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Pred vami je druga številka občinskega
glasila Selniške novice. Želimo, da postane
glasilo eno od osnovnih nosilcev informacij
v naši občini, ki mora bi� dostopno in
dostavljeno v vsako gospodinjstvo. 

Poslanstvo glasila je obvešča� občanke in
občane o dogajanjih v našem okolju in tudi
širše. Ravno tako pa tudi pričakujemo
povratne informacije o vaših pogledih na
problema�ko našega okolja. Vaše informa-
cije bomo vsekakor upoštevali pri nadaljn-
jem razvoju občine.

Naj vas seznanim z glavnimi ak�vnostmi v
preteklem obdobju. 
Zmeraj bolj se kaže potreba po še enem tr-
govskem centru v Selnici ob Dravi. Kot vam
je znano so se konkretne ak�vnos� pričele
v letu 2007. Odločitev občine kot tudi tr-
govca je bila sprejeta in vsi skupaj smo
pričeli potrebne postopke. Pripravi� je bilo
potrebno vso osnovno dokumentacijo za
prostorsko ureditev, uskladitev s podrob-
nim prostorskim načrtom za ta del občine,
navezavo na pokopališče, podrobno
prometno ureditev na tem prostoru z
vezavo na razvojne prioritete itd. Vz-
poredno s temi ak�vnostmi so tekle
oziroma še tečejo dela pri projek�ranju tr-
govskega centra, vodovoda, elektrike,
križišča, pločnika v tem delu, drugih komu-
nalnih vodov in še marsikaj. Glede na
obseg del, ki jih je  potrebno opravi� za
takšno inves�cijo, smo lahko zadovoljni z
dinamiko projekta. Povem lahko, da se
bodo konkretna dela pričela še pred polet-
jem. Želimo pa, da bi bila otvoritev tr-
govskega centra z vso pripadajočo
infrastrukturo izpeljana do konca tega leta.

Na področju državnih cest, to pomeni
cesto skozi center Selnice ob Dravi,
potekajo ak�vnos� po predvidenem
načrtu. Pred kratkim smo podpisali tripar-
�tno pogodbo za izvedbo tega projekta. Iz-
vajala se bodo dela za ureditev ceste in
pločnikov v delu od starega župnišča  do
pokopališča. Tu bodo urejeni prehodi za
pešce, križišče, dostopi do objektov,
razsvetljava,  zamenjava vodovodnih cevi…

V letošnjem letu so predvidena tudi dela
na državni ces� od Bistrice pro� Sv. Duhu
na Ostrem vrhu v dolžini okoli 1500
metrov.

Na področju občinskih in lokalnih cest se
nahajamo v fazi razpisov na načrtovanih
odsekih. Konstantno  pa potekajo vzdrže-
valna dela na večini naših cest. 

Glede na to, da smo uspeli na razpisu za
Evropska sredstva na področju zamenjave
tranzitnega vodovoda od Selnice  ob Dravi
do Jelovca, bomo dela pričeli v mesecu
maju tega leta. Ta inves�cija bo tudi os-
nova za nadaljnjo širitev vodovodnega om-
režja v smeri pro� Sv. Duhu na Ostrem
vrhu. Projektna dokumentacija za to
navezavo je v zaključni fazi.

Naslednja zahtevna opravila tečejo v zvezi
s kandidaturo za Evropska kohezijska sred-
stva, namenjena komunalni ureditvi v naši
občini. Vlogo, ki smo jo vložili v zaključku
lanskega leta skupaj z občinami Dravograd,
Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in Pod-
velka, smo morali dopolni� z manjkajočimi
dokumen�. Potrebno je bilo spreje� inves-
�cijski načrt ter uskladi� vlogo z vsemi
občinami, ki nastopamo v tem skupnem
projektu. Projektna dokumentacija in tudi
vzporedne finančne analize za projekt
potekajo po načrtovani dinamiki. 

Na področju odvoza odpadkov vseh vrst in
iskanju regijskega centra skupaj z drugimi
občinami naše regije načrtujemo strate-
gijo. Nekaterim občinam potečejo v tem
letu pogodbe, zato moramo pripravi�
nove, ki bodo omogočale dolgoročno
rešitev tega problema. 

Trenutno nismo zadovoljni z ak�vnostmi za
mlade, saj v občinski stavbi potekajo le
vaje mlade glasbene skupine. V tej smeri
želimo doseči konkretne premike, zato se
bomo povezali s centrom za mlade iz
občine Ruše, ki so na tem področju na za-
vidljivem nivoju. Potrebno je namreč
doreči vsebino, ki bo nato narekovala
oziroma usmerjala določene inves�cijske
vložke. Njihova višina je že planirana v pro-
računu za leto 2008.

Občinska stavba je bila v lanskem letu
deležna zamenjave stavbnega pohištva ter
zaščite s strani ceste s pločnikom  in
primerna hidroizolacijo z odvodnjavanjem
meteornih vod. Postavili smo tudi stalne
drogove za zastave, in sicer za občinsko,
državno in evropsko. Trenutno poteka pro-
jek�ranje za ureditev spodnjih, pritličnih
prostorov, ki bodo namenjeni za seje
Občinskega sveta, posvete, sprejeme, ra-
zlične druge sestanke in nenazadnje tudi
za razstave ter poroke. V zvezi z razpisi, ki
potekajo v tem času, si lahko preberete
prispevek, ki je tudi objavljen v novicah.

Na področju prostorskega planiranja se
pospešeno izdeluje občinski podrobni
prostorski načrt za vzhodni in južni del
občine.  Pospešeno pravim zato, ker ravno
na teh delih potekajo ak�vnos� za gradnjo
in druga inves�cijska vlaganja.

Inves�tor planirane črpalne hidroelek-
trarne na našem območju pripravlja vso
potrebno dokumentacijo za prve

SPOŠTOVANE OBČANKE, 

SPOŠTOVANI OBČANI!
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konkretne predstavitve projekta. V ta
namen sem kot župan tudi imenoval odbor
za spremljanje in zastopanje občinskih in-
teresov v zvezi s projektom ČHE pri pripravi
in kasnejši gradnji. Odbor sestavlja osem
članov, ki prihajajo iz vseh delov naše
občine ter pokrivajo splošne družbene in
tudi strokovne tehnične interese in po-
dročja. Inves�tor in lokalna skupnost
sodelujemo tudi pri izdelavi študije celost-
nega razvoja podeželja za našo občino. Ta
študija bo pripomogla, da bomo vsi akterji
bolje seznanjeni z eventualnimi vplivi na
okolje in tudi s cilji dolgoročnega razvoja
našega bivalnega okolja. 

Spoštovani! 
Da bi se občina oziroma občinska uprava z
županom čim bolj približala ljudem in tudi
nasprotno, smo se odločili, da vas bomo
vsaj enkrat na leto obiskali v vašem okolju.
Načrtujemo obiske na Slemenu,  v
Gradišču,  pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu in
seveda v Selnici ob Dravi. Točen datum in
uro bomo javili kasneje ter se v povezavi s
temami dogovorili z vaškimi odbori in tudi
z drugimi krajani. 

Naj vam na koncu zaželim vse dobro na
vseh področjih vašega dela.

