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Vse okoli nas je napolnjeno s čarobnimi 
občutki. Čas, v katerem se nahajamo, je 
namenjen nam. Ozrimo se na prehojeno 
pot v preteklem letu in skušajmo preveriti, 
kaj smo naredili dobrega in kaj bi lahko bilo 
bolje. Na veliko stvari pa ne moremo vplivati 
ali jih napovedati, se samo zgodijo. Ravno 
zato je pomembno, da se znamo izogniti 
nepredvidenim slabim dogodkom. Mogoče 
preveč pozornosti posvečamo okolju in 
drugim ljudem. Verjamem, da je sreča in 
zadovoljstvo v nas samih in v druženju s 
svojimi najbližjimi.

Tudi v naši občini smo lahko z letom 2017 
še kako zadovoljni. Zaključili smo ureditev 
centra Selnice s pločniki in glavno cesto 
skozi naselje. Rečemo lahko, da imamo sedaj 
prometno urejeno središče in vso komunalno 
infrastrukturo, cesto, pločnike, javno 
razsvetljavo, vodovod in kanalizacijo. Da 
smo to uspeli narediti, je bilo potrebno veliko 
usklajevanj z lastniki in tudi z obstoječimi 
komunalnimi vodi. Potrebno je bilo izvesti 
veliko prebojev cestišča in novih dodatnih 
vodov. Preboji se nanašajo predvsem na 
vodovod in kanalizacijo, nekaj pa je bilo tudi 
prebojev za električno in kabelsko napeljavo 
ter javno razsvetljavo. 

Zelo pomembna pridobitev je tudi nova 
avtobusna postaja za smer proti Mariboru. 
Sedaj imamo dve postajališči, ki sta na 

primerni medsebojni razdalji in tako 
omogočata varne prehode na drugo stran 
cestišča. V bližini se nahajajo osnovna šola, 
Hram kulture, vrtec, telovadnica, trgovina in 
gasilski dom. Vse to so objekti, ki jih ljudje 
najbolj potrebujemo za zagotavljanje svojih 
potreb. Prepričan sem, da bomo v veliki 
večini sprejeli te danosti in ugodnosti, ki 
jih imamo s to prostorsko ureditvijo centra 
našega kraja. Seveda bomo v prihodnje 
izboljšali ali na novo postavili še kakšne 
objekte: vrtec, športno dvorano in še kaj. 
Vzporedno s to prometno in komunalno 
ureditvijo naselja smo uredili tudi nov vstop 
v center z glavne ceste in tako zaprli stari 
uvoz. Na podlagi tega smo pridobili velik 
prostor brez prometa, ki nam daje možnost, 
da še bolje in lepše uredimo center. Zaradi 
drugega vstopa v naselje smo naredili novo 
povezovalno cesto za občinsko stavbo in 
delno uredili novo parkirišče za do 50 vozil. 
Pozabili nismo na invalide in službena vozila 
prve pomoči, saj smo v ta namen uredili tri 
parkirišča in možnost parkiranja ob severni 
strani občinske stavbe. 

V proračunu za leto 2017 pa smo seveda 
imeli še druge naloge in zadolžitve, ki 
nam jih je s potrditvijo proračuna naložil 
občinski svet. V naši občini imamo 14 
zaselkov, kar pomeni, da je potrebno 
vsem delom posvečati enako pozornost. 
To je v enem letu skoraj neizvedljivo, zato 

je nujno, da načrtujemo dela za daljše, 
večletno obdobje. Prepričan sem, da smo 
v zadnjih letih vsakemu zaselku omogočili 
enakomeren razvoj znotraj občine. V veliko 
pomoč so nam tudi Vaški odbori s svojimi 
aktivnostmi, za kar se jim zahvaljujem. Na 
podlagi izkušenj lahko zagotovim, da imamo 
v naši občini ustrezno število zaposlenih 
v občinski upravi. Naša občinska uprava 
spada med manjše, ni pa najmanjša. Glede 
na strokovnost in učinkovitost pa vsekakor 
sodimo med uspešnejše. Zelo pomembni so 
medsebojni odnosi in spoštovanje. Vsi smo 
kot celota in tako tudi delamo, zato se vsem 
zahvaljujem za uspešno delo in sodelovanje.

Spoštovane občanke 
in spoštovani občani!

Božični in novoletni prazniki so čas, ko 
postanemo občutno spravljivejši in nežnejši. 
Zato je to tudi čas, ko lahko marsikatero 
zamero odpustimo in hkrati pokažemo svojo 
nežnejšo plat najdražjim. Obdarovanje je 
lepa navada in običaj, ni pa potrebno, da 
pri tem pretiravamo. Vsi smo zadovoljni že 
s tem, da se nas spomnijo. Želim vam obilo 
osebne sreče, mirne božične praznike v krogu 
družine ter vse dobro v novem letu 2018.

Župan 
Jurij LEP

PRAZNIČNI 
DECEMBER
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BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

Tokrat sem uvodnik začel pisati v zimski 
idili. Okoli in okoli sneg, ki ga iskri sonce. 
Skratka, krasen zimski dan. Pa saj je zima. 
Lepo bi bilo, če bi sneg ostal in bi se po kar 
nekaj zimah lahko zopet spomnili, kako 
izgledajo božični in novoletni prazniki, odeti 
v belo odejo.

Ima pa ta zimska idila tudi svojo temno 
plat, sploh v višje ležečih krajih naše občine, 
prevečkrat pa tudi v nižini. Tej temni 
plati se reče elektrika. Bolje rečeno, to so 
izpadi električne energije ob vsakem malo 
močnejšem vetru in ob desetih centimetrih 
zapadlega snega. O tem problemu smo že 
pisali, a kaže, da bo z opozarjanjem na to 
problematiko potrebno nadaljevati. Eden od 
glavnih vzrokov za nenehne izpade električne 
energije je nedvomno izredno dotrajana 
in zelo slabo vzdrževana infrastruktura. V 
električne vode se že dolgo ne vlaga nič ali 
zelo malo. Ko se zgodi izpad elektrike, se 
popravi vzrok izpada. In tu se vse skupaj 
konča. Vse je eno samo krpanje, ki zagotovo 
ne vodi nikamor. Stanje na tem področju se iz 
leta v leto poslabšuje. Da bi vsaj malo omilili 
to nevzdržno stanje, smo se predstavniki 

občine in Elektra Maribor nekajkrat sestali 
in skušali najti vsaj nekaj rešitev problema. 
Sploh prvič v zadnjih nekaj letih smo uspeli 
nekaj manjših investicij spraviti v predlog 
plana investicij Elektra Maribor za leto 2018. 
To pa še ne pomeni, da bo do realizacije teh, 
poudarjam manjših, investicij sploh prišlo. 
Vse je še, če smo ironični, v božjih rokah. 
Zakaj je tako, vedo tisti, ki vodijo politiko 
elektroenergetske oskrbe.

V središču Selnice ob Dravi je na poslopju 
gasilskega doma že nekaj časa nameščen 
AED aparat. Aparat, ki lahko, ob hitri in 
strokovni uporabi, marsikomu reši življenje. 
V občini so se odločili, da nabavijo še 
nekaj takšnih aparatov in jih namestijo v 
odročnejših krajih naše občine. Torej tam, 
kjer je čas še pomembnejši dejavnik pri 
nudenju prve pomoči. Seveda sam aparat, o 
katerem govorimo, brez strokovne uporabe 
ne pomeni nič. Zato so se v PGD Selnica ob 
Dravi odločili, da izvedejo nekaj predavanj 
v zvezi s pravilno uporabo AED aparata ali 
defibrilatorja, kot se mu strokovno reče. 
Enega teh predavanj sem se udeležil in moram 
povedati, da sem bil izredno pozitivno 

presenečen. Pozitivno sem bil presenečen 
nad izredno strokovnostjo selniških gasilcev. 
Pa tudi nad požrtvovalnostjo, ki jo izkazujejo 
ob hitri in strokovni prvi pomoči tistim, ki 
pomoč potrebujejo. Pravzaprav je najbolj 
zanimivo spoznanje, da to požrtvovalno in 
plemenito poslanstvo opravljajo naše gasilke 
in gasilci, ki jih vsak dan srečujemo, pa ob 
tem ne vemo, s čim vse se sploh ukvarjajo. 
Zato jim ob tem spoznanju dajem velik 
poklon.  

V uredništvu smo se zopet sestali in se 
dogovorili o vsem potrebnem za izdajo 
aktualne številke Selniških novic. Kot 
vedno ob koncu leta, smo se tudi tokrat 
dogovorili, da ta številka izide še pred 
božičnimi prazniki. V uredništvo smo 
oktobra in novembra začeli dobivati vaše 
prispevke, spoštovane sodelavke in sodelavci-
dopisnice in dopisniki. Zopet sledimo naši 
uredniški politiki in objavljamo informacije 
iz delovanja naših društev in posameznikov, 
ki s svojim delom izstopajo.

Prijetno branje vam želim.

Na koncu še nekaj pozitivnih mislih 
o zimi, ki je tu. Najlepšo jo dela veselo 
pričakovanje božičnih in novoletnih 
praznikov. V imenu Uredniškega 
odbora in v svojem imenu vam želim 
vesele, lepe in blagoslovljene božične 
praznike, v prihajajočem letu pa obilo 
uspeha ter medsebojnega razumevanja 
in spoštovanja.

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo 
pošljete do konca aprila 2018 vaše 
prispevke, da jih bomo lahko objavili 
v majsko - junijski številki časopisa. 
Gradiva nam pošljite po elektronski pošti 

na e-naslov: info@selnica.si ali na naslov 
slobodan.tatalovic@selnica.si s pripisom za 
Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete 
svoje prispevke, zapisane na CD ali na 
ključek. Zaželeno je, da so le-ti opremljeni 
s fotografijami primerne kakovosti.

Vašega sodelovanja bomo zelo veseli. Še 
posebej nas veseli, da svojim prispevkom 
prilagate tudi kvalitetne fotografije. S tem 
seveda prispevate k dvigu kvalitete oziroma 
prepoznavnosti našega časopisa. Ob tem 
bi vas prosil, da fotografij ne umeščate 
v prispevke, temveč jih pošljite posebej, 
v besedilu prispevka pa označite, kam 

spadajo.

Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa 
pozivali, da nam tudi tisti, ki niste najbolj 
vešči dela z računalniki in digitalno 
fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da 
najdete nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v 
elektronsko obliko. V tej smeri je narejen 
velik korak.

K temu lahko dodamo – le tako naprej.  
Tudi v bodoče bomo veseli vsakega vašega 
prispevka in vsakega bomo z veseljem 
objavili. 

Vaš urednik Slobodan TATALOVIČ
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UČINKOVITO 
RAVNANJE Z ODPADKI

STROKOVNA EKSKURZIJA 
OBRTNIKOV OOZ RUŠE

Ravnanje z odpadki, njihovo ločeno 
zbiranje in odlaganje se tiče vseh nas.

S prepoznavanjem svoje odgovornosti 
spreminjamo odnos do narave in skrbimo 
zanjo tudi s pravilnim  ločevanjem 
odpadkov. 

Način ravnanja z odpadki je v Sloveniji 
predpisan z Zakonom o varstvu okolja in z 
Uredbami o izvajanju obveznih gospodarskih 
javnih služb, v občini pa ga predpisujejo 
odloki. V Selnici ob Dravi za ravnanje z 
odpadki skrbi Snaga in seveda smo v Snagi 
zavezani spoštovanju predpisov, ki jih 
omenjamo. Uredba o zbiranju odpadkov 
med drugim predpisuje, katere odpadke in 
na kakšen način moramo zbirati ločeno.

