 skupin, skupaj 174 otrok. Poleg centralne enote imamo tudi enoto 
Sv. Duh na Ostrem vrhu, kjer imamo eno kombinirano skupino otrok. V 
stavbi vrtca lahko sprejmemo samo štiri skupine otrok, šest skupin pa je v 
stavbi šole. Ker se srečujemo s prostorsko stisko, si zelo želimo in komaj 
čakamo novi vrtec. Do takrat pa se lahko veselimo naše nove pridobitve – 
novega igrala. 
V začetku marca 2022 nas je občina seznanila, da je bila na občinskem 
svetu podana pobuda za postavitev novega igrala, ki bi ga lahko uporabljali 
otroci in vnuki vseh občanov. Igralo naj bi bilo namenjeno predšolskim 
otrokom. Takoj smo začeli z zbiranjem ponudb in se na koncu odločili za 
podjetje Eko igrala d. o. o. Zanje smo se odločili tudi zaradi referenc 
inšpektorjev ter ponudbe igral, narejenih iz masivnega lesa robinije (ki ima 



  

tudi do 1.000 družin na kostanjevo 
in gozdno pašo. 
Društvo združuje okrog 30 članov, 
ki si med seboj pomagamo z 
dobrimi praksami in nasveti, 
vključeni pa smo tudi v Mariborsko 
zvezo društev in seveda v 
Čebelarsko zvezo Slovenije, kjer 
dobimo ažurne informacije o 
dogajanju in sodobnih trendih na 
področju čebelarstva. V zadnjem 
času se veliko poudarja 
apiterapija, tj. zdravljenje s 
pomočjo čebeljih produktov. 
Veseli smo, da je naš član prof. 
Blaž Lovrič že opravil ta izpit in si 
pridobil znanje ter naziv 
apiterapevta, 
Člani krožka pod mentorstvom 
prof. Blaža Lovriča dosegajo zelo 
dobre rezultate na slovenskih in 
mednarodnih tekmovanjih. 
Opažamo pa, da se kljub 
zavidljivim uspehom in znanju, ki 
so si ga pridobili, v zelo malem 
številu vključujejo v delo v 
domačem čebelnjaku. 
 

Pripravil: Tomaž Kričej  

 

SKUPNO TRETJE MESTO MED 

OSNOVNIMI ŠOLAMI V KARATE LIGI 
V soboto, 21. 5. 2022, je v 
Mariboru, pod okriljem KZ 
Maribora, potekal tretji, zadnji krog 
OŠ lige v karateju, kjer je nastopilo 
več kot dvesto tekmovalcev. 
Osnovna šola Selnica ob Dravi je 
med šestinšestdesetimi 
slovenskimi osnovnimi šolami 
osvojila odlično tretje mesto, 
zmagala je OŠ Lenart. 
Naši karateisti so v zadnjem krogu 
osvojili dvanajst medalj, šest v 
katah posamezno, dve v katah 
ekipno ter štiri v borbah 
posamezno. Osvojili smo pet 
zlatih, štiri srebrne in dve bronasti 
medalji. 
Skupno je prvak osnovnošolske 
lige postal Nace Bajgot v katah, 
skupno drugo mesto so osvojili 
Katarina Koren in Tara Mori v 
katah ter Tin Deželak, Katarina 
Koren, Nace Bajgot in Tara Mori v 
borbah, skupno tretje mesto so 
osvojili Tin Deželak, Eva Lončarič 
in Žan Požgan v katah. 

 
Pripravil: Kamil Fras, mag. prof. 
šp. vzg., 7. DAN, Karate klub 
Selnica ob Dravi 