Jurj Lep, univ. dipl. inž.
župan
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SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občine Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Donataja MA-
LINIČ, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja BLAŽIČ
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na �sk: Agencija NOVELUS, Katja Blažič s.p.
Tisk: Tiskarna Li�era picta d.o.o.
Naklada: 1400 izvodov
Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.

Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa
gospodinjstva ter javne ins�tucije in zavodi na območju občine Sel-
nica ob Dravi.Posamezni izvodi se dostavijo sosednjim občinam in
javnim knjižnicam.
Na podlagi 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost (DDV) sodi
javno glasilo Selniške novice med proizvode, za katere se DDV obraču-
nava po stopnji 8,5 %.

Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb
naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin.



Držali smo besedo in pred vami je druga
številka Selniških novic. V prvi številki, ki
je izšla konec prejšnjega leta, smo vam
namreč obljubili, da bo druga številka
izšla konec marca 2008. Sodeč po odzivih
bralcev, ste novo občinsko glasilo dobro
sprejeli. Tega smo v uredništvu zelo
veseli, saj je bilo veliko truda vloženega v
pripravo in izdajo prve številke. Seveda
se zavedamo, da je marsikaj mogoče
naredi� še bolje in v za to se bomo v
uredništvu tudi trudili.

Na drugi seji uredniškega odbora smo
ugotovili, da je bilo z distribucijo prve
številke Selniških novic nekaj narobe.
Ugotovili smo namreč, da Selniške
novice niso prišle tja, kamor so bile na-
menjene, v vsako hišo torej. V dogovoru
s Pošto Slovenije se bomo potrudili, da
se to več ne bo dogajalo.

V tej drugi številki časopisa “SELNIŠKE
NOVICE” se boste poleg uvodnih misli
župana Jurija LEPA lahko seznanili z
novostmi v zvezi s predvideno gradnjo
črpalne hidrocentrale Kozjak. Poleg tega
pa boste lahko prebrali intervju z znanim
Selničanom, prebrali boste lahko še
prispevke o nadaljnji  usodi viltuškega
gradu, o razpisih na področju obr� in
kme�jstva, o Selniških plejžuharjih, sez-

nanili se boste s smernicami trajnost-
nega razvoja občine, o tem, kako je pri
nas padla schengenska meja, kako smo
počas�li naš kulturni praznik, spoznali
bomo delo nekaterih naših podje�j,
poleg predstavitev nekaterih naših
društev pa bomo znova prebirali
jezikovne drob�nice …… 

Uvedli smo novo rubriko “Izpod peresa
naših bralcev” in prvi prispevki so v tej
številki že objavljeni. V uvodniku k prvi
številki Selniških novic sem zapisal trdno
stališče uredniškega odbora, da bo le-ta
sam oblikoval vsebino glasila in da v
našem občinskem glasilu ne bo prostora
za poli�ko. Sedaj ponavljam to trdno
stališče uredniškega odbora. Prvi objavl-
jeni prispevki naših bralcev so pokazali,
da je večina ljudi to razumela in da nas v
tej usmeritvi podpira.

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo
pošljete do konca maja 2008 vaše
prispevke, da jih bomo lahko objavili v ju-
nijski številki časopisa. Gradiva nam
pošljite po elektronski poš� na e-naslov
info@selnica.si , spripisom “za Selniške
novice”. Seveda pa lahko svoje prispevke
prinesete zapisane na CD. Zaželeno je, da
so vaši prispevki opremljeni s fotografi-
jami primerne kvalitete.

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Slobodan TATALOVIČ, odgovorni urednik

Spoštovane bralke in bralci !

Naslednja številka Selniških novice
bo izšla konec meseca junija 2008.
Zato vas že sedaj vabimo, da nam
do konca meseca maja 2008 pošl-
jete svoje prispevke.
Prispevke nam pošljite na naslov
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski
trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
Prispevke lahko pošljete tudi na
elektronski naslov info@selnica.si
ali obcina.selnica@triera.net . Za
vsa morebitna pojasnila smo
dosegljivi na tel. številki (02)6730-
202 ali (02)6730-204.

Uredništvo Selniških novic

WWW.SELNICA.SI

V prihajajočem letu 2008 namer-
avamo posebno pozornost na-
meni� našim spletnim stranem. Že
sedaj smo na njih objavljali vsa
gradiva za seje občinskih svetov in
pa javne razpise, v prihodnos� pa
želimo ustvari� resničen informaci-
jski portal, kjer bi tudi z vašimi
prispevki omogočili čim boljšo in-
formiranost javnos� o dogajanjih v
občini. Vaši predlogi in mnenja so
zelo dobrodošli, zato vas vabimo,
da nam jih sporočite po telefonu
(02)6730 208 (202) ali po elektron-
ski poš� karin.jurse@selnica.si. 
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Najvišji organ odločanja v občini je Občin-
ski svet. Na zadnjih lokalnih volitvah izbrani
svetniki in svetnici v letu 2006 imajo š�r-
iletni mandat. Sedanja sestava Občinskega
sveta Občine Selnica ob Dravi je naslednja:

1. Jože Breznik LDS
2. Darko Dolinšek SD
3. Branko Miuc NeLi
4. Zdravko Dolinšek DESUS
5. Božidar Flak SDS
6. Milan Fras SDS
7. Božidar Krivokapič LDS
8. Dr. Vlasta Krmelj Lista za Kobansko
9. Robert Ribič Mladi Selnice
10. Andreja Robič SDS
11. Vladimir Sabolek SLS
12. Andrej Sande SLS
13. Janko Stojkovič SDS
14. Janez Urbas Lista za Kobansko
15. Oto Vogrin Neodvisna lista za

razvoj Kobanskega

Pristojnos� Občinskega sveta so opredel-
jene v Statutu Občine Selnica ob Dravi in
Poslovniku Občinskega sveta Občine Sel-
nica ob Dravi.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja ima 5 članov, ki jih Občinski
svet imenuje izmed svojih članov. 
Tako so v komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja imenovani naslednji
člani:
1. Andrej Sande predsednik
2. Milan Fras član
3. Dr. Vlasta Krmelj članica
4. Božidar Krivokapič član
5. Oto Vogrin član

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor občine je najvišji organ
nadzora javne porabe v občini. Nadzorni
odbor v okviru svojih pristojnos� ugotavlja
zakonitost in pravilnost poslovanja občin-
skih organov, občinske uprave, svetov ožjih
delov občine vaških skupnos�, javnih za-
vodov, javnih podje�j in občinskih skladov
ter drugih porabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občin-
skimi javnimi sredstvi in občinskim pre-
moženjem ter ocenjuje učinkovitost in
gospodarnost porabe občinskih javnih
sredstev.