Za zbirne centre je država točno predpisala, 
katere odpadke moramo izvajalci javne 
gospodarske službe v njih zbirati. To so 
odpadki, ki ne nastajajo redno in zanje niso 
nameščene posebne posode, zato se zbirajo 

v zbirnem centru. Takšni odpadki so na 
primer:

• steklo,
• odpadne gume brez platišč,
• vejevje,
• les,
• odpadna električna in elektronska 

oprema,
• določene vrste nevarnih odpadkov 

(zdravila, pesticidi, odpadna olja, 
baterije …)

• kosovni odpadki,
• odpadna embalaža,
• zeleni obrez.

Stroške, ki nastajajo s predajo odpadkov 
na zbirne centre za naštete vrste odpadkov, 
občani poravnavate z mesečno položnico, ki 
jo prejemate na dom. S plačilom položnice 
vsako gospodinjstvo poravna stroške storitev 
odvoza zbranih odpadkov, in sicer:

• mešanih komunalnih odpadkov (črna 
posoda ali zelena vrečka), 

• bioloških odpadkov (rjava posoda), 

• plastike, pločevink itd. (rumena vreča),
• papirja in stekla (ki se zbirajo na 

ekoloških otokih),
• drugih odpadkov, ki nastajajo občasno 

– zeleni obrez, les, nevarni odpadki, 
odpadna električna in elektronska 
oprema, kosovni odpadki itd. – in jih 
oddajate v zbirnem centru.

Zbirni center je namenjen občanom, ki 
lahko v različne zabojnike oddajate številne 
vrste odpadkov, ki nastajajo občasno. 

Odpadki, ki nastajajo v gospodarski 
dejavnosti, kot so proizvodnja, obrt in 
kmetijstvo, praviloma ne sodijo v zbirni 
center. Podjetja in samostojni podjetniki 
so, skladno z zakonodajo, dolžni skleniti 
pogodbo z ustreznim pooblaščenim 
zbiralcem in predelovalcem odpadkov.

Pripravila: Petra HERCOG, 
Snaga, d. o. o.

V začetku meseca oktobra se je 50 obrtnikov, 
članov OOZ Ruše, udeležilo tridnevne 
strokovne ekskurzije, v okviru katere smo 
tokrat obiskali inovativno podjetje Danfoss 
Trata, d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje Danfoss 
Trata iz Ljubljane je  izredno zanimivo 
inovativno slovensko podjetje, ki razvija in 

proizvaja izdelke za regulacijo daljinskega 
ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja, 
zaposluje ca. 490 delavcev in ima poleg 
tovarne v Ljubljani tovarno še v Kamniku. 
S svojimi izdelki so prisotni na 70 svetovnih 
trgih, najpomembnejši so zanje Rusija, 
Nemčija, Poljska idr. Letos so bili med 

prejemniki priznanja GZS za 12 najbolj 
inovativnih podjetij. Priznanje so prejeli 
za pametni hidronski pogon za sisteme 
regulacije kakovosti zraka in temperature 
v prostoru NovoCon. Ruškim obrtnikom 
so najprej predvajali predstavitveni film 
podjetja, potem pa smo spoznali  še vse 
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faze proizvodnje do odpreme proizvodov. 
Strokovnemu delu je sledilo še prijetno 
druženje s stanovskimi prijatelji,  z obiskom 
hrvaškega otoka Krk in njegove okolice.
Drugi del ekskurzije je zajemal ogled in 
obisk Hrvaškega otoka Krka in  jame 
Biserujka, edine jame na otoku, ki je urejena 
za obiskovalce. Po legendi je jama dobila 
ime po zakladu, ki je bil v njej najden. 
Drugi dan ekskurzije je bil posvečen 

ogledu Golega otoka z zapori, zgrajenimi za 
politične zapornike iz obdobja 1952 - 1989. 
Ogledali smo si še ženske zapore za politične 
zapornice na otoku Grgurja ter majhen 
otoček Galun, otok galebov. Zadnji dan smo 
po ogledu stare baške in vinarije Katunar pot 
nadaljevali proti Rušam.

Tako so se obrtniki OOZ Ruše kot 
vsako leto množično udeležili tridnevne 

strokovne ekskurzije, ki jo vsako leto 
organizira  zbornica. Poleg strokovnega dela 
in strokovnih vsebin je bil pomemben del 
namenjen druženju, medsebojni izmenjavi 
strokovnih in osebnih izkušenj, spletanju 
novih poznanstev in novih prijateljstev, 
predvsem pa dobremu vzdušju.

Prispevek in fotografija: 
Tatjana KOCMUT

Skupinski posnetek obrtnikov, članov OOZ Ruše pred podjetjem Danfoss Trata v Ljubljani

DELAVNICA IZDELOVANJA 
ADVENTNIH ARANŽMAJEV

Že drugo leto zapored smo pri Društvu 
Godi mi organizirali delavnico izdelovanja 
adventnih venčkov pod strokovnim 

vodstvom cvetličarke Jožice Karčovnik. 
Dobili smo se v avli Hrama kulture Arnolda 
Tovornika v Selnici ob Dravi. Uspelo nam je 

združiti dobro voljo in kreativnost! V družbi 
ljudi dobre volje vseh starosti smo ustvarjali 
adventne aranžmaje.
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Med drugim so nas obiskali otroci iz 
programa POŠ iz OŠ Selnica ob Dravi z 
mentorico Urško Breznik. Ustvarjali smo 
pretežno iz naravnih materialov, ki smo jih 
večinoma nabrali na sprehodih. Bili pa smo 
tudi ekološko ozaveščeni, saj smo nekatere 
aranžmaje okrasili z odpadnimi materiali. 

Najbolj izviren tovrsten aranžma je bil 
okrašen s praznimi kavnimi posodicami 
za avtomate. Sicer pa smo izdelali okoli 40 
aranžmajev, ki bodo krasili naše domove vse 
do božiča. 

Hvala vsem, ki ste se nam pridružili! Seveda 

pa tudi hvala ekipi Hrama kulture Arnolda 
Tovornika, ki nam je omogočila izvedbo 
delavnice. Če ne prej, se vidimo ponovno ob 
letu obsorej.

Besedilo in fotografije: 
Bernarda KOREZ
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ADVENTNE DELAVNICE, 
SEJEM IN MIKLAVŽEVANJE 
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU

V praznični december smo pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu že 
tradicionalno vstopili z adventnimi delavnicami. V zimski idili 
smo spet združili moči in ustvarili adventne venčke za vsak okus. 
Na prvo adventno nedeljo smo strokovne delavke in šolarji venčke 

v Avguštinovi kapeli ponudili domačinom. Po sejmu sta otroke 
obiskala in obdarila Miklavž in parkelj. Miklavževanje so organizirale 
pevke pevskega društva Lipa.
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Ob tej priložnosti bi se v imenu vseh zaposlenih na podružnici Sv. 
Duh rada zahvalila pevkam pevskega društva Lipa, staršem in vsem 
domačinom za lepo in celoletno ustvarjalno sodelovanje s šolo in 
vrtcem.

Zapisala in fotografirala: 
Damjana OČKO

PRAZNIČNE DELAVNICE

Povaljajte se v sneg,
skrijte snežni kristal v dlani,
zapišite nagajivo zimsko misel
in narišite nasmeh na obraz vam dragih ljudi;
vse to počnite te praznične dni!
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V Gradišču na Kozjaku smo v tednu pred prvo adventno nedeljo imeli 
praznične delavnice skupaj s starši. Izdelovali smo adventne venčke, 
namizne aranžmaje, okraske za novoletno jelko, podstavke za šolske 
potrebščine in sivkine mošnjičke. Uporabljali smo naravni material, 

predvsem les. Mamice in očetje so pokazali marsikatero spretnost in 
pri izdelavi pomagali in svetovali svojim otrokom. Tovrstno druženje 
krepi medosebne odnose, bogati šolsko delo in povezanost kraja s 
šolo. Hvala vsem, ki so se prijazno odzvali povabilu na delavnice.

Učenke in učenci iz Gradišča na Kozjaku
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TRADICIONALI SLOVENSKI ZAJTRK NA 
PODRUŽNICI GRADIŠČE NA KOZJAKU

Od cveta do cveta čebelica leta 
in v čašicah sladkih nabira si med.
Potem pa se zali marjetki zahvali
in reče veselo, takoj pridem spet.

Tudi letošnje šolsko leto smo tako kot vse šole v Sloveniji tudi na 
podružnici Gradišče obeležili dan slovenske hrane. Zavedamo se, da je 
hrana, pridelana na domačih tleh, zdrava in koristna za vsakega izmed 
nas. Predvsem pa je pomembno, da jo najbogatejšo zaužijemo zjutraj. 
Tako smo tradicionalni slovenski zajtrk začeli z jabolkom, maslom, 
ajdovim kruhom, domačim mlekom in medom. Pred zajtrkom smo 
se naučili pravilno pripraviti pogrinjke in le-te tudi narisati. Odločili 

smo se, da naš praznični dan posvetimo medu in pridnim čebelicam, 
kajti brez njih bi se nam hudo godilo. Tako smo spoznali čebele in 
njihovo delo, ustvarjali plakat o čebelah, peli pesem o čebelah ter iz 
odpadnega materiala izdelali čebelice. Odgovarjali smo na vprašanja 
o čebelah in se pomerili v kvizu. Ustvarili smo čebelnjak, ki smo ga 
okrasili s panjskimi končnicami. Tudi na gibanje nismo pozabili. 
Preživeli smo lep, poučen in zabaven dan.
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Učenke in učenci podružnice Gradišče na Kozjaku
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PODRUŽNICA SV. DUH NA OSTREM 
VRHU VKLJUČENA V MREŽO GOZDNIH 
VRTCEV IN ŠOL
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Kraj Sv. Duh na Ostrem vrhu leži v osrčju kobanskih gozdov. 
Prav zaradi lege že vrsto let izvajamo z učenci različne načrtovane 
dejavnosti v gozdu. Prednosti, ki nam jih ponuja naša gozdnata 
okolica, so predvsem v tem, da lahko učenci doživijo lepoto narave 
na svežem zraku v vseh štirih letnih časih in z vsemi čutili. V gozdu se 
umirimo in zaznavamo stvari, ki jih lahko vidimo, občutimo, slišimo, 
vonjamo in okusimo. S tem otroci natančneje spoznajo svoje domače 
okolje in gojijo spoštljiv odnos do domače pokrajine. V gozdu že 
vrsto let izvajamo različne ure pouka. Pri športu izvajamo vse oblike 
naravnega gibanja – hoja, tek, plezanje, lazenje, skoki, meti … V 

gozdu najdemo tudi odlične didaktične materiale, ki jih uporabimo 
pri različnih predmetih (izdelava zvočil, štetje, računske operacije, 
množice, prirejanje, …). Učimo se pesmice v naravi in slikamo po 
opazovanju. Učence učimo usmerjenega opazovanja, kajti eno je 
gledati, drugo je videti. Tudi starše aktivno vključujemo v različne 
delavnice in dneve dejavnosti. Naša letošnja praznična okrasitev je 
izključno iz naravnih materialov (kamen, les, gozdni plodovi, ...). 
Tudi okraski za božično drevo in adventne venčke. Ves material je 
iz duhovskih gozdov in okolice. Pri obdelavi materialov so nam spet 
nesebično pomagali prijazni domačini.