 

naravno trajnost tudi do 20 let, zato kemično prepajanje ali barvanje nista 
potrebna, robinija je najbolj trpežen evropski les).  
Poiskali smo primerno lokacijo, in sicer v parku šole, kjer je že starejše 
igralo, ki ga uporabljajo otroci v dopoldanskem in popoldanskem času. Prav 
tako je bil ta prostor najprimernejši, saj v primeru gradnje novega vrtca in 
sprememb v okolici šole ta lokacija ostaja nespremenjena. Igralo je 
namenjeno tako 1. kot 2. starostnemu obdobju otrok in nudi različne 
zahtevnosti vzpona na igralo. Otroci 1. starostnega obdobja imajo prehod 
na igralo po poševni plezalni steni ali ograji, otroci 2. starostnega obdobja 
pa imajo dostop na igralo po navpični krajši plezalni steni ali lestvi. Mlajši 
imajo nižji tobogan, starejši pa višjega. Prav tako je prehod med nižjim in 
višjim toboganom povezan z vrvjo, ki jo lahko na različne načine premagajo 
tako mlajši kot starejši otroci. Igralo ima v nadaljevanju še plezalne vrvi za 
urjenje spretnosti otrok ter koordinacijo, plezalno steno na obeh straneh ter 
brv za premagovanje in urjenje moči rok. Igralo nudi otrokom različne 
možnosti za premagovanje ovir, iskanje lastnih rešitev pri tem ter pri urjenju 

motoričnih sposobnosti. Dne 3. maja 2022 je bil izveden inšpekcijski 

pregled. Od tega dne naprej je igralo v uporabi. Ima vse potrebne izjave o 
skladnosti in certifikat za podlago. Z vsemi dokumenti imamo najvišjo 
stopnjo dokazil o skladnosti igrala z varnostnim standardom. 

 

 
 
Igralo je v celoti financirala občina. Vrednost igralnega gradu je  
10.680 €, vgradnja igrala je bila 980 €. Dodali smo še podlago pod igralom, 
ki zadostuje vsem predpisom in je znašala 3.577 € (73 m2). Skupna vrednost 
projekta je, vključno s posebno podlago pod igralom, 18.589 €.  
 

Igralo bodo v dopoldanskem času uporabljali otroci iz vrtca, v popoldanskem 
času pa je namenjeno ostalim mlajšim otrokom. 
 

Pripravila: Martina Jaunik, pomočnica ravnateljice za vrtec  
 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V VRTCU KOBANČEK IN OŠ 

SELNICA OB DRAVI 
Zavedamo se, da je 
medgeneracijsko 
sodelovanje 
izrednega pomena, 
saj nudi vsem 
vključenim druženje, 
izmenjavo izkušenj, 
učenje, ustvarjanje, 
prenos znanja, 
motivacijo za 
aktivnosti ali topel 
stisk rok in nasmeh. 
Bistveno prispeva k 
dobrim medsebojnim 
odnosom, solidarnosti in strpnosti. Različno stare generacije je treba 
povezovati, saj je v vsakem življenjskem obdobju nekaj posebnega, kar je 
vredno deliti. Otroci »pomladijo« starejše, ti pa se od njih učijo modrosti, ki 
jih prinašajo leta. Pomembno je, da otrok spoznava družbo, v kateri raste in 
živi.  



  

E-OSKRBA 
Ministrstvo za zdravje je objavilo 
javni razpis, v okviru katerega je 
sedaj s pomočjo evropskih 
sredstev do 30. 9. 2023 na voljo 
brezplačna E-oskrba za bolj varno 
in neodvisno bivanje v domačem 
okolju za 5.000 uporabnikov, ki 
izpolnjujejo pogoje razpisa. Število 
mest v okviru razpisa je omejeno, 
zato vsem zainteresiranim 
priporočamo, da čim prej oddajo 
povpraševanje za brezplačno 
uporabo storitve. 
 
Za naročilo brezplačne storitve E-
oskrba lahko zainteresirani občani 
pokličejo na brezplačno številko 
080 12 13 ali pošljejo sporočilo na 
eoskrba@telekom.si. 
 

SLOVO ČASTNEGA OBČANA 
Poslovil se je g. Ivan Majster, 
častni občan Občine Selnica ob 
Dravi. 