Nadzorni odbor sestavljajo naslednji člani:
1. Bogdan Kajzer predsednik
2. Jože Čegovnik član
3. Maksimilijana Hartman članica
4. dr. Borut Holcman član
5. Lilijana Zorko članica

Odbor za gospodarstvo
Odbor obravnava vse predloge aktov in
drugih gradiv s področja gospodarstva, ob-
likuje o njih svoje mnenje in Občinskemu
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Občinski svet je na svoji 7. redni seji dne
20. 9. 2007 imenoval odbor v naslednji
sestavi:
1. Janko Stojkovič predsednik
2. Darko Dolinšek član
3. Robert Ribič član
4. Vladimir Sabolek član
5. Jože Breznik član
6. Igor Štruc član
7. Štefan Lazar član
8. Nevenka Poštrak članica
9. Anton Stajan član

Odbor za negospodarstvo
Odbor obravnava vse predloge aktov in
drugih gradiv iz področja negospodarstva,
oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Občinski svet je na svoji 7. redni seji dne,
20. 9. 2007, imenoval odbor v naslednji
sestavi:
1. Oto Vogrin predsednik
2. Robert Ribič član
3. Andreja Robič članica
4. Darko Flak član
5. Janez Urbas član
6. Ivan Lep član
7. Zdenka Gradišnik članica
8. Milka Pušnik Bruderman članica
9. Donataja Malinič članica

Statutarno - pravna komisija
Komisija obravnava predlog statuta občine
in poslovnika Občinskega sveta in njunih
sprememb oz. dopolnitev odlokov in
drugih aktov, ki jih Občinski svet sprejme v
obliki predpisov. Statutarno - pravna
komisija ima pet članov v naslednji sestavi:
1. Darko Dolinšek predsednik
2. Zdravko Gorišek član
3. Božidar Krivokapič član
4. dr. Vlasta Krmelj članica
5. Milan Šarman član

Svet za preven�vo in vzgojo v cestnem
prometu
Delovanje članov Sveta za preven�vo in vz-
gojo v cestnem prometu je usmerjeno
zlas� v ak�vnos� za izboljšanje stanja
varnos� v cestnem prometu na ravni
občine, skrbi za izvajanje prometne vzgoje,
dodatno izobraževanje in obveščanje
udeležencev cestnega prometa, izdajanje
in razširjanje prometnovzgojnih publikacij
in drugih gradiv, pomembnih za preven�vo
in vzgojo v cestnem prometu. Šteje 6
članov, in sicer:
1. Darko Flak predsednik
2. Kris�na Kmetec tajnik
3. Emil Kozlevčar - predstavnik PP Ruše

član
4. Suzana Plošnik - predstavnica OŠ 

Selnica ob Dravi članica
5. Damjan Šteger član
6. Igor Štruc član

Vaški odbori
Ožji deli občine so v skladu z zakonom
lahko krajevne, četrtne in vaške skupnos�,
njihovi predstavniški organi pa so odbori.
Člane vaških odborov imenujejo in
razrešujejo na zborih občanov, ki jih skliče
župan za območje skupnos�, za katero je
odbor ustanovljen. Vaški odbori imajo 5
članov. Na območju Občine Selnica ob
Dravi imamo tri vaške odbore v naslednji
sestavi:

Vaški odbor Gradišče na Kozjaku
1. Jožica Volmajer predsednica
2. Rajko Plošnik podpreds.
3. Franc Dreisinger član
4. Emil Glažar član
5. Alfred Plošnik član

Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem vrhu
1. Dušan Pokeržnik predsednik
2. Franjo Seršen podpreds.
3. Zvonko Grizold član
4. Rudi Maček član
5. Jure Pušnik član

Vaški odbor Zg. Slemen (del) in Sp. Sle-
men
1. Boris Urbas predsednik
2. Franc Šopinger član
3. Ivan Robič član
4. Gregor Krčovnik član
5. Andrej Vute član

Marica Praznik

Kdo so naši predstavniki v organih 

odločanja Občine Selnica ob Dravi
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Lokalno prebivalstvo občine

Selnica ob Dravi prispevalo k

oblikovanju smernic 

trajnostno naravnanega

razvoja 

Trajnostni razvoj je odgovoren in okolju
prijazen gospodarski razvoj, ki zagotavlja
ljudem kakovostnejše življenje ter hkra�
ohranja zdravo okolje in naravne vire tudi
za naslednje generacije. V ospredje je tako
postavljeno sožitje človeka z naravo.
Kazalci trajnostnega razvoja so pokazali, da
je občina Selnica ob Dravi okoljsko
primerno razvita, vendar se kažejo poman-
jkljivos� pri vzpostavitvi komunalne infra-
strukture, urejenos� lokalnih in državnih
cest ter komunikacijskih povezav.

Akterji tudi občani

Glavna cilja projekta »Študija trajnostnega
razvoja Občine Selnica ob Dravi« sta bila
izdela� kazalce za merjenje trajnostnega
razvoja, s pomočjo katerih lahko pred-
stavimo dosedanji in nadaljnji razvoj
občine Selnica ob Dravi ter opredelitev
nabora projektov, ki bodo v prihodnje v
občini zagotavljali trajnostni razvoj.
Posebno vrednost je študija pridobila z in-
tenzivnim vključevanjem lokalnega prebi-
valstva in vodstva občine pri iskanju
razvojnih možnos� in projektnih predlo-
gov za izdelavo občinskih planov nadaljn-
jega razvoja. Študija je zajela mnenja, ideje
in poglede civilnega prebivalstva občine
Selnica s pomočjo vodenih delavnic in ko-
ordinacijskih razgovorov z županom in
vodstvom občine. V okviru delavnic so se
izpostavile glavne prednos�, slabos�,
priložnos� in nevarnos� občine Selnica.
Med prednostmi so prebivalci izpostavili
predvsem neokrnjeno naravo, ki omogoča
izjemne priložnos� za razvoj turizma na
podeželju, ter primerno lego občine ob
meji z Avstrijo. Občani so tudi željni novih
izzivov in vidijo velike priložnos� v razvi-
janju različnih dopolnilnih dejavnos� na
kme�jah, v prodaji lokalnih produktov
(kruh, mesni in mlečni izdelki, zdravilna
zelišča, gobe) in tudi različnih izdelkov
ročne obr�. Na drugi strani tehtnice so
izrazili skrb zaradi slabih pogojev za kme�-
jstvo, ki jih pogojuje razgibano površje, in
to posledično zelo omeji pridelavo hrane.
Izhajajoč iz tega, je smiselno spodbuja�
ekološko kmetovanje, ki končnim
pridelkom daje dodano vrednost in s tem
tudi višji cenovni izkupiček. Za eno izmed

glavnih slabos� se je pokazala še poman-
jkljiva povezava perifernih delov občine s
centrom, predvsem v cestnih in informaci-
jskih povezavah. Občani v svojih krajih
pogrešajo trgovino, gos�lno in tako kot
tudi drugod v slovenskih  podeželskih obči-
nah večje možnos� za zaposlitev.  

Možni potenciali

Ob zaključku vodenih delavnic so se zbrali
številni projektni predlogi, s pomočjo ka-
terih bo občina Selnica začrtala svoj napre-
dek na vseh področjih in zagotovila
uravnotežen gospodarski, socialni in
okoljski razvoj. Med ključnimi projek� so
bili predlagani: gradnja podjetniškega cen-
tra za vzpodbujanje podjetnos�, razvoj
blagovne znamke za skupno promocijo

produktov in storitev lokalnega prebival-
stva, vzpostavitev eko tržnice in bio tr-
govine, gradnja novega kulturnega doma v
Selnici ter kulturnega centra za mlade, ure-
ditev sprehajalnih in kolesarskih po� ob
Dravi, ureditev pohodne po� – Jabolčna
pot  na primer ter vzpostavitev interak-
�vnega muzeja. 