V Mreži vse vključene šole med seboj mrežimo ideje in spodbujamo 
pri učencih kreativnost, inovativnost, radovednost in sodelovanje. 
Naša želja je, da šumenje vetra, ki se igra z listi, poslušanje ptic, hoja 
po mehkih tleh in prijetne gozdne vonjave, postanejo del življenja 
naših otrok in tudi nas samih.

Učiteljice: Damjana OČKO, 
Viktorija PUPAHER, Katja LEP

TEDEN OTROKA V VRTCU IN ŠOLI 
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU

Teden otroka smo začeli sončno in slastno. V 
vrtec smo povabili sonce, naredili in spekli smo 
pizza sončke, da je zadišalo ter pobožalo naše 
brbončice. 
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V torek smo izvedli športne igre na nogometnem 
igrišču (poligon, igre z žogo, igra s padalom, 
vožnja s poganjači in skiroji, ...). 

V sredo smo izvedli krajši izlet do Lisičjih lukenj, 
kjer so otroci opazovali solnice, močerada, žabe.  
S seboj so vzeli vsak svoj nahrbtnik, katerega so 
doma napolnili s priboljški. 

V četrtek smo imeli obisk lovke s psom. Lovka 
nam je v igralnici razložila, kaj vse lovci počnejo 
in kako skrbijo za živali. Otroci so pozorno 
poslušali in tudi spraševali raznolične stvari. Ko 
smo odšli ven, so otroci lahko psa česali, hranili 
in ga sprehajali. Za slovo smo lovki izrekli zahvalo 
in izročili zgubane psičke, ki so jih naredili otroci.

Šolarji pa so se odpravili v Pokrajinski muzej 
Maribor.

V petek nas je obiskala kraljica jabolk Tjaša 
Fašnik in nam prinesla slastna jabolka. Kraljica 
nam je predstavila svoje delo, kako se počuti, 
kakšne naloge opravlja, ... Otroci so pripravili 
krajši kulturni program in kraljici postavljali 
izvirna in zanimiva vprašanja. V zahvalo so ji 
podarili album z njihovimi risbicami kraljice. Za 
posladek smo si skuhali kostanje in jih na svežem 
zraku pojedli. 
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V mesecu oktobru so nas obiskali tudi selniški gasilci. Otroci 
so spoznali opremo v gasilskem avtomobilu in raziskali njegovo 
notranjost. Poskusili so gasilsko čelado in škropili z ročnikom. 
Najbolj so se razveselili gasilske sirene in utripajočih modrih luči. 
Imeli smo tudi slasten kostanjev piknik. Otroci so v vseh aktivnostih 
zelo uživali.

KULTURNO DRUŠTVO 
PAVZA V LETU 2017

Počasi se leto približuje koncu in sedaj je čas, 
da pogledamo, kaj smo v tem letu pravzaprav 
naredili. Ker smo bili vse leto zelo aktivni v 
vseh naših sekcijah, ne želim naštevati vseh 
dogodkov in prireditev, kjer smo sodelovali, 
želim pa omeniti vse tiste dogodke, ki so 
zaznamovali kulturno dogajanje v kraju, 
ki so jih ljudje sprejeli za svoje in so nas 
tudi bogato nagradili z njihovim obiskom. 
V društvu se trudimo, da prireditve, ki 
jih pripravljamo, niso same sebi namen. 

Ustvarjamo za ljudi in največja nagrada nam 
je zadovoljstvo obiskovalcev. Sami smo s 
svojim delom zadovoljni, vemo pa, da smo 
vedno lahko še boljši. 

Že hitro v začetku leta je v organizaciji našega 
društva v sodelovanju z občino  potekal 
»pustni karneval«. V mesecu novembru pa 
je v prekrasnem vremenu uspel »Martinov 
pohod na Vinski vrh«. Obe prireditvi sta 
zelo odvisni od vremena in letos nam je bilo 

to zelo naklonjeno. Lepo vreme in zanimivo 
dogajanje sta privabili veliko število 
obiskovalcev.

 V spomladanskem času je naša glasbena 
skupina  Marušeki pripravila Valentinov 
koncert. Uspešno in zelo pogosto pa se  
predstavljajo na različnih prireditvah v občini 
in tudi drugod.

V letošnjem letu je bil izveden jubilejni 35. 



17OBČINA SELNICA OB DRAVI

koncert moškega pevskega zbora v Hramu 
kulture AT. Pripravili smo tudi zanimiv 
večer dalmatinskih pesmi. Gostili smo 
dalmatinsko klapo CAMBI. Pod strokovnim 
vodstvom g. Tadeja Kušarja se pevci  z 
veseljem udeležujejo prireditev v domači 
občini, uspešno pa se tudi udeležujejo 

gostovanj izven le-te.

V času občinskega praznika smo pripravili 
prireditev z naslovom SELNICA DOBER 
DAN, kjer smo k sodelovanju povabili vsa 
društva v občini.

Že več sezon zapored smo organizatorji 
gledališkega abonmaja KOMEDIJA, v 
katerem gostimo amaterske gledališke 
skupine iz različnih koncev Slovenije. V 
mesecu marcu se je uspešno zaključila 8. 
sezona gledališkega abonmaja, v oktobru pa 
smo začeli že 9. sezono.

Z našima gledališkima predstavama 
komedijo »Afera poun kufer« v izvedbi 
starejše dramske skupine in komedijo« 
Kdo je ubil Mici« v izvedbi mlajše dramske 
skupine Navihanci pa smo se predstavili 

doma in kar nekajkrat gostovali tudi širom 
po Sloveniji.

V decembru pripravljamo premiero nove 
komedije Vinka Möderndorferja« NA 

KMETIH«, pod strokovnim vodstvom 
naše režiserke g. Stanke Breznik. Resno 
smo poprijeli za delo in na odru že nastaja 
predstava, polna humorja in zapletov.
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 Tudi likovniki so pripravili  več samostojnih 
razstav, udeležujejo se raznih likovnih kolonij, 
veliko razstavljajo tudi zunaj naše občine.  V 
mesecu februarju pa so v Hramu kulture 
AT pripravili tudi samostojno razstavo 
slikarja Maksimiljana Strnada- Milča, 
našega sokrajana. Štirje člani likovne sekcije: 
Maruša Vršnik- slika, Marta Rep- slika, Božo 
Krivokapič- slika in Janko Lisjak- skulptura 
sodelujejo na razpisu JSKD OI RUŠE pod 
naslovom »VELIKA ČRTA«. Njihova dela 
so bila izbrana za regijsko razstavo v Pesnici. 
Vsako leto si ob koncu sezone  privoščimo 

tudi zabavo in druženje. Letos smo se v 
mesecu juniju podali na tradicionalno 
taborjenje v Prlekijo, kjer ni manjkalo 
zabave, smeha in tudi ne petja. Po poletnih 
počitnicah pa smo si za začetek privoščili izlet 
v Deželo cvička.  V mesecu septembru  smo 
zopet začeli z našimi aktivnostmi, ki smo jih 
načrtovali že na občnem zboru. Članstvo 
v društvu je zelo številčno in se vsako leto 
spreminja, vedno pa nas je več kot 100. Tudi 
letos smo pridobili nove člane v pevskem 
zboru , dramski in likovni sekciji.

Ker pa smo se odločili, da popestrimo veseli 
december, smo resno začeli s pripravami tudi 
za te prireditve. Pod mentorstvom Janka 
Lisjaka smo skupaj z učenci in učitelji OŠ 
Selnica ob Dravi izdelali lampijončke oz. 
svetlice, ki bodo krasili in osvetljevali osrednji 
trg Selnice, material pa je prispevala Občina 
Selnica ob Dravi. Tudi na najmlajše nismo 
pozabili in tako načrtujemo prihod Dedka 
Mraza in  oživiti pravljico v središču Selnice 
v predbožičnem času  in tako popestriti 
praznične dni.

Imamo še veliko načrtov in zaenkrat tudi 
še volje in energije, zato bomo še ustvarjali. 
Veliko nam pomeni dobro sodelovanje 
z drugimi društvi, zelo pa smo hvaležni 
Občini Selnica ob Dravi  in Hramu kulture 

AT za razumevanje in podporo pri našem 
ustvarjanju.

Leto se izteka in kmalu bomo zakorakali v 
novo, zato bi rada prav vsem zaželela

SREČNO, ZDRAVO IN SMEHA 
POLNO NOVO LETO 2018.

Prispevek in fotografije: 
Jasna ŠTEGER, predsednica KD Pavza

PRI NAS JE VSAKA 
JESEN VESELA!

Različni odtenki zelene, oranžne, rumene 
in rdeče barve so prav vabljivi za odhod na 

jesenski sprehod. Grozdje, jabolka, hruške, 
kaki, kostanj, gobe in koruza pa je le nekaj 

jesenskih poslastic, ki nam jih daje selniška 
gruda.
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Sem pozabila še kaj omeniti, kar je značilno 
za jesen? Seveda, tradicionalni jesenski 
koncert MePZ sv. Marjeta, ki se zgodi vsako 
jesen. Zborovodkinja Barbara Lešnik nam je 
pripravila šopek pesmi, ki so slavospev jeseni. 

Damjana Očko, Anita Vavh in Metka Košan 
Ornik pa so nas v veseloigri spomnile na vse 

tegobe letošnjega leta, ki so bile povezane z 
rekonstrukcijo ceste skozi Selnico. Lastnikom 
malih živali pa so postavile ogledalo, da smo 
prepoznali svoja obnašanja.

Na noge so nas spravili tudi gosti mešanega 
pevskega zbora iz Huma na Sutli z njihovo 
interpretacijo pesmi. 

Spet smo doživeli, da nas pesem razveseli in 
dvigne nad običajen dan. Po koncertu je bilo 
lepo se družiti ob kozarčku selniškega. 
Spet se je zaslišala pesem…tista, ki jo poje 
duša in srce…

Pripravila: Dušanka VRENČUR
Fotografija:

JESENSKO DRUŽENJE 
RUŠKIH VETERANOV, UPORABNIKOV 
DRUŠTVA SOŽITJE IN VDC POLŽ

Naša jesenska druženja imajo že bogato 
tradicijo, srečali smo se trinajstič..
Vsako jesen člani ruškega občinskega odbora 
OZ VVS Ruše organiziramo jesensko 

druženje z uporabniki društva Sožitje iz 
Mežiške doline in njihovimi spremljevalci. 
Zadnja leta se nam pridružijo tudi 
uporabniki in delavci z VDC Polž Maribor, 

enota Ruše, letos pa so bili z nami tudi 
mariborski udeleženci.
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Nekaj veteranov je goste z različnih koncev 
pričakalo na zbornem mestu pri  CŠOD 
Škorpijon na Velikem Boču. Prijazni 
pozdravi in stiski rok s povečini že znanimi 
obiskovalci, seveda je bilo nekaj obrazov 
tudi novih, so kaj hitro ustvarili sproščeno 
vzdušje. Kramljanje ob čaju, potici in 
jabolčnem zavitku je bilo prav prijetno in 
gozd je v tistem sončnem jesenskem jutru 
kar vabil… S košarami v rokah so se gostje 
navdušeno odpravili nabirat kostanje in po 
dobri uri so se udeleženci jesenskega srečanja 
žarečih oči ter  nasmejanih obrazov vračali in 

si  ponosno ogledovali napolnjene košare. 