Tok življenja nas tiho vodi od 
izvira, kjer se življenje vsako 
sekundo rojeva, do izliva v morje 
neskončnosti in vesolja. V tem 
prelepem maju se je iztekla 
življenjska pot velikega človeka, 
našega častnega občana, 
spoštovanega gospoda Ivana 
Majstra. S svojim življenjem in 
razdajanjem za skupnost ter z 
delom se je zapisal v večnost in 
pustil zvezdne sledi tudi za našo 
občino. Tako veliki ljudje delajo 
velika in mala dejanja. Za velika 
dejanja, ki jih je oblikoval  
g. Majster, in so pomagala k 
razvoju naše občine na vseh 
področjih, že vemo. Vemo pa tudi, 
da je v skupnosti pustil nešteto 
majhnih dejanj, ki jih bomo 
odkrivali še v prihodnjih letih in se 
ga vedno znova spominjali ter ga 
tako ohranjali nesmrtnega. Hvala 
mu za vse. 
 

Pozitivne vrednote začnemo graditi že v predšolskem obdobju, zato imamo 
v programu našega vrtca načrtovano medgeneracijsko druženje s starši, 
starimi starši, z upokojenimi delavkami iz vrtca in ostalimi krajani občine 

Selnica ob Dravi. Naši 
malčki uživajo v gibanju 
na svežem zraku, zato 
se mnogokrat družijo s 
starejšimi pri skupnem 
razgibavanju, športnih 
in rajalnih igrah, plesu 
ter na sprehodih, kjer 
pridno zbirajo kilometre. 
V mesecu maju 
so merili moči skupaj s 
kegljači Društva 
upokojencev Selnica ob 
Dravi in sodelovali v 
vseslovenski akciji 
Simbioza giba, pri kateri 
so vestno izpolnjevali 
naloge in izzive z 
namenom spodbujanja 
zdravega življenjskega 
sloga. Organizirali smo 
tri pohode v okviru 
dejavnosti Mali 

pohodniki, udeležba družin in ostalih krajanov je bila izjemna. Otroci 
obiščejo starostnike, jim voščijo za praznike, jih presenetijo s kakšnim 
darilcem ali šopkom travniških cvetlic in se z njimi pogovarjajo o življenju v 
preteklosti. Imajo »posvojeno babico«, ki jo občasno obiščejo, sodelujejo pa 
tudi v projektu »Otroštvo podaja roko mladosti«, kjer se učijo pristnih 
prijateljskih odnosov med mladimi in 
starejšimi ter jih gojijo. Na Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu so si otroci ogledali 
žetev ajde, obiskali mlin in zmleli 
moko – vse to skozi aktivno 
sodelovanje s krajani, ki jih vedno 
prijazno sprejmejo. Učenci so 
kreativno sodelovali tudi s Pevskim 
društvom Lipa. 
Tudi šolarji sodelujejo s starejšimi 
občani Selnice na mnogih področjih: 
četrtošolci so k pouku povabili lovca, 
na taboru za nadarjene je mlade 
umetnike poučeval član Likovne 
sekcije KD Pavza, ob svetovnem dnevu poezije, ko smo javno brali pesmi, 
je sodelovala predsednica Društva upokojencev Selnica ob Dravi, v Tednu 
pisanja z roko so svoje zapise prispevale upokojene učiteljice, selniški 
pisatelj je predstavil učencem svoj mladinski roman, številni občani se 
vključujejo v prometne in kolesarske dejavnosti ter aktivnosti razširjenega 
programa naše šole. V Gradišču na Kozjaku so učenci s starši izvedli 
skupno delavnico slikanja na les ter pripravili izvirno proslavo z Društvom 
kmečkih žena.  
Uspešno sodelujemo s krajevnim odborom Rdečega križa, selniškimi 
podjetji, športnimi in drugimi društvi, člani gorske reševalne službe, z 
gasilskim društvom … Še posebej smo se povezali v tednu, ko smo izvajali 
Šolske olimpijske igre. 
Idej za medgeneracijsko sodelovanje nam ne zmanjka. Z veseljem se otroci 
družijo s starejšimi in verjamemo, da je tudi obratno. Vsem se iz srca 
zahvaljujemo za dobrosrčnost in cenimo pripravljenost za prostovoljno 
preživet čas z mlajšimi rodovi. 
 
Pripravila: Manja Kokalj, prof., ravnateljica vrtca in šole 
Fotografije: arhiv vrtca in šole 

mailto:eoskrba@telekom.si