Dejstvo je, da v občini obstajajo številni
razvojni potenciali, ki pa jih bo potrebno v
prihodnje zna� izkoris��. Pri tem ima
ključno vlogo lokalno prebivalstvo, ki je s
sodelovanjem v projektu »Študija trajnos-
tnega razvoja občine Selnica« naredilo
velik korak naprej in tako s svojimi idejami
pripomoglo k skupnemu ustvarjanju pri-
hodnos� njihovega domačega kraja. 

PROJEKT SKUPNIH MOČI
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Za vodilnega projektanta za

ČHE na Dravi v DEM izbrali

HSE Invest 

V Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) so
1. februarja za vodilnega projektanta in za
vodenje inves�cijskega inženiringa izgrad-
nje črpalne hidroelektrarne na reki Dravi
(ČHE Kozjak) ter daljnovodne povezave
ČHE-RTP Maribor izbrali družbo HSE In-
vest. Gre za družbo, kjer je DEM, skupaj s
HSE, Soškimi elektrarnami Nova Gorica in
Savskimi elektrarnami Ljubljana tudi so-
lastnik. Čeprav bi si želeli, da postopki Min-
istrstva za okolje in prostor glede priprave
dokumentacije za izgradnjo tečejo hitreje -
na javno razgrnitev čakamo, pa so v
Dravskih elektrarnah Maribor še naprej
op�mis�, da jim bo kot inves�torju uspelo
vse postopke izpelja� do konca leta 2012.

To je namreč leto, ko je
predviden tudi začetek
obratovanja. K temu naj bi
prispevalo tudi dejstvo, da
je sedež omenjene družbe
HSE Invest v Mariboru, to
pa naj bi dodatno poenos-
tavilo usklajevalne
postopke med izvajanjem
projekta.  

V letu 2008 je v

okviru projekta

načrtovana javna

razgrnitev in

potrditev DPN

Postopek umeščanje ob-
jektov ČHE Kozjak in
daljnovodne povezave
ČHE-RTP Maribor v okolje
poteka v skladu z načr�, in
sicer po predloženem pro-
gramu državnega lokaci-
jskega načrta (DLN), ki ga
je pripravilo Ministrstvo za
okolje in prostor. V okviru
omenjenega postopka so
bile v preteklem letu izve-
dene številne naloge, kot
so Študija variant,
Okoljsko poročilo,
določitev Obsega vplivov
na okolje, dopolnjen je bil
tudi Idejni projekt (IDP),
na podlagi katerega so
bile nato izdelane
posamezne strokovne
podlage. Vzporedno s tem
je potekalo še dopolnje-
vanje državnega pros-

torskega načrta (DPN), ki pa
se je zaključilo v začetku
meseca marca 2008 in se
takšno je bilo tudi oddano v
revizijo.

Inves�tor, torej Dravske
elektrarne Maribor, bo izde-
lal še posamezne dodatne
strokovne podlage, ki  so
potrebne neposredno ob
javni razgrnitvi. Le-te so
namreč potrebne kot dokaz
inves�torja, da je preveril
tudi druge možnos�
posegov v okolje, ki pa niso
zajete v predlaganem DPN.
V okviru omenjenega so
doslej že izdelane: ocena vplivov posega
ter določitev območja posega za DPN;
prometna študija; geomehanski pogoji in
načini izvedbe dovodnega cevovoda, aku-
mulacije, strojnice; vpliv objekta na razvoj
okolja (trajnostni razvoj); vplivi elektro-
magnetnih sevanj in del dopolnitev  še
potrebnih geoloških, geomehanskih in ge-
odetskih strokovnih podlag itd. V izdelavi
pa so še: raziskava vplivov na podtalnico,
vplivi vetra na akumulacijo ter program
potrebnih modelnih raziskav. 

Kaj torej lahko pričakujete v letu 2008?
Glavne ak�vnos� bodo letos vsekakor
potekale okrog javne razgrnitve ter
potrditve DPN.

Odbor za spremljanje 

izgradnje ČHE na Dravi

Z željo po čim večji vključenos� v projekt
izgradnje črpalne hidroelektrarne na reki
Dravi (ČHE Kozjak) ter daljnovodne
povezave ČHE-RTP Maribor je po vzoru
tovrstnih projektov in izkušenj z njimi tudi
Občina Selnica ob Dravi ustanovila odbor
za spremljanje izgradnje načrtovanih ener-
getskih objektov. Naloge odbora vključu-
jejo predvsem budno spremljanje
ak�vnos� na projektu ter zagotavljanje laž-
jega pretoka informacij med inves�torjem,
izvajalci, občinskimi organi, ministrstvi in
lokalnimi prebivalci. Ena njihovih pomem-
bnih nalog pa je brez dvoma tudi zagotavl-
janje strokovnos� v procesu. Odbor za
spremljanje izgradnje ima 8 članov in ga je
imenoval župan Jurij Lep.

Kris�jan Mravljak
vodja informacijske pisarne DEM

Občina Selnica ob Dravi s

pomočjo DEM podarila 200

varčnih sijalk

Občina Selnica ob Dravi je marca vsem
udeležencem anke�ranja, povezanega s
pripravo študije trajnostnega razvoja
občine, podarila varčne sijalke. Med vsemi
anke�ranimi občani, ki jih je bilo okrog
200, pa so izžrebali tudi prejemnika glavne
nagrade, ki mu bo občina pol leta plače-
vala račune za porabljeno električno en-
ergijo. Pri realizaciji omenjene akcije je, na
pobudo župana Jurija Lepa, sodelovala
tudi družba Dravske elektrarne Maribor
(DEM).

»Z velikim veseljem smo se odzvali na
pismo župana in v okviru akcije občini Sel-
nica ob Dravi donirali 200 varčnih sijalk. Z
to gesto želimo ljudi opomni�, da ob vedno
večjih potrebah po električni energiji ni
pomembna samo izgradnja novih energet-
skih objektov, ampak tudi varčna in
učinkovita uporaba le-te.« je ob predaji
donacije povedal direktor DEM Damijan
Koletnik.