Zadovoljni so sedli v avtomobile in kombije 
in se odpeljali do koče na Žavcarjevem vrhu. 
Tam jih je pričakalo še nekaj veteranov, 
bile so izrečene dobrodošlice ter pozdravi 
gostiteljev in gostov, nato pa je sledila odlična 
enolončnica. Koliko iskrenega, skorajda 
otroškega veselja je bilo ob pečenju  kostanjev 
in sladkanju z njimi lahko ve le tisti, ki se 
kdaj pa kdaj ustavi ob ljudeh iz Sožitja, Polža 
ali podobne ustanove in začuti njihov utrip.
Pred odhodom smo jim postregli še 

pecivo in čisto sveže iztisnjen jabolčni sok, 
vse pripravljeno z  naklonjenostjo in v 
dobrodelnosti.

Ta tradicionalna jesenska druženja 
razveseljujejo naše prav posebne goste, 
nas,  ki  z njimi preživimo vsako leto lep 
jesenski dan, pa bogatijo in  v nas poglabljajo 
spoštovanje in hvaležnost do življenja.

Prispevek: Dragica JURŠE

HUBERTOVE MAŠE

Sv. Hubert velja za krščanskega zavetnika 
lovcev (grška boginja lova je Artemida, 
rimska  pa Diana). Tako  so lovci že od 
nekdaj obhajali »Hubertove maše« (ne 
Hubertusove!!!). Pri nas so bile po 2. svetovni 
vojni domala prepovedane. Osamosvojitev 

Slovenije in z njo demokratične spremembe 
pa so omogočile, da smo tudi lovci oziroma 
Lovske družine svobodno »zadihale«.V LD 
Vurmat smo dokaj zgodaj obudili to staro in 
lepo navado. Hubertovo mašo imamo pred 
skupnim lovom na prvo soboto v novembru, 

saj 3. novembra goduje sv. Hubert. Najprej 
smo maše obhajali v okviru naše LD, kmalu 
pa so se nam pridružili še člani LD Boč na 
Kozjaku. 

Kateri nameni  nas pri tem nagibajo?
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1. Lov je tesno povezan z naravo, s Stvarstvom 
in preko tega s Stvarnikom. Za vernega lovca 
je to »dar od zgoraj«. Tako je Hubertova 
maša izraz hvaležnosti Bogu za vse, kar ob 
lovu prejemamo.
2. Pri Hubertovi maši se družimo kot lovski 
tovariši in to tovarištvo ter prijateljstvo naj bi 
se med nami krepilo in utrjevalo.
3. Pri teh mašah se spomnimo tudi naših 
pokojnih članov, s katerimi smo skupaj 

prehodili več ali manj »lovskih poti«.

Vsakoletno obhajanje Hubertove maše 
naj nas vedno znova spomni, da smo kot 
lovci obdarovani in da nam je zaupana 
plemenita in odgovorna naloga zdravega 
sobivanja z živo in neživo naravo. Žal lahko 
z neprimernim ravnanjem svoje poslanstvo 
tudi umažemo in se ljudem po nepotrebnem 
»damo v zobe«.

Zato naj nam bo sv. Hubert res vzgled 
poštenega in dobrega človeka (lovca) in 
naj  »reče kakšno dobro besedo« za nas tam 
zgoraj, od koder nas gotovo opazuje!

Pripravil: Franc PEČNIK
Foto: Slobodan TATALOVIČ

SLOVO POLETJU S FOTOGRAFSKO 
RAZSTAVO IN POTOPISOM

Društvo Godi mi se je od poletja poslovilo s 
potopisom in fotografsko razstavo dr. Jurija 
Avseca »Fotografski utrinki z dežele sivke«.

Ljubiteljski fotograf  dr. Jurij Avsec je 
zaposlen na Fakulteti za energetiko v Krškem 
in v Velenju. S fotografijo se ukvarja že vrsto 
let. Svoj navdih vidi v motivih iz narave. 
Večinoma so to slovenski motivi, kar nekaj 
motivov narave pa je ujel tudi na potepanjih 
v mnogih nacionalnih parkih po svetu. 
Pričujoča razstava prikazuje izbor fotografij, 
ki so nastale med njegovim letošnjim 
potepanjem po južni Franciji, Provansi. 
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Svet se vrti hitreje, kot se je kadarkoli prej. S 
tem ne mislim sveta kot planeta, ampak svet 
kot moje in tvoje življenje. Če smo ljudje 
nekoč informacije dobivali zgolj od soljudi 
in iz časopisov ter komunicirali preko pošte, 
so stvari danes drugačne. Komunikacija 
je hitrejša (in verjetno manj kvalitetna), 
računalnike so prehiteli pametni telefoni 
in tudi poklici se spreminjajo in od nas 
zahtevajo stalno učenje.

“Nikoli se ne nehaj učiti, ker življenje nikdar 
ne preneha poučevati.” Avtor neznan

• Ste zaposleni in potrebujete dodatna 

usposabljanja, motivacijo, kvalifikacije 
ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu 
dela ali delovnem mestu? Ste delodajalec 
in opažate, da vaši zaposleni potrebujejo 
kaj od zgoraj naštetega? Obrnite se na 
Medgeneracijsko akademijo Antona 
Martina Slomška v Mariboru, ki izvaja 
brezplačno informativno svetovalno 
dejavnost v izobraževanju odraslih. 
Ponudili vam bodo svetovanje in vas, 
če boste želeli, vključili v katero izmed 
usposabljanj, ki ga pripravljajo za vse, 
ki želijo pridobiti temeljne in poklicne 
kompetence. Svetovanje vam nudijo 
pred usposabljanjem, med njim in 

po njem in vsebuje tudi postopke 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno 
pridobljenega znanja.

Aktivnosti informativno-svetovalne 
dejavnosti v izobraževanju odraslih so:
• analiza potreb po izobraževanju, analiza 

potreb po razvoju kariere, izdelava 
načrta izobraževanja, izdelava načrta 
razvoja kariere, izdelava portfolija, 
izvajanje postopkov ugotavljanja in 
vrednotenja že pridobljenega znanja, 
spretnosti in kompetenc, poglobljena 
svetovalna podpora, ki vodi do 
pričakovanih rezultatov svetovanja;

S SVETOVALNO PODPORO 
DO NOVIH PRILOŽNOSTI

Predstavljena fotografska razstava je njegova 
17. samostojna fotografska razstava.

Tokrat je z nami delil svojo izkušnjo potepanja 
po južni Franciji, Provansi, rečnem canjonu 
Verdon in naravnem parku Camargue, 
v besedi in sliki. Na fotografijah lahko 
občudujemo motive sivke, camargaških 
konj, plamencev in kanjona Verdona, ki ga 
nekateri viri navajajo kar evropski Grand 
canyon. Svoja doživetja s potovanja nam 
je zaupal tudi v kratkem, a zanimivem 
potopisu. Avtor vsekakor priporoča, da te 
kraje obiščemo v začetku julija, ko je sivka v 
največjem razcvetu.

Provanso večinoma poznamo predvsem 
po romantičnih podobah neskončnih polj 
sivke. Zato smo na otvoritvi  predstavili 
tudi kuharsko knjigo »Kuhajmo s sivko 
– sivkastične jedi, ki nimajo okusa po 
milu«, ki smo jo pri društvu izdali julija v 
sklopu prireditve QLSivka. Obiskovalci 
so v pogovoru izvedeli, katere vrste sivke 
se priporočajo v kulinariki, ter kako jo 
pripraviti za rabo v kulinariki. Pa tudi, kako 
vzdrževati rastlino samo. Seveda predstavitev 

kuharske knjige ne bila popolna brez 
degustacije jedi, pripravljenih po receptih 
iz te knjige. Obiskovalci so tokrat lahko 
poskusili limonin kolač s sivko, marmorni 
šarkelj s sivko, maslene kekse s sivko in slano 
pecivo s sivko. 

Celotnemu dogodku pa smo nazdravili 
s sivkinim koktajlom, otroci in tisti, ki 
alkoholu niso naklonjeni, pa s sivkino 
limonado.

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo 
moderatorki Špeli Pokeržnik, ki je 
sproščeno vodila celoten dogodek in 
kolektivu Hrama kulture za tehnično pomoč 
pri izvedbi dogodka.

Bi tudi sami radi pripravili te in podobne 
jedi s sivko? Nič lažjega. Kupite si knjigo 
»Kuhajmo s sivko« ali pa jo podarite nekomu. 
Knjigo lahko naročite na drustvo.godimi@
gmail.com.  Knjigo dobite v kompletu z 
vrečko sivke. Tako lahko že takoj pripravite 
kakšno jed po receptu iz knjige, tudi če sivke 
nimate doma. Napisala: Bernarda KOREZ

Fotografije: Ivan MOGE
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20 LET ROČNODELSKEGA 
DRUŠTVA MARJETICE

• usmerjanje k vpisu v nadaljnje 
izobraževanje, usposabljanje oziroma 
potrjevanje kvalifikacij;

• sodelovanje s ključnimi deležniki, to so 
podjetja, zbornice, sindikati, socialni 
partnerji, regionalne agencije in drugi 
deležniki na ravni statistične regije.

Za prijave in informacije jim pišite na naslov 
kompetence@z-ams.si ali pokličite na 040 
217 815 (Maja).

Svetovalni in izobraževalni programi so 
za udeležence brezplačni, saj jih izvajajo 
v sklopu projektov Informiranje in 
svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje 

neformalno pridobljenega znanja 2016-
2022 in Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2016-2019. Projekt financirata 
Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada.

Avtor: Nejc KURBUS

Leto res hitro mine in letos smo že dvajsetič 
postavile na ogled naše ročnodelsko 
ustvarjanje.

Z zadovoljstvom smo imele 20. razstavo v 
prostorih Hrama kulture A.T. Kot vedno smo 

otvoritev popestrili s kulturnim programom 
in še enkrat hvala nastopajočim za lepo 
doživetje. To so bili Moški pevski zbor Pavza, 
učenci glasbeniki Konzervatorija za glasbo in 
balet enota Ruše, saksofonist Robert Sedmak 
in recitatorka, naša članica Lucija, vse pa je 

smiselno povezovala »marjetica« Emica.

Posebnost letošnje razstave je bil zgodovinski 
prikaz izdelkov za obdobje devetnajstih  let. 
Če bi vse prinesle  vse svoje izdelke, bi bila 
dvorana premajhna.
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Presenečene in vesele smo bile bronastih, 
srebrnih in zlatih odlikovanj , ki nam jih 
je podelila ga. Zvezdana Remšak  v imenu 
Javnega sklada za kulturne dejavnosti 
Slovenije, območna izpostava Ruše,  za 
večletno prostovoljno ustvarjanje na 
področju kulturne dediščine.

Priznanje za začetek oz. ustanovitev krožka 
ročnih del  davnega leta 1997 so si zaslužile 
prve članice, ki so še vedno aktivne  pri 
marjeticah, in sicer: ga. Ančka Grušovnik, 
ga.Cilka Jarc in ga.Tončka Možič. Seveda so 
te članice še vedno aktivne.
 
Z obiskom smo bile vselej zadovoljne, saj 
nas obiskujejo tako posamezniki kot društva 
iz različnih krajev po Sloveniji.  Povsem 

razumljivo je, da se tudi mi, če je le mogoče, 
udeležimo ogleda njihovih razstav.
Najbolj pa smo se razveselile vsakega našega 
občana.

Letos  so pokazali navdušenje pri ogledu 
izdelkov tudi učenci naše Osnovne šole. 
Morda se bo kdo pridružil Juliji, naši 
najmlajši »marjetici«.

Zahvala vsem, ki so nam na kakršenkoli 
način pomagali in s tem omogočili, da naše 
društvo deluje.

Vsako leto se veselimo ekskurzije in letos nas 
je pot vodila v Štanjel.
Bil je vreden ogleda. Zelo prijazen in 
dobrosrčen sprejem pa smo doživele v 

Velikem dolu. Ogledale smo si  zanimive 
izdelke idrijske čipke, predstavile pa so nam 
njihov letošnji projekt:  priprava oz. izdelava 
Fabijanove čipke. 
 