ČRPALNA HIDROCENTRALA KOZJAK

Za vodilnega projektanta izbran HSE Invest 



Dobri trije meseci so minili od takrat, ko
smo na naših mejnih prehodih z Avstrijo
dvignili zapornice, ki so desetletja poosebl-
jale državno mejo in s tem neko nelagodje,
kadarkoli smo pač prečkali mejo.
Natančneje povedano, od takšne meje
smo se poslovili 20. decembra lani. Bil je
zelo mrzel četrtek, ko smo se zvečer ob 18.
uri najprej zbrali na maloobmejnem pre-
hodu Gradišče na Kozjaku. Ko smo se v
poznem decembrskem popoldnevu, v temi

in mrazu, bližali maloobmejnemu pre-
hodu, smo najprej opazili, da je prizorišče
slovesnos� zelo lepo osvetljeno. Zbiralo se
je pravzaprav nenavadno dos� ljudi. Kar
hodili in hodili so skupaj in župan se je
poleg mene, ko sva šla mimo Robnikove,
domačije kjer se je v kotlu nekaj kuhalo, na
glas vprašal, od kod se le jemljejo. Kar ni in
ni bilo konca rokovanja z vsemi znanci, ki
so prihajali, še najbolj prijetno pa je bilo
vide�, da so na samem prizorišču zbrani

tudi skoraj vsi sosedje onkraj meje. V kul-
turnem programu je zbranim spregovoril
župan Jurij LEP, za njim pa še predsednica
Vaškega odbora Gradišče na Kozjaku Jožica
VOLMAJER in policijski inšpektor Janez
KARO, sledil pa je nastop ljudskih pevk iz
Gradišča. Naposled je napočil svečan
trenutek, ko se je dvignila zapornica,
trenutek, za katerega si večina prisotnih
sploh ni predstavljala, da ga bo kdaj
dočakala. Slavje se je začelo in trajalo je do

PADEC SCHENGENSKE MEJE

Svečan trenutek dviga zapornicZaigrali pa so Korl, Tinč in Žajdl

Zbrana množicaZapele so ljudske pevke iz Gradišča

Govor župana Jurija LEPAZačelo se je s pesmijo in harmoniko
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zgodnjih jutranjih ur. Ljudje tod so se še
kako dobro zavedali, kaj tukaj pomeni
odprava meje, in zato so se tega še toliko
bolj iskreno veselili.
Potem, ko smo se nekoliko ogreli s
kuhanim vinom, se je bilo potrebno
odpravi� pro� Sv Duhu na Ostrem vrhu,
kjer je bila ob 21. uri napovedana podobna
slovesnost kot v Gradišču.
Mraz ni in ni popuščal, a kljub temu se je
tudi na meddržavnem mejnem prehodu
pri Sv. Duhu zbralo veliko ljudi. Tukaj je bilo
nekoliko manj ljudi z avstrijske strani, saj je

tod pokrajina redkeje naseljena. Zanimivo
pa je bilo opazova� znane mariborske
obraze, ki jih ni bilo tako malo. Škoda le, da
je bilo ljudi iz drugih delov občine tako
malo.
Tudi pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu je pris-
otne najprej nagovoril župan Jurij LEP, za
njim pa še predsednik Vaškega odbora Sv.
Duh na Ostrem vrhu Dušan POKERŽNIK ter
tako kot v Gradišču policijski inšpektor
Janez KARO. Zapele so pevke Pevskega
zbora Lipa od Sv. Duha in sledil je svečan
dvig zapornic. Po proslavi se je zbrana

množica ljudi napo�la v prostore turis�čne
kme�je Vališer. Tudi tukaj je slavje trajalo
do zgodnjih jutranjih ur.
Že naslednji dan me je pot vodila čez mejo
na Šen�lju. Nikjer žive duše, zelo malo os-
ebnih avtomobilov na meji in nobenega
vprašanja: »Kaj imate za prijavi�?«, me je
kar navdalo z nekakšno tesnobo. Navadi�
se bo treba, sem si rekel in se zapeljal čez
mejni prehod, ki ga pravzaprav več ni bilo.

Slobodan TATALOVIČ

V začetku meseca februarja letos so otroci
iz podružničnih šol Gradišče na Kozjaku in
Sv. Duh na Ostrem vrhu obiskali lovce
Lovske družine Vurmat. Tam so si ogledali
lovsko razstavo, ki so jo skupaj pripravile

LD Vurmat, LD Boč na Kozjaku in LD Gaj. 
Čeprav so otroci iz teh dveh šol skoraj vsi
doma sredi lovišča in jim divje živali niso
tuje, je bil obisk v lovskem domu seveda
nekaj posebnega. Zato so, skupaj z obema

učiteljicama, z velikim zanimanjem prisluh-
nili besedam lovca Rudija Mačka.

Slobodan Tatalovič

OTROCI IZ GRADIŠČA IN OD SV. DUHA 

NA OBISKU PRI LOVCIH

Po pogos�tvi je nastala še skupinska slika za spomin

Nadaljevalo se je do zgodnjih jutranjih urVeselje 



Grad Viltuš je na našem območju že skoraj
1000 let. Postal je nepogrešljiva sestavina
pokrajine. Tesno je povezan z našo pretek-
lostjo in zgodovino. Tukaj je bilo nekoč
središče življenja in žarišče kulture v tem
predelu Dravske doline. 
Dravska dolina je s svojo specifično lego
imela v zgodovini pomembno poli�čno,
gospodarsko in kulturno vlogo. Slovenci
smo jo poselili v 6. stoletju. Poselitev je
potekala  tako z vzhoda kot tudi z zahoda.
Okoli leta 1100 se je pričelo poseljevanje
mariborske okolice. Nemški plemiči Span-
heimi so namreč ustanovili mariborsko
gospoščino. Leta 1091 so ustanovili
benedik�nski samostan v Št. Pavlu v Labot-
ski dolini na Koroškem.  Ob ustanovitvi je
samostan prejel številne poses� v Dravski
dolini, med njimi tudi na področju
današnje občine Selnica ob Dravi – na
darovnici je bilo omenjeno ime Celtniz
(1093). Kmetje so bili takrat podložniki
šentpavelskega samostana.
V istem obdobju se v zgodovinskih virih
omenja tudi Maribor, kjer je imel grof
Bernhard Spanheim svoj sedež na gradu na
Piramidi.  Na vzhodnem robu Spodnje Sel-
nice, blizu bistriške mitnice, so si okoli leta
1200 plemiči z mariborskega gradu v z goz-
dom obraščenem svetu postavili lovsko
postojanko. Ker je področje pripadalo
šentpavelskemu samostanu, so le-� raz-
glasili grad za hišo v divjini – Wilthaus. Iz
tega izhaja tudi današnje ime Viltuš.
Takratna fevdalna gospoda sta bila brata
Ulrik in Go�rid Mariborski, ki jih v
zgodovinskih virih že kmalu po letu 1200
omenjajo kot Ulrik in Go�rid Viltuški.

Položaj gradu je bil zelo pomemben, saj je
pod gradom tekla obdravska kraljeva cesta
via regia. Kmetje v okolici gradu so postali
podložniki viltuške gospoščine. 
Nasledniki bratov Viltuških so bili zelo ak-
�vni v času do 1400. O njihovih ak�vnos�h
na področju pridobivanja novih poses� in
pričevanjih v različnih sporih je moč pre-
bra� v zgodovinskih virih. Zadnji naslednik
rodbine Viltuških je bil Erazem Viltuški. Ta
je v letu 1448 tudi uredil brod in mitnico
pod gradom, vendar zanju ni imel dovol-
jenja cesarja Friderika III. Habsburžana  in
ju je moral odstrani�. Erazma Viltuškega je
na gradu nasledil rod Turjaški, rod njegove
žene Lize. Okoli leta 1500 je bilo gradu Vil-
tuš podrejenih okoli 50 družin in 30 vino-
gradov.  Leta 1515, v času kmečkih uporov,
so grad zavzeli in poškodovali kmetje, zato
so ga lastniki opus�li. 1555 je bil grad pro-
dan  baronu Szekelyju iz Ormoža in nato
leta 1587 baronu Wolfu Herbersteinu. 
To so zgodovinska dejstva o gradu Viltuš,
ki je stal na strmem grebenu nad danes
poznanim dvorcem Viltuš, ki stoji ob ces�,
blizu Drave. V 17. stoletju so grad opus�li
in je kmalu razpadel.
Okoli leta 1600 je baron Žiga Herberstein
pozidal skromno grajsko stavbo, ki je stala
pod grajskim gričem. Dobila je novo
podobo graščine Viltuš. Kasnejši lastnik
groff Rabat je prizidal pritlični trakt in
kapelo. Nadzidavo graščine s š�riogla�m,
š�rinadstropnim stolpom  je opravil lastnik
Jakob Badel okoli leta 1900 in tako je
nastala nova podoba roman�čnega, staro-
davnega gradu. Takšen dvorec Viltuš poz-
namo še danes. Stavba  po svojem videzu

izvira iz davnine, vendar samo po videzu,
kaj� notranjost je bila razkošna in ele-
gantna. Kot celota z grajskim parkom, ki je
obsegal oranžerijo, cvetlični vrt, trate,
drevesni park, ribnik in gozd, je primer his-
toricis�čnega sloga, ki mu je dal pečat ro-
man�čnega neoromanskega sloga. Leta
1927 je dvorec kupil dunajski lesni indus-
trialec Petre Magerl. Do konca druge sve-
tovne vojne je bil last družine Magerl. Kot
zadnji lastnici sta v njem živeli sestri
Magerl. 
Med drugo svetovno vojno so bili v dvorcu
zapori, po vojni vojaško okrevališče in od
leta 1953 do 1989 dom za ostarele. Po letu
1990 je dvorec prazen.   
Poleg zanimive arhitekture je bil dvorec
tudi v notranjos� zelo lepo urejen. Na-
jlepša je slavnostna dvorana z rezljanim
stropom in medeninas�m lestencem. Dvo-
rana in še nekatere sobe so bile opreml-
jene z marmornimi kamini. Lepo urejena
je bila tudi tako imenovana grofičina  soba,
iz katere so vodile umetniško izdelane
lesene stopnice v stolp, kjer se nahaja
lovska soba. Zelo velika je bila tudi vinska
klet. 
Žal je danes dvorec izropan in je od nek-
danje notranje opreme ostalo zelo malo
oziroma skoraj nič.
Z Odlokom RS je bil grad Viltuš z grajskim
parkom leta 1999 razglašen za kulturni
spomenik državnega pomena.  
Glede na dogodke v zvezi z lastninjenjem
gradu v letu 2007 lahko op�mis�čno
zremo v njegovo prihodnost. Trudimo se,
da bi oživljanje gradu potekalo v smeri, da
mu povrnemo nekdanji položaj in slavo v
našem kraju. Ponovno želimo vzpostavi�
grad kot center kulturno - umetniškega
življenja in ga poveza� z reko Dravo, ki
tako kot v zgodovini tudi danes pred-
stavlja zgodovinsko povezovalno pot. De-
javnos� gradu bomo povezali  z
gospodarsko turis�čnimi dejavnostmi v
naši občini. Z veliko mero skrbnos�,
znanja in razumevanja kulturne dediščine
bomo zagotovili občini trajnostni razvoj,
grad pa v vsej svoji veličini prepus�li pri-
hodnjim rodovom. 

dr. Vlasta Krmelj,
svetnica Občinskega sveta

Občine Selnica ob Dravi

Kulturni spomenik grad Viltuš
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Na koncu je križišče – naravnost pro� hladilnici.Lepo urejeno središče naselja Črešnjevec

Dve Maji, Janja in Sara smo
š�riperesna deteljica, ki delu-
jemo kot dramska skupina
M2JS pod okriljem KID Janez
Urbas. Pa kaj bi vam razlagali,
ko pa nas tako ali tako že poz-
nate.
Najverjetneje ste nas spremljali
v decembru 2007, ko smo
pripravile božično-novoletno
prireditev s številnimi nastopa-
jočimi, dramsko predstavo, na-
gradnimi igrami in prihodom
Božička, ki so se ga najbolj
razveselili naši najmlajši.
Če nas niste videli na božični
prireditvi, ste nas morda opazili
na Turis�čnem plesu, kjer smo
sodelovale na povabilo Turis-
�čnega društva Selnica ob
Dravi. Zaigrale smo skeč »V
moderni šoli«, ki ga pa boste še
imeli možnost vide�.
Ob 8.marcu smo v okviru KID
Janez Urbas in v sodelovanju z
občino Selnica ob Dravi
pripravili prireditev ob dnevu
žena in z zanimivim pro-
gramom razveselili naša dek-
leta, gospodične in gospe.
Predstavili smo življenje ra-
zličnih žensk po svetu, prikazali,
kako je bilo z žensko nekoč, vse
prisotne pa smo tudi nasmejali
s številnimi šalami, ja, tudi na
račun moških (enkrat v letu pa
nam je ja dovoljeno, ali ne?).
Tudi v prihodnje M2JS ne
bomo počivale. Trenutno

pripravljamo komedijo Toneta
Partljiča z naslovom Krivica
boli, ki si jo morate ogleda�. S
komedijo se nameravamo
predstavi� na gostovanju v Ital-
iji meseca marca, seveda bomo
komedijo predstavile tudi v Sel-

nici in njeni okolici. Če nas
občutek ne vara, vas bomo
ponovno nasmejale do solz.

Ob koncu naj tudi vas pov-
abimo k sodelovanju v KID
Janez Urbas, ki ima odprta

vrata za nove članice in člane,
ki ste željni sodelovanja.
Do naslednjič vam dramska
skupina M2JS želi veliko
smeha, če ga pa ni, pa si pridite
ogledat kakšno naših komedij.
Mi vam ga obljubljamo!

DRAMSKA SKUPINA M2JS NE POČIVA

Palčice M2JS z Božičkom

Pa smo se premaknili za korak naprej v
misiji »Mladina v Selnici«. O tem priča
srečanje, ki je (žal) potekalo v gos�šču
Bernarda 27.12.2007. Zakaj žal? O tem in
še marsičem so sklepali člani novo nastale
komisije za mladino v naši občini. Ključni
predmet razprave tega prvega sestanka je
bil prostor. 

Vprašanje, ki se je nenehno postavljalo, je,
kaj si mladi v Selnici sploh želijo. Ko smo
prelistali po zgodovini, smo naleteli na

očitne odgovore, ki nam bodo v pomoč pri
temeljnih programih. Vsekakor je treba z
mladimi stopi� v s�k. Treba jih je vpraša�
po njihovem mnenju in jim da� vede�, da
so oni �s�, ki bodo skrbeli za našo občino
še leta in leta. Dotaknili smo se poli�ke, ki
je tukaj močno prisotna, čeprav smo
mnenja, da je center za vsakogar in se ne
gremo ločevanja. Sedaj je čas za združenje,
sedaj je čas za druženje in sedaj je čas za
dogajanje. 