Naša dolgoletna članica Fanika Osterc, ki je 
vsako leto slikovito v pisni obliki predstavila 
ročnodelsko dejavnost v Selniških  novicah, 
je, žal, odšla in se ji javno zahvaljujemo za 
njen prispevek.

Za RD Marjetice: 
Zdenka BRUNŠEK - predsednica

Fotografija: Alenka RIŽNER

4. EKSKURZIJA DU SELNICA 9. 
SEPTEMBRA : ZASAVJE – V 3  KRASNE

Naš cilj je bilo Zasavje in smo res šli v tri 
krasne (Hrastnik, Trbovlje in Zagorje).

S potjo smo začeli v Selnici, peljali smo 
se mimo Maribora do Celja. Pot smo 
nadaljevali do Rimskih Toplic, kjer smo zavili 

proti Hrastniku. Med potjo smo se ustavili  
za osvežitev in obvezno jutranjo kavico.
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V Hrastniku smo si najprej ogledali Steklarno 
Hrastnik, ki je delniška družba s sedežem 
v Hrastniku. Proizvaja predvsem namizno 
steklo, specialno stekleno embalažo in steklo 
za svetila. Proizvodnja poteka strojno in 
ročno. Podjetje je staro več kot 150 let. Na 
nastanek podjetja je vplivalo več med seboj 
povezanih dejavnikov. Na splošno je vplivala 
na razvoj steklarstva v Zasavju želja lastnikov 
premogovnikov, da bi čim bolj in čim bliže 
izkopu izkoristili premog kot vir energije pri 
proizvodnji izdelkov. Želja je bila v sozvočju 
z namero upravitelja idrijskega rudnika 
živega srebra Hippmana, ki je za shranjevanje 
sublimata in precipitata za zdravilstvo želel 
sam izdelovati stekleno embalažo. Z Dunaja 
je po nekaj letih iskanja dobil lokacijo 
v Zagorju, kjer je bilo dovolj energenta 
(premoga) in kremenčevega peska pa tudi 
transportna pot (reka Sava) je bila v bližini. 
Steklarna je začela obratovati leta 1804, 
njeno obratovanje pa so pestile težave in je 
leta 1817 prenehala obratovati. Poslovanje 
so obnovili okoli leta 1820. Leta 1828 so 
proizvodnjo iz zagorske steklarne  prenesli 
v Rogaško Slatino. Za razvoj hrastniške 
steklarne je bila pomembna glažuta v Polani 
pod Lisco. Delovati je pričela leta 1778, 
po letu 1801 so jo prestavili v Mišji dol 
pri Jurkloštru. Po smrti Franca Grohmana  
1858 je glažuto prevzel njegov zet Edvard 
J. Heider, inženir in ravnatelj tržaškega 
Llyoda. predsednik tega Llyoda je z združbo 

veletrgovcev leta 1845 kupil hrastniški 
rudnik, in ker je Heider vedel, da so zastareli 
gozdni glažuti v Jurkloštru zaradi konkurence 
šteti dnevi, je leta 1858 od premogovnika v 
Hrastniku na začetku soteske Pekel, v bližini 
južne železnice, kupil zemljišče. Leta 1860 
je v novozgrajeni tovarni z dvema talilnima 
, dvema hladilnima in šestimi drugimi pečmi 
začel s proizvodnjo enakih izdelkov kot prej 
v Jurkloštru (pivsko posodo, medicinsko 
steklo, gladko in brušeno steklo, kredno 
in kristalno steklo); istega leta je pričela 
obratovati tudi nova steklarna konkurenčne 
družbe v Zagorju. Zaradi odhajanja 
steklarjev je Heider bil že leta 1870 prisiljen 
steklarno prodati; kupec je bil Karl Franc 
Buurger, zet lastnika kemične tovarne v 
Hrastniku. Do leta 1903 se je menjalo kar 
nekaj lastnikov. Tega leta je družbo prevzel 
Franc Wieltschnigg po rodu iz Ziljske 
doline, ki je poslovanje zelo moderniziral in 
razširil, prodajo pa razširil v tujino in tudi 
preko oceanov. Zaradi uspešnosti poslovanja 
so leta 1913 Hrastničani kupili tudi zagorsko 
steklarno.

V po prvi svetovni vojni nastali državi SHS 
so tovarno po odhodu Wieltschnigga zopet 
prevzeli Abelovi nasledniki in v sklopu 
Zedinjenih tovarn stekla na dionice kupili 
več tovarn po takratni državi.  

Leta 1945 so Steklarno Hrastnik 

nacionalizirali in leta 1946 ustanovili 
Slovenske steklarne Hrastnik in Rogaška 
Slatina; že leta 1947 pa se je Steklarna 
Hrastnik osamosvojila. Do leta 1960 so 
večino izdelkov proizvajali na podlagi 
kataloga iz leta 1939. Ena izmed novosti v 
tem času je bila steklenica za novo pijačo 
Cockta. V začetku 1960. let so pričeli 
modernizirati proizvodnjo V letih 1971 
in 1972 so prešli na taljenje z električno 
energijo. V letih po 1980 je tovarna pokrila 
80% jugoslovanskih potreb po kozarcih 
v gostinstvu in gospodinjstvih in 90% 
potreb po drobni embalaži v farmacevtiki, 
kozmetiki in prehrani.

Po slovenski osamosvojitvi (pa tudi nekaj 
let prej z zapiranjem jugoslovanskih južnih 
trgov) ter požaru v skladišču leta 1990 so 
se za steklarno začeli težji časi. Program 
so razdelili na tri glavne sklope: program 
pogrnjena miza, program razsvetljavnih 
stekel in program drobna embalaža. V letih 
1991-1996 so se preusmerili v vrhunske 
steklarske izdelke ter proizvodnjo prenovili. 
Razvijajo tudi lastne blagovne znamke.

Preko lastninskega preoblikovanja podjetja 
ter prehajanja deležev je podjetje leta 2010 
pristalo v večinski last Igorja Laha, podjetje 
pa od tega leta uspešno vodi Andrej Božič.
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Podjetje je v zadnjih letih s prenovo 
poslovanja kot primer dobre prakse pri 
reševanju težav v poslovanju. Delavci (cca 
800) so tako zadovoljni in radi prihajajo 
v tovarno, saj je povprečna neto plača ca. 
1350 evrov, kot nam je povedala vodnica. 
Po ogledu proizvodnje smo še pobrskali po 

policah tovarniške trgovine Glashuta.

Po malici smo se zapeljali še okoli Ville de 
Seppi, ki je edini grad, ki je bil grajen v času 
industrializacije. Zgrajen je bil leta 1894 v 
bližini Steklarne Hrastnik v  stilu cesarskega 
gradu Miramar v Trstu. Načrt za vilo je 

izdelal tržaški arhitekt Leonardo Fontenutti, 
zidal pa jo je stavbenik Anton Melan. Leta 
2006 so vilo razglasili za zaščiten objekt 
kulturne dediščine lokalnega pomena, kar ga 
pa ne rešuje pred propadom.

Pot smo nadaljevali v Trbovlje, v središče 
revirjev. V središču mesta smo si ogledali 
Virtualni muzej rudarstva, v katerem sta 
prikazana zgodovina razvoja rudnika in 
življenje rudarjev. V neposredni bližini 
muzeja smo si v stari rudarski koloniji Njive 
ogledali avtentično rudarsko stanovanje. 
Zbirka skozi etnološko dediščino bivanjske 
kulture predstavlja in primerja dve ključni 
obdobji v zgodovini Zasavja: 20. leta 20. 
stoletja, ko so Revirji prislužili pridevnik 
»rdeči«, in 60. leta  20. stoletja, ko je v 
spremenjenih družbenih razmerah za Revirje 
postal relevanten termin «proletarski«. Dve 
posamezni zbirki (stanovanji) ločuje 40 let 
stara stena. Karakteristike prvega stanovanja 
iz 20. let (odprto 1984) so: neometan vzidan 
štedilnik, leseno stranišče na hodniku in 
nadometna električna napeljava. To je 
dvignilo nivo bivalne kulture nad kmečkega. 
Tipična so še opečnata tla v kuhinji in lesena 
v sobi, z apnom pobeljene stene, gredenca, 
aluminijaste in železne žlice, komaj kak 
nož, stoli brez naslonjala (»štokerli«), ptičja 

kletka, stenska dekoracija z vezenimi prti, 
neenaki garderobni omari, zakonski postelji 
in pomožno ležišče, »kahla«, zibelka, 
»singerica«, slika sv. Barbare, nekaj orodja, 
pleten »rajzekufer« in drugo. Značilna za 
to obdobje je prenaseljenost in skromna 
oprema, kakršno je dopuščal ekonomski 
položaj rudarskih družin, ki so se preživljale 
z eno plačo.

V drugem stanovanju iz 60. let 20. stoletja 
(odprto 2003) so najbolj povedni prizidek 
pred kuhinjo (veranda),  vodovodna napeljava 
v kuhinji (posledica lastne angažiranosti 
stanovalcev), HIMO pralni stroj, hladilnik, 
štedilnik na trdo kurivo in električni »koher«, 
švedska kuhinja, slika J. B. Tita, radio z 
gramofonom in zraven kup vinilnih plošč, 
kavč, na katerem kraljuje okrasna punčka 
iz Trsta, kar govori o odpiranju mej v novi 
družbeni ureditvi, izboljšanem ekonomskem 
položaju z dvema plačama v družini in 
zmanjšanem številu otrok, kar je omogočalo 
dvig osebnega standarda.

Skupna obema stanovanjskima enotama pa 
je skromna kvadratura tipskih stanovanj, 
kakršna je pripadala rudarskim družinam: 
25 m2 in 29 m2.

Po ogledu rudarskih stanovanj smo se 
odpeljali skozi Zagorje do Kisovca, kjer 
smo si ogledali Rudarski muzej, ki prikazuje 
dokumentarno gradivo, ter različna orodja 
in pripomočke zasavskih rudarjev. Muzej 
stoji na površju in nas ni popeljal v globine 
rudarskih jaškov.

Naše potovanje po 3 krasnih smo zaključili v 
Planinskem domu na Zasavski sveti gori, kjer 
so nam pripravili dobro in obilno planinsko 
kosilo. Domov smo se vračali preko Trojan za  
obvezen  nakup krofov.  