Po odkri�h pogovorih z občinsko upravo
glede prostorov za center mladih bomo
lahko takoj pričeli izvaja� naše dosedanje
sklepe sestanka. V prihodnje  se obeta
okrogla miza za vse občane na to temo,
predvsem pa so vabljeni vsi mladi, ki
menite, da nam lahko pomagate pri
naši/vaši misiji. 

DONATAJA 

SREČANJE MLADIH V SELNICI



Na sedežu EU se sprašujejo, zakaj imamo v Sloveniji toliko
praznikov. Seveda jim to ni všeč, da imamo  prazničnih dnevov
več kot drugi. To nam, Slovencem, daje posebno veljavo. Ob
praznikih si vzamemo čas za družino, prijatelje in predvsem za
svojo dušo. Ravno zato so prazniki zelo pomembni in morali bi še
ime� še kakšnega, da bi večkrat sedli za mizo s svojo družino,
sorodniki in prijatelji.
V času pred prazniki imajo gospodinje največ dela. Poleg vsak-
danjih obveznos� običajno napravijo generalno predpraznično
čiščenje. Največ dela pa jim naredi ravno �sto, kar je drugim
članom v družini največje veselje, in to je priprava dobrot iz bolj
ali manj bogate gospodinjske zakladnice umetnos� priprave
hrane. Mize se običajno kar šibijo od različnih vrst mesa, kruha in
po�ce.
Na območju občine Selnica ob Dravi imamo veliko pridnih in skrb-
nih gospodinj. Nekatere so vključene v društva kmečkih žena ali

katero izmed drugih društev, tam si izmenjavajo svoje izkušnje pri
pripravi hrane, recepte, dobivajo nove ideje in zamisli. Ničko-
likokrat nas razveselijo s pripravo različnih dobrot na proslavah,
srečanjih, otvoritvah in drugih za občino pomembnih srečanjih.
Povrh pa še predstavljajo občino tudi navzven celo prek meja in
so največkrat edini pravi predstavniki in promotorji občine Selnice
ob Dravi.

Ena takšnih promocij je bila razstava velikonočnih dobrot v
Monoštru na Madžarskem, kjer so članice KID ˝Janez Urbas˝
skrbno pripravile nadvse dobro obiskano razstavo. Razstavo je

DOBROTE NAŠIH GOSPODINJ V MONOŠTRU
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odprla pomembna Selničanka, ki s svojim delom in znanjem na-
jveč prispeva k promociji naših krajev in je nadvse spoštovana
zlas� v zamejstvu, to je prof. dr. Zinka Zorko. Njene besede ob
otvoritvi so marsikomu orosile oči, ko ga je s svojim nagovorom o
kruhu spomnila na stare čase, ko so naše matere mesile in pekle
kruh v krušni peči ali v starih ˝šporher�h˝. Ob prijetni glasbi  har-
monikarja Miha Štruca je bila razstava odprta, s tem pa tudi
pokušnja dobrot, ki  so predstavljale značilnos� stare in sodobne
kuhinje naših krajev.

Na razstavi smo si lahko ogledali kar nekaj vrst kruha. Za nekatere
so slišali prvič, drugi pa je bil vsakdanji kruh. Tako smo med
drugim lahko videli in poskusili: čebulni kruh, zeliščni kruh, kruh
z žafranom, kruh z orehi, velikonočni mlečni kruh, ajdov kruh, pol-
nozrna� kruh, rženi kruh, sončnićni kruh, kruh z rožami, enotni
kruh, beli kruh, dišavni kruh, sadni kruh, … Obiskovalci niso mogli
verje�, koliko različnih vrst kruha obstaja oziroma so delale stare

gospodinje.
Kruh pomeni srečo in blaginjo, pomanjkanje kruha pa bedo in
revščino.
Poleg kruhov so bile razstavljene različne vrste po�c. Slovenska
po�ca je ena od izvirnih slovenskih sladic. Sestavljena je iz vzha-
janega testa in polnila, ki je ponavadi orehovo, da pa ni ravno
tako, smo lahko na razstavi videli poleg orehove še: po�co z nade-
vom iz črne mete, potratno po�co,čebulno po�co, ajdovo, ko-
renčkovo, sirovo, polnjeno z ocvirki, pehtranovo, makovo, bezovo
po�co  …
Na razstavi je poleg kruha in po�ce bilo še drobno pecivo, različno
velikonočno okrasje in pirhi. Seveda pa so vse še dodatno
popestrili recep�, ki so bili napisani pri vsakem od izdelkov in jih
bilo možno vze� domov.
Za uspešno izvedbo razstave v Monoštru se iskreno zahvaljujemo
vsem, ki so sodelovali, posebej pa Magdi Urbas, ki je v glavnem
pripravila večino izdelkov.

Članek ni napisan zaradi promocije ali česa podobnega. Ima
povsem drug namen. Veliko željo po sodelovanju vseh društev
kmečkih žena in drugih ali pa samo posameznic in posameznikov,
da z medsebojno pomočjo prispevamo k razvoju podeželja,
ugledu občine in ugledu vseh nas, v domovini in tujini. Takšno
druženje in povezovanje, pa čeprav gre samo za peko kruha in po-
�ce je prvi korak k ustvarjanju boljšega jutri na podeželju in prava
pot za novo kobansko blagovno znamko, s katero bomo lahko tržili
na vse bolj zahtevnem in predvsem ekološko ozaveščenem
tržišču.

Janez Urbas
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Poet tvoj nov Slovencem venec vije,

Ran mojih bo spomin in tvoje hvale,

Iz srca svoje so kali pognale

Mokrocveteče rožce poezije.

Iz krajev niso, ki v njih sonce sije;

Cel čas so blagih sapic pogrešvale,

Obdajale so utrjene jih skale,

Viharjev jeznih mrzle domačije. 

Izdihljaji, solze so jih redile,

Jim moč so dale rasti neveselo,

Ur temnih so zatirale jih sile.

Lej, torej je bledo njih cvetje velo!

Jim iz oči ti pošlji žarke mile

In gnale bodo nov cvet bolj veselo.