Pripravil: Vlado  SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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5. EKSKURZIJA DU SELNICA 4. NOVEMBRA 
CILJ – OZALJ IN KARLOVAC -  HRVAŠKA

Na Hrvaško smo vstopili na mejnem 
prehodu Gruškovje. Pot smo nadaljevali 
v smeri Zagreba, kjer se nam je pridružila 
lokalna vodnica ga. Marjeta. Malicali smo na 
avtocestnem počivališču. Po malici smo pot 
nadaljevali proti avtocesti Karlovcu, kjer smo 
zavili do zgodovinskega mesta Ozalj, ki je 
nastal na desni obali reke Kolpe. Nad mestom 
kraljuje velik grad srednjeveške družine 
Zrinskih in Frankopanov. V muzeju smo 
si ogledali bogate zbirke, ki pričajo o pestri 
zgodovini mesta in okolice. Našo pozornost 
je pritegnila tudi velika neorenesančna palača 
Munjara, ki pa je v resnici hidroelektrarna, 
ki je najstarejša na celinski Hrvaški in je 
danes kulturni spomenik, v Karlovačevi 
ekonomski zgodovini pa leto njegove 
gradnje (1908) običajno imenujemo razvoj 
industrije v tem delu Hrvaške. Zgrajena 
je bila v času zelo uspešnega župana 
Karlovca dr. Ivana Banjavčiča, ki temelji 
na mestnem gradbenem inženirju Valeri 
Rieszneri; njen zgodovinski arhitekturni 

plašč kot srednjeveški grad dolžan slavnemu 
hrvaškemu arhitektu Hermanu Bollu. 
Elektrarna je bila zgrajena na slapu Ozalj, 
ki se lahko šteje za razpotje Gornjega in 
Donjega Pokuplja. Za izbiro lokacije so bile 
ključne 15-letne meritve vodne gladine. Ko 
je 18. avgusta 1908. leta pričela obratovati, je 
imela dve Francisovi turbini s skupno močjo 
1324 kW. Leta 1913 je bila dodana še ena 
turbina, zato se je moč elektrarne povečala. 
Po počitku in osvežitvi smo se vrnili v 
Karlovec, ki je središče Karlovške županije in 
mesto štirih rek, ki tečejo skozenj: Korana, 
Kolpa, Dobra in Mrežnica. Karlovec so 
nekoč imenovali Karlstadt. Ustanovljen je 
bil 13. julija 1579 kot trdnjava za obrambo 
pred turškimi vpadi. Ime je dobil po 
avstrijskem nadvojvodi Karlu. Zgrajen je 
bil v domišljiji idejnega renesančnega mesta 
v obliki zvezdice s šestimi zvezdicami  z 
osrednjim trgom in ulicami, ki se križajo 
pod pravimi koti. Karlovec je bil v 18. in 19. 
stoletju. predvsem zaradi cvetenja trgovine 

in lova, eno najbogatejših in najbolj razvitih 
mest. To dokazuje dejstvo, da so v začetku 
19. stoletja Karlovčani plačevali najvišji 
davek med hrvaškimi mesti. Mesto Karlovec 
je bilo skoraj popolnoma zasedeno na 
začetku Domovinske vojne, ker je nekdanja 
Jugoslovanska ljudska armada (JLA) imela 
19 vojaških objektov z razpršenimi vojaškimi 
silami v njej in v neposredni bližini. 
Domovinska vojna je tu trajala od sredine 
oktobra 1991 do 7. avgusta 1995, ko je bilo 
mesto osvobojeno. Z vodnico go. Marjeto 
smo se sprehodili po zgodovinskem jedru, ki 
ga Karlovčani imenujejo  »Zvijezda«,obdano 
je z globokimi kanali, v katere so ob 
nevarnostih spuščali vodo iz Kolpe. Danes 
so ti kanali prelepi parki. Ob osrednjem 
Trgu bana Josipa Jelačića stojijo cerkev 
Presvete Trojice, Frančiškanski samostan in 
pravoslavna cerkev Sv. Nikole. V mestu so 
še gledališče Zorin dom, številne umetniške 
galerije in muzeji.
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Med vožnjo na izletniško kmetijo nam je 
vodnica ga. Marjeta še predstavila najnovejšo 
pridobitev Karlovca. Številni se spomnimo 
Karlovca po dolgih kolonah vozil, ki so 
še pred gradnjo dalmatinske avtoceste 
polnile tamkajšnje ulice. Sedaj je povsem 
drugače in Karlovec želi z dodatno ponudbo 
postati tudi turistom zanimivo mesto. 
Konec oktobra 2016 je Karlovec dobil eno 
največjih turističnih atrakcij na Hrvaškem – 
sladkovodni akvarij Aquatika. Namenjen je 
turistom, ki bodo lahko spoznali raznolično 
rečno življenje. Skupno je na ogled 25 
velikih akvarijev z več kot 100 različnimi 
sladkovodnimi ribami, raki in školjkami, od 
katerih je kar 40 vrst zelo redkih. Skupno je v 
vseh akvarijih na ogled več kot 5.000 živali. V 
sklopu akvarijskega dela je tudi konferenčna 
dvorana in znanstveno-raziskovalni center, 
kjer se lahko organizirajo različne prireditve.

Na izletniški kmetiji se poleg dobre hrane 
ukvarjajo tudi z rejo koz. Pripravili so nam 
dobro domače kosilo. Kljub jutranji megli 
smo se polni novih spoznanj vrnili v Selnico 
malo po 10. uri.

Na koncu letošnje sezone naših druženj 
bi se v imenu vodstva DU Selnica ob 
Dravi zahvalil organizatorjema naših 

ekskurzij : ga. Liziki TOPLAK in g. Jožetu 
KOJZEKU, posebna hvala pa naši vodnici 
ga. Majdi. Vse ekskurzije so v lastni režiji, 
tako da vsak udeleženec  plača vse stroške, 
ki nastanejo v zvezi z ekskurzijo.

Ne sprašujte, kaj lahko Društvo upokojencev
stori za vas, temveč se vprašajte, kaj lahko vi
storite za Društvo upokojencev!

DRUŽENJE  JE  DOBER  VIR  NAŠEGA  
ZDRAVJA!

Se vidimo in srečamo na naših druženjih tudi 
v letu 2018!
 

Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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DEVETNAJSTI STROKOVNO POUČNI IZLET 
RUŠKIH VETERANOV NA DOLENJSKO

V soboto, 19. avgusta 2017, smo se veterani 
Ruš podali na 19. strokovno poučni izlet 
na Dolenjsko. Ko je avtobus v zgodnjem 
jutru pobral vse udeležence, po ustaljenem 
vrstnem redu od Lovrenca na Pohorju do 
Maribora, smo se podali proti Dolenjski.

Malo pred Trebnjim nas je pričakala vodnica 
gospa Helena Jurše in nas popeljala prav v 
Trebnje, na našo prvo destinacijo Dolenjske 
dobrote, kjer smo vse predstavljene jedi tudi 
poskusili. 

Pred Trebnjim smo si šli ogledat deželo 
kozolcev in lokacijo bivših skladišč JLA pri 
Mokronogu.

Nato nas je pot vodila do Centra Biotehnike 
in turizma Novo mesto, kjer je bila naša 
vodnica ravnateljica na omenjeni šoli. 
Predstavila je dogodke med vojno za Slovenijo 
na tej šoli, pred obeležjem, ki se nahaja pred 
šolo. Popeljala nas je na šolsko posestvo in ga 
predstavila. Posestvo obsega 250 hektarjev 

obdelovalne zemlje.  Popeljala nas je tudi  v 
njihovo šolsko klet na degustacijo cvička in 
ostalih vin, ki jih predelujejo v šoli. Po ogledu 
kleti je predstavila še pridelavo različnih 
mlečnih jogurtov, ki pa so vsi zelo dobrega 
okusa. Po izčrpni predstavitvi dejavnosti šole, 
priporočam tudi vsem tistim, ki načrtujete 
ogled tega konca Dolenjske, da si ogled te 
šole vključite v program.

Nato nas je pot vodila v strogi center starega 
dela Novega mesta, kjer smo si ogledali stare 
mestne hiše. Prišel je čas za kosilo. V Hiši 
kulinarike, ki spada k prej omenjeni šoli, 
so nas pričakali mladi prijazni natakarji in 
kuharji s kozarcem šampanjca in nato so 
pričeli s strežbo hrane, ki je bila zelo dobra 
in obilna.
Pot smo nadaljevali do Krakovskega gozda, 
kjer sta nas pričakala dva sotovariša in nas 
seznanila, kako je tukaj potekala bitka med 
JLA ter pripadniki TO. Pred obeležjem 
te bitke smo z zanimanjem  prisluhnili 
pripovedovanju in slišali tudi nekatere manj 

znane podatke. Nato nas je pot vodila do 
Kostanjeviške jame, ki nas je vse zelo prevzela 
z vso lepoto, čeprav  trenutno omogoča samo 
300 metrov ogleda.

Po ogledu jame smo pot nadaljevali na 
Bizeljsko do kmetije Najger, kjer nam je 
lastnica predstavila in nas nato popeljala na 
ogled Repnice.

Po prijetnem dnevu, ki smo ga prebili na 
našem izletu, bi se v imenu vseh udeležencev 
izleta iskreno zahvalil gospe  Heleni Jurše za 
zelo profesionalni odnos, ki ga je vložila v 
naše potepanje po Dolenjski. Hvala, Helena, 
res je bilo prijetno druženje z vami.

Veselimo se že naslednjega izleta, ki bo 
jubilejni, že dvajseti po vrsti.

Naj ne bo nikoli pozabljeno !

 Pripravil: Rajko TODOROVSKI
Fotografija:  Rajko TODOROVSKI
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EKSKURZIJA V VILTUŠ IN 
SELNICO OB DRAVI

V soboto, 23. 9. 2017, smo člani krožka 
Moj Maribor OŠ Draga Kobala Maribor 
odšli na avtobusni izlet v Selnico ob Dravi 
na 19. praznik jabolk in kronanje 11. vinske 
kraljice. A najprej  smo si ogledali dvorec 
Viltuš.

Ob 13. uri smo se odpeljali izpred šole. 
Pred dvorcem Viltušem so nas pričakali 
Rajmund Lampreht, ki nam je predstavil 
zgodovino dvorca (naslednji dan, v nedeljo, 
24. 9. 2017, je ob 16. uri v občinski zgradbi 
predstavil soavtorstvo knjige Grad Viltuš, 
po sledeh plemstva in gospode na Viltušu), 
gozdar Miran Praznik, ki nam je razkazal 
različne eksotične vrste dreves, ki uspevajo 
v parkovnem nasadu okoli Viltuša, nadalje 
Ivanka Frešer, predsednica Turističnega 
društva Selnica ob Dravi, ki nam je zaželela 
dobrodošlico in vsakemu podelila bon za 
kasnejšo toplo malico, in nenazadnje naša 
profesorica slovenščine Tatjana Praprotnik 
Žaucer, domačinka Selnice, ki nam je utrla 
pot do vseh teh ljudi. V Viltušu smo se 
zadržali do 16. ure, vreme je bilo prekrasno, 
naši vodiči pa izredno zanimivi. V senci 
dreves smo si privoščili malico iz nahrbtnika.

V selniški cerkvi svete Marjete nas je sprejel 
njihov kaplan Jožef Urbanič in nam slikovito 
predstavil cerkev. Ker je Selnica zaradi 
obnove glavne ceste vsa razkopana, nas je 
po tem krajevnem labirintu uspešno vodila 
naša profesorica Tatjana. Zatem smo krenili 
k Hramu kulture Arnolda Tovornika, ki 
se imenuje po v Selnici rojenem ljudskem 
igralskem umetniku (1916 – 1976) in ki 
so mu Selničani pred Hramom kulture 
postavili doprsni kip. Znova nas je sprejela 
predsednica TD Selnica Ivanka Frešer in 
pred osrednjo kulturno prireditvijo smo  
pojedli še vroče čevapčiče. Zelo so nam 
teknili. V osrednji dvorani smo posedli in 

spremljali imeniten kulturni program. Zelo 
so nas  pritegnili, nastop ljudskih pevk, 
nastop devetih glasbenikov na diatonični 
harmoniki, plesalki plesne šole Pingi in 
seveda slavnostni govor, kjer smo bili posebej 
pozdravljeni. Zanimivi  so bili tudi rezultati 
ankete o poznavanju jabolk in kraljice 
jabolk, ki so jo med domačini izvedli učenci 
Osnovne šole Selnica ob Dravi. Vidno 
ganjena se je od svoje krone poslovila Taja 
Gril, dosedanja kraljica jabolk, mi pa smo v 
»špalirju« pospremili na oder novo kraljico 
jabolk Tjašo Fašnik. Blestela je v prelepi 
obleki in prekrasno spleteni kiti. Z njo smo 
se kasneje tudi fotografirali pred Hramom 
kulture Arnolda Tovornika, fotografirali  
smo tudi vozilo, s katerim so jo pripeljali na 
prireditev (Camel Tropfy).

Ekskurzija se je tako iztekla. Vso vožnjo z 
avtobusom nazaj do šole smo se presmejali 
sedmošolki Zari, ki je znala zelo dobro 
pripovedovati smešnice in zastavljati uganke. 
Ob 19. uri, ko smo se vrnili na Pobrežje, se je 
že začelo temniti. Preživeli smo čudovit prvi 
jesenski dan. Zahvaljujemo se vsem, ki so 
nam to lepo izkušnjo omogočili.

Prispevek in fotografija: 
mag. Majda RIŽNAR, 

prof., mentorica krožka Moj Maribor
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O DELU V DRUŠTVU ZA OHRANJANJE
SOCIALNIH STIKOV – MOST

Približuje se konec leta in čas je, da napravimo skupen pregled našega dela v letu 2017. Res je, da smo letos pripravili nekoliko manj prireditev, 
vendar ob tem ugotavljamo, da so bile le-te kvalitetnejše in veliko bolje obiskane. Pa poglejmo, kaj smo za vas pripravili letos.

Leto smo pričeli ob kozolcu na Jabolčni 
poti, kjer smo pospravili novoletno 
smreko in si po napornem delu spekli 
nekaj za malico.

8. aprila smo se pridružili akciji 
Slovenske filantropije in dan izkoristili 
za humanitarno akcijo. S kuhanjem 
bograča smo se nekako zahvalili vsaj 
nekaterim darovalcem, ki so po svojih 
močeh prispevali za malega Anžeta. Na 
tem mestu lahko z veseljem rečem, da se 
Anže dobro počuti, njegovo zdravje pa 
je trenutno stabilno, seveda ob rednih 
terapijah. 

Da naše delo ni samo zabava, smo 
poskrbeli s predavanjem o spremembah 
in novostih v cestnoprometnih 
predpisih. Ker smo po večini že starejši 
vozniki,  je bilo to predavanje za nas 
zelo poučno.

V tem mesecu smo pričeli tudi s 
tečajem nordijske hoje, na katerem 
smo se naučili pravilne hoje s palicami. 
Prijetno druženje smo nadaljevali vse do 
poletja. Potem pa vsak po svoje. 

Mesec marec je mesec za občne 
zbore. Poleg našega smo se udeležili še 
občnega zbora LD Boč na Kozjaku in 
tako potrdili naše uspešno sodelovanje. 
Mesec pa smo zaključili s predavanjem 
gospe Jožice Gamse o različnih obrazih 
demence.

Velikonočni ponedeljek je bil že 
tradicionalno obarvan z našim 
pohodom. Tokrat nas je pot vodila na 
»Vinski vrh«. Lepo vreme je pripomoglo 
k številni udeležbi. 
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Maj smo pričeli z obiskom skupine 
prijateljev iz Velenja. Po ogledu muzeja 
v HE Fala smo se po Šturmovi grabi 
odpravili proti Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu.

Gospod Tacer nam je pokazal, kako 
pripravljajo drva danes. Malo smo tudi 
tekmovali v žaganju z »amerikanko«. 
Manjkala ni niti stara gozdarska malica 
in pa malica danes, za kar se moramo 
zahvaliti LD Boč na Kozjaku.

V petek, 12. maja, smo izvajali projekt 
Dotik življenja, ki deluje pod okriljem 
Društva študentov medicine Maribor. 
Njihov cilj je ozaveščati javnost o 
razširjenosti raka dojke v Sloveniji in 
svetu ter kako preventivno ukrepati pred 
pojavom raka dojke

Konec maja so nas Pod kozolcem 
obiskali varovanci Doma Danice 
Vogrinec. S sprehodom po Jabolčni 
poti smo jim polepšali  vsakdanjik. 

Ob občinskem prazniku smo pripravili  
prikaz spravila drv nekoč in danes.
Ogledali smo si, kako so nekoč 
pripravljali drva. Od poseka drevesa do 
cepanja polen.

Junij – mesec, ko smo šli na naš izlet ali 
kakorkoli ga kdo poimenuje. Nekateri 
rečejo izlet, drugi ekskurzija, jaz pa 
sem bolj za preprosto druženje. Tokrat 
smo širili mrežo prijateljev preko meja 
(družinskih, občinskih in državnih). 
Mislim, da je bilo nepozabno.

Keszthely, Balatongyörök in Badacsony. 
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Julija je podjetje Soven iz Selnice ob 
Dravi  na Srblinovi domačiji pripravilo 
festival sivke. No ja, med ostalimi 
dogodki, ki so se dogajali, je bila tudi 
žetev sivke. Tudi društvo Most je 
pomagalo. 

Prvi vikend v septembru je, kot po 
navadi, namenjen festivalu praženega 
krompirja. Lahko rečemo, da je letošnji 
maksimalno uspel. Dobra družba, 
pestra ponudba, pravo vreme in še 
bi lahko naštevali same lepe stvari. Še 
enkrat hvala vodniku Mihi, šoferju 
Marku in seveda vam, dragi prijatelji. 
Drugo leto pa v Doberdob!

Avgusta smo pripravili še  eno delavnico, 
na kateri smo poglobili svoje znanje o 
zeliščih. Tokrat smo spoznali uporabo 
zelišč v kozmetične namene

Tudi letos smo se pridružili dnevu 
odprtih dvorišč na Črešnjevcu ob 
Dravi. Naše barve je zastopala gospa 
Olga Kočunik, ki nas na skoraj 
vsaki prireditvi razveseljuje s svojimi 
sladicami.

Oktobra pa si ne moremo zamisliti brez 
kostanjevega piknika. Lepo vreme in 
prijetna družba sta poskrbela, da je naš 
Andrej tudi letos za vas spekel okrog 30 
kg kostanjev. 

Takole, leto se približuje koncu.  Kaj naj vam rečem ob tem? Lahko vas samo povabim, da se še naprej zabavajte v naši družbi. Včasih se boste 
tudi kaj koristnega naučili, predvsem pa je pomembno to, da se družite, da se čim več pogovarjate in da poskrbite zase. Pa še povabilo na krasitev 
novoletne jelke, ki bo 22. decembra, ob kozolcu na Jabolčni poti, ter na predavanje o osteoporozi, ki bo v mesecu januarju v Hramu kulrture. 
In bodite srečni! O naših dogodkih lahko berete tudi na https://www.facebook.com/drustvomost/. 

Prispevek in fotografije: Valentina REPOLUSK

Mesec avgust pa smo izkoristili še za 
obujanje otroških spominov in malo 
zapekli koruzo.
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90 LET LJUDMILE STOJKOVIĆ

V mesecu septembru je  devetdeset let dopolnila Ljudmila Stojković iz Zgornje Selnice. Ob tej priložnosti jo je obiskal župan Jurij Lep s 
spremstvom, ji zaželel zdravja, prijetnih trenutkov ter ji izročil simbolično darilo.

Pripravil: Janko STOJKOVIĆ
Fotografiji: Jurij LEP
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90-LETNICA MARIJE HOJNIK

Sedmega decembra 2017 je visok jubilej praznovala naša občanka Marija Hojnik. Ta dan je dopolnila natanko 90 let. Otroštvo je z bratom in 
dvema sestrama preživela v Ožbaltu, kjer so imeli njeni starši gostilno. Do začetka druge svetovne vojne je obiskovala meščansko šolo v Mariboru, 
prvo leto vojne pa so skupaj s sošolci morali v nemško šolo. Tja so se vozili z vlakom. Tudi takrat so v šoli že imeli tablice, na katere pa se, žal, ni 
dalo tipkati, ampak le pisati s kredo, in so imele zelo skromen pomnilnik (ki so ga omejevale dimenzije tablice in velikost pisave).

Po vojni se je Marija Peteržinek preselila 
v Selnico in tam vodila gostilno, ki se ji je 
takrat reklo še „Pri Peteržineku“. Malo prej 
je v domačem Ožbaltu spoznala Konrada 
Hojnika, ki se je tam mudil kot vojak (in 
bil ves čas vojne tudi partizan). Ni trajalo 
dolgo, da so (že v letu 1946) zadoneli poročni 
zvonovi in je slavljenka prevzela priimek 
Hojnik (sčasoma pa tudi gostilna, saj je „Pri 
Hojniku“ krajše). Gostilna je bila sicer znana 
po plesih ob sobotah in nedeljah, ko se je 
tam raztegovalo meh in se je razlegal prešeren 
smeh. 

Še bolj je postala priljubljena, ko je tja našel 
pot črno-beli televizor (prvi v vasi). Nič 
čudnega torej, da gospa Hojnik še danes 
budno spremlja televizijske programe in rada 
posluša domačo glasbo.
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V gostilni je gospa Hojnik aktivno delala vse 
do 85. leta. Vedno je rada potovala in tako 
obiskala Tunis, Rim, Lourdes, Jeruzalem in 
Carigrad, če naštejemo le nekaj mest, ki so se 
ji še posebej vtisnila v spomin. Morje je sicer 
prvič videla pri dvajsetih letih, plavati pa se 
je naučila že prej, in to v Dravi (da, takrat je 
bila še kristalno čista). V prostem času se je 

rada posvečala gojenju rož, še zlasti so ji ljube 
hortenzije in vrtnice.

Rojena v Kraljevini SHS oz. Kraljevini 
Jugoslaviji je gospa Hojnik preživela 
obdobje kralja, okupatorja in maršala 
vse do predsednika (Pahorja) in župana 
(Lepa) ter dve vojni (drugo svetovno ter 

osamosvojitveno). Mož Konrad je leta 2003, 
žal, umrl, gospa Marija pa še vedno stoji 
ob strani svoji hčerki Jani in vnukinji Sari. 
Želimo ji vse najboljše!  

Zapisal: Matjaž LUTARIČ
Fotografije: Jurij LEP

Izposojenke in tujke v selniškem govoru ter 
njihov izvor (NADALJEVANJE)

Izpisano besedje je izbrano iz Etimološkega 
slovarja slovenskega jezika dr. Franceta 
Bezlaja (1976). Slovenske besedne družine 
glede na izvor uvrščamo v tri skupine.
1. Besede, ki so nastale v 

kontinuiranem jezikovnem razvoju 
že v praindoevropskem jeziku, npr. 
ovca, mati; besede, ki so nastale v 
praslovanščini, npr. sosed; besede, ki 
so nastale iz podedovanih besed v času 
samostojnega slovenskega jezikovnega 
razvoja, npr. hlev.

2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti sosednjih 
jezikov, največ iz nemščine.

3. Posnemovalne besede posnemajo 
naravne glasove, npr. kokoš, mukati.

Tujka je strokovna beseda, ki je bila v 19. in 
20. stoletju izposojena iz tujega knjižnega 
jezika. V rabi je le v knjižnem jeziku.
Največ izposojenk imamo iz nemščine 
(nem.), praslovanščine (psl.) in drugih 
slovanskih jezikov, iz indoevropščine (ide.), 
iz latinščine (lat.), grščine (gršč.), italijanščine 
(ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika (bav.
avstr.), manj pa iz drugih jezikov.

Izpisane so besede, njihov pomen in izvor.

Štrafati 'kaznovati' – iz nem.; štrankelj 
'stročji fižol' – iz bav.avstr.; štrapac 'veliki 
napor' – iz nem.; štreka 'železniška proga' 
– iz bav.avstr.; štrigelj 'čohalo za živino' – 
iz nem.; štrik 'vrv' – iz nem.; štrit 'prepir' 
– iz nem.; štrudelj 'zavitek' – iz nem.; štuk 
'nadstropje' – iz nem.; štukati 'podaljševati' 
–iz bav.avstr.; štumf 'nogavica' – iz bav.
avstr.; štupa 'prašek' – iz bav.avstr.; šund 
'literarno delo brez umetniške vrednosti' – 
iz ide.; šuntati 'hujskati' – iz nem.; šuštar 
'čevljar' – iz nem.; švercati 'tihotapiti' – iz 
nem.; tabla 'plošča, široka deska' – iz lat.; 
taca 'živalska noga' – iz nem.; tahinirati 
'lenariti' – iz nem.; taht 'stenj v sveči' – iz 
nem.; talar 'krožnik' - iz nem.; tandlar 
'branjevec' – iz bav.avstr.; taška 'torba' – iz 
nem.; taverh 'dnina' – iz nem.; tavžent 
'tisoč' – iz nem.; tegel 'lonec za rože' – iz bav.
avstr.; temfati 'dušiti' – iz bavr.avstr.; tepih 
'preproga' – iz nem.; ter 'katran' – iz nem.; 
terc 'oven, kozel, koštrun, neumnež' – iz 
psl.; tinta 'črnilo' – iz nem.; tišlar 'mizar' 
– iz nem.; tištoh 'namizni prt' – iz nem.; 
tobak 'tobak' – iz arab.; tolovaj 'razbojnik' 
– iz madž.; topelt 'dvojen' – iz nem.; tovariš 
'kolega' – iz slovan. j.; tracati 'nagajati' – 

iz nem.; trage 'nosila' – iz nem.; trahtar 
'lij' – iz nem.; trančirati 'rezati, sekati' – iz 
franc.; tringelt 'napitnina' – iz nem.; trošt 
'tolažba, uteha' – iz nem.; trotelj 'omejen, 
neumen človek' – iz nem.; truga 'krsta' – iz 
nem., tucat 'dvanajsterica' – iz nem.; tunšt 
'sopara' – iz nem.; turen 'stolp, zvonik' – iz 
nem.; tuš 'prha' – iz nem.; ulica 'cesta, steza' 
– iz psl.; upati si 'dovoliti si, drzniti si' – iz 
psl.; urbar 'knjiga s seznamom dohodkov 
od podložnikov' – iz nem.; urna 'žara' – iz 
nem.; uržah 'vzrok' – iz nem.; uta 'koča, 
bajta, lopa' – iz nem.; vaga 'tehtnica' – iz 
nem.; vagon 'železniški voz' – iz nem.; vahta 
'straža' – iz nem.; valcer 'valček' – iz nem.; 
vamp 'trebuh' – iz nem.; vandrati 'potovati, 
seliti se' – iz nem.; vaza 'posoda za rezano 
cvetje – iz nem., vegast 'neraven, skrivljen' 
– iz ide.; vlička 'pomlad' – iz slovan.j.; veper 
'divji prašič' – iz slovan.j.; vert 'gospodar, 
vinogradnik' – iz nem., vic 'šala' – iz nem.; 
vigred 'pomlad' – iz koroškega narečja;  

Nadaljevanje sledi.

Akad.prof.dr. Zinka ZORKO                                                                                                                     

JEZIKOVNE DROBTINICE
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VETERINARSKA AMBULANTA 
V SELNICI OB DRAVI

Na naslovu Mariborska c. 63 v Selnici 
ob Dravi, v prostorih nekdanje trgovine s 
tekstilom Kotka, je 10. novembra svoja vrata 
odprla veterinarska ambulanta MIR-VET. 
Lastnika ambulante Mirka Župana, dr. vet. 
med., so številni krajani sosednjih občin s 
svojimi ljubljenčki obiskovali že pred tem, 
na dosedanji lokaciji v Bistrici ob Dravi. Ker 
so med njimi prevladovali prav prebivalci 
Selnice ob Dravi, se je odločil, da dejavnost 
preseli na ugodnejšo lokacijo, kjer bodo 
storitve ambulante bliže njenim strankam in 
pacientom, vsebino ponudbe pa bo lahko še 
dodatno razširil in obogatil.

Kakovostna skrb za živalske spremljevalce, 
ki nam bogatijo življenje, je človekova 
odgovornost in obveza. Veterinarska 
zakonodaja pa izhaja tudi iz 72. člena Ustave 
RS, ki opredeljuje pravico do zdravega in 
varnega okolja za vse in s tem obveznost 
države, da z zakoni uredi izvajanje dejavnosti 
tako, da bo ta pravica zagotovljena. Zato se 
veterinarstvo kot dejavnost izvaja v skladu 
s strogimi zakonskimi predpisi na osnovi 
koncesije in rednega nadzora. Zajema storitve 
in ukrepe za zdravje živali in varovanje 
okolja, kot so diagnostika, zdravljenja in 
posegi, preventiva (zaščitna obvezna in druga 
neobvezna, a pomembna cepljenja), zaščita 
proti zunanjim in notranjim zajedavcem 
(klopi, bolhe idr.), omejevanje neželenega 
razmnoževanja (kastracije in sterilizacije), 
dietna in prehrambena svetovanja, ….

Ambulanta MIR-VET je sodobno 
opremljena za diagnostiko, zdravljenje, 
kirurške posege in preventivno oskrbo malih 
živali, veterinar pa lahko na klic opravlja 
terenske obiske, svetovanja in zdravstvene 
storitve tudi za ekonomske živali na kmetijah. 
S temi dejavnostmi so se pridružili LAS 
Drava že kot ustanovitveni član in letos tudi 
že prijavili in pridobili odobren projekt v 
sklopu zadnjega razpisa LAS Drava, skozi 
katerega se bo ambulanta dodatno opremila 
in kadrovsko okrepila ter uvedla aktivnosti 
za večjo prepoznavnost in sodelovanje z 
lokalnim okoljem. 

REDNI DELOVNI ČAS AMBULANTE:
PON – PET: 8.00 – 12.00 & 15.00 – 19.00
(naročanje in trgovina: 8.00 – 19.00)
SOB: 8.00 – 12.00
NED & prazniki: zaprto
DEŽURSTVO 24h NA KLIC (nujni primeri)

Veterinar Mirko Župan si bo s svojo ekipo 
aktivno prizadeval spodbujati lastnike živali 
za bolj učinkovito, redno in odgovorno skrb 
za njihove ljubljenčke – s cenovnimi akcijami 
in popusti za celovite storitve in redne 
stranke pa tudi sicer prispevati k ozaveščanju 
vseh odgovornih subjektov okolja za 
odgovorno lastništvo živali - s svetovanjem in 
sodelovanjem pri vzgojnih in izobraževalnih 
dejavnostih društev, zavodov in javnosti (npr. 
z vrtcem in šolo).

Trenutno v ambulanti že tekoče izvajajo 
veterinarske storitve v novem okolju, medtem 
ko prodajo hrane, lekarniških artiklov in 
opreme za živali še uvajajo – ta dodatna 
dejavnost bo polno »zaživela« po novem letu. 
Zaključujejo tudi s pripravo celostne podobe 
in prenovljene interaktivne spletne strani 
www.mir-vet.si, kjer bodo lastnikom živali 

na voljo številne informacije in gradiva ter 
možnost vprašanj in hitrih nasvetov tudi po 
sodobnih elektronskih kanalih. 
Lastnike živali, svoje dosedanje in nove 
stranke, vabijo na obisk z njihovimi 
ljubljenčki, še posebej pa v prazničnem 
decembru, ko jih čakajo tudi priložnostna 
darilca in anketni vprašalnik, katerega 
udeleženci bodo vključeni v nagradno 
žrebanje. 

O vseh novostih, akcijah in posebnih 
ponudbah in storitvah veterinarske 
ambulante bodo redno obveščali v sliki 
in besedi tudi na svoji aktivni FB strani, 
do katere lahko dostopate tudi s pomočjo 
spodnje QR kode.

Pripravila: Zdenka S. ŽUPAN
Veterinarska ambulanta MIR-VET

Z odprtja ambulante
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MARIBOR 
T: 02/ 252 68 01

RAČE 
T: 02/ 620 84 65

LENART 
T: 02/ 620 44 23

RUŠE 
Trg vstaje 8 
2342 Ruše

T: 02/ 620 08 04
E: info@auer-optika.si
I: www.auer-optika.si

Odpiralni čas: 
pon.—pet.: 9.00—18.00
sob.: 9.00—12.00

AUER PTIKA
MARIBOR | RUŠE | RAČE | LENART

AUER PTIKA RUŠE

LOKALNO JE ODLIČNO *****
* STROKOVNE INFORMACIJE

* ŠIROKA PONUDBA in PRAVA CENA

* BREZPLAČNA POPRAVILA in ČIŠČENJE OČAL

* USTREŽLJIVOST, ZANESLJIVOST,  
LASTNA OPTIČNA DELAVNICA

* VRHUNSKO IZVEDENI PREGLEDI ZA  
PREDPIS OČAL IN KONTAKTNIH LEČ

Družinsko podjetje s tradicijo od leta 1996

Odlično opravljen pregled za očala ali leče v Auer optiki Ruše 
razumemo kot osnovo svojega dela, zato tudi jamčimo za 
izmerjeno dioptrijo.

PREGLEDE OPRAVLJA:
Simon Trpin, dr. med. specialist 
oftalmolog

NAROČILA NA PREGLEDE 
sprejemamo vsak dan na 
telefonsko številko 02/620 08 04 oz. 
na e-naslov info@auer-optika.si.

NOVOST pri plačilih: 
DO PET OBROKOV BREZ OBRESTI!
Potrebujete le osebno izkaznico  
in davčno številko.

VOŠČILO 
GASILSKE 
ZVEZE 
RUŠE

Spoštovane občanke in 
občani Občine Selnica ob Dravi!

Leto 2017 se počasi poslavlja od nas 
in že smo v pričakovanju lepih in 
prijetnih praznikov. Tudi v letošnji 
številki Selniških novic se vam želim 
zahvaliti za celoletno pomoč našima 
PGD: Selnica ob Dravi in Slemen 
kakor tudi GZ Ruše. Zahvala tudi 
Občini Selnica ob Dravi za vso 
podporo javnim gasilskim službam, 
ki delujejo v sistemu zaščite in 
reševanja.

V GZ Ruše je preko 200 operativnih 
članov, ki so kljub prostovoljnosti 
pripravljeni pomagati občanom 24 
ur na dan, vse dni v letu.

Spoštovani, dovolite mi, da vam 
v imenu GZ Ruše zaželim mirne 
božične praznike ter varno in 
uspešno novo leto 2018.

Pozdravljam vas z gasilskim 
pozdravom –

NA POMOČ!
Predsednik GZ Ruše
Jože URLEB, GČ II. st.
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Nagrajenci nagradne križanke iz 31. številke Selniških novic:

Jože MAČEK, Vurmat 38, 2353 Sv. Duh na Ostrem vrhu
Darinka KOP, Ulica Franca Pinterja 10, 2352 Selnica ob Dravi

Neven BEZIĆ, Janževa gora 21 b, 2352 Selnica ob Dravi

Pravilne rešitve križanke iz 32. številke Selniških novic pošljite do konca februarja 2018, na naslov: 
Občina Selnica ob Dravi, Uredništvo Selniških novic, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

NAGRAJENCI KRIŽANKE



KRIŽANKA