Dobri dve stoletji minevata, odkar se je
rodil veliki pesnik Prešeren, človek, ki je s
svojim delom postavil zgodovinski mejnik v
razvoju slovenskega ljudstva. Narod
tlačanov je s poezijo povzdignil v narod,
sposoben kulturnega tekmovanja z vsemi
narodi Evrope. 
Ivan Cankar je dejal, da je bil Prešeren izraz
�stega velikega življenja, ki šumi v
bodočnost. Ljudstvo ga je sprejelo za svo-
jega in kaj hitro se je razširil glas o učenem
doktorju, ki zlaga pesmi zoper gospodo. 
Da počas�mo spomin na velikega  poeta,
smo se  številni  Selničani na predvečer
slovenskega kulturnega praznika zbrali v
kulturnem domu Arnolda Tovornika .
Slavnostna govornica je bila Božena Kreuh,
ki je spregovorila predvsem o domoljubju
Slovencev nekoč in danes.
Tokratna proslava je bila morda posebna v
tem, da so združili moči pevci Obrtniškega
pevskega zbora KD Pavza, učiteljice iz OŠ
Selnica ( Danijela Krampl, Ksenija Tripkovič,
Maja Vačun, Mojca Auguš�n, Mojca Ter-

gušek, Barbara Volmajer, Božena Kreuh,
Polonca Perkuš), Irineja Hanžekovič ter sel-
niška mladina ( Donataja Malinič, Sara Pok-
eržnik, Matevž Dobaj, Maja Črešnik, Maja
Škerbinek, Janja Jamnik, Katja Fojtl, Sanja
Vreča, Karmen Strah in Sandi Ter�nek).
Zelo izvirno so se prepletale recitacije
Prešernove poezije s programom pevskega
zbora, s kratkimi prizori o pesnikovem ust-
varjanju pa so program popestrile
»učiteljica in učenki«. Zagotovo je v�s
prave odrske predstavitve naredila tudi
domiselna scena (Janko Lisjak in Jurij Lep)
in gledališki kostumi. Proslavo je pripravila
in režirala učiteljica Božena Kreuh.
Nastopajoči so svoje vloge izpeljali odlično
in z dovolj velikim občutjem, tako da so ob
koncu poželi zaslužen aplavz in dobili
številne čes�tke.  
Organizator kulturne prireditve je bilo KD
Pavza, v sodelovanju z občino Selnica ob
Dravi. 

Božena Kreuh in Polonca Perkuš

Proslava ob dnevu Kulture



70 sodelujočih, 1500 gledalcev, to so
podatki, ki dokazujejo, da se je prired-
itev »prijela«. Kdo je najhitrejši na
pležuhu, je preteklost,  po novem se na
prireditvi predstavijo skupine ali
posamezniki, ki skrbijo, da najstarejša
zimska prevozna sredstva, od smuči do
sani, ne potonejo v pozabo.  Največji
poudarek pa je seveda na pležuhu. Ker
si seveda želimo, da na prireditvi
sodeluje čim več domačinov, ki jim ino-
va�vnos�  ne manjka,  smo si izmislili
kategorijo »NAJVEČJI KSIHT«. Vse
sodelujoče v tej kategoriji smo bogato
nagradili, a o tem nekoliko kasneje.
Gremo lepo po vrs�. 
V ciljni areni je igrala godba Pepi krulet,
kraljica jabolk Mojca Roj-Majster pa je
delila jabolka vsem tekmovalcem,
kmalu  se ji je pridružil tudi letošnji
princ ptujskega karnevala. Obema vi-
sokima gostoma se je pridružil Pohorski
car »Miran Ferk«, ki je progo prevozil prvi,
za njim pa so sneg preizkusili župani: iz Sel-
nice ob Dravi Jurij Lep, župan Maribora
Franc Kangler, župan Slovenj Gradca Mat-
jaž Zanoškar in podžupan Ruš Vladislav Pe-
pelnik. Nato smo se po beli strmini spus�li
člani etnološke skupine »Selniški ple-
jžuhar'i« iz domačega Country Cluba ter
predstavili starodobno vožnjo s plejžuhi.   
S svojim obiskom so nas počas�li staro-
dobni Novaški lok smučarji in Ta leseni iz
Krope. Vsa omenjena društva ohranjajo
ljudsko izročilo v prikazu starodobnega

smučanja in vsako društvo prireja
podobno srečanje, kot je naše. Pri vseh
smo že bili v gosteh in moram poveda�, da
v času, ko poteka prireditev, ves kraj živi za
ta dan. Mi pa smo bili vedno toplo spreje�.
Pa se vrnimo k 12. spustu. 
Velik aplavz je požel gospod Geč iz
Vuhreda s starimi sankami (s pokom) in
prikazal prevoz sena na krmišča. 
Za tem pa so se gledalci lahko dodobra
nasmejali vsem �s�m, ki so s pomočjo
domišljije in iznajdljivos� izvedli pravi mali
»pležuh show« na snegu. 

Uršula iz Maribora je s posebno opravo in
imenom Vražja nevesta vzbudila kar pre-
cejšnje zanimanje. Dobro so se pripravili
tudi moški posamezniki in kar težko se je
bilo odloči�, kdo je največji ksiht. Naj
omenim nekaj najizvirnejših. 
Dušan Špilak iz Pesnice, ki je bil po mnenju
komisije najboljši, to mu je prineslo izlet v
Benetke, pa Mirko Lepej s Sp. Slemena s
pležuhom iz korenine, Tomaž Hojnik iz Zg.
Selnice s posebej vzmetenim pležuhom …..
Korajžno so se na pležuhu osemsedu pos-
edli in se zapeljali v dolino fantje in dekleta

Urnik prireditev v občini

– Country club Selnica

a) Kultura; fotografska razstava - marec,
september in november 2008.
b) Rekrea�vni šport; srečanje veteran-
skih ekip malega nogometa - maj 2008;

turnir v kartah  (šnops) - april 2008;
turnir - odbojka na mivki - maj 2008.

c) Kdor nas bo povabil ali želel sodelo-
va� z nami.
d) Kot etnolška skupina "Selniški ple-
jžuri" bomo sodelovali na več priredit-
vah "Srečanja starodobnih smučarjev"
in na predstavitvah naše dejavnos� po

Sloveniji. 

Kraljica jabolk in plejžuharji

Gospod Geč z Vuhreda

12. SPUST S PLEŽUHOM IN

SREČANJE STARODOBNIH 

PREVOZNIH SREDSTEV NA SNEGU
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iz Dupleka, poimenovali so ga Mega Re-
laksov pležuh, ta pa jih je pripeljal vse do
znanega lokala BAR- B  v Selnici,  kjer se
bodo izdatno okrepčali.
Drdleci iz Jakoba so si nadeli domača
oblačila »batare, klubuk in furtuh«, po
vožnji sodeč  pležuh ali drdlec, kot ga
imenujejo v njihovih koncih,  obvladajo.
Kar precej prijetno pa je presene�la mari-
borska skupina »Županova ekipa«. Pa da
ne boste mislili, da so bile v ekipi izmišljene
osebe, ne, bila je celotna  mariborska
občinska uprava. Po spustu so dejali, da
prihodnje leto pričakujejo podobne
skupine, v mislih pa so imeli selniško in
ruško občinsko upravo.
Na koncu pa so se s pležuhi popeljali neka-
teri znani  obrazi,  6pack Čukur,  duo YO-
ZO, Daša Hliš, zmagovalka resničnostnega
show-a Kme�ja, osamljeni kavboj Pidži in
njegova visokost karnevalski princ iz Ptuja
s spremljevalko.
To je le krajši opis dogajanj na 12. tradi-

cionalnem spustu s pležuhi in srečanju
starodobnih prevoznih sredstev na snegu.
Več informacij, slik, video … si lahko ogle-
date na naši spletni strani www.plezuh.net
Naj izkoris�m to priložnost in se iskreno za-
hvalim sodelujočim za udeležbo, gledal-
cem za obisk in sponzorjem, donatorjem
ter prijateljem za vso podporo, saj brez Vas
ne bi bilo tako dobro izvedenega 12.
spusta.
Hvala in na svidenje na 13. spustu 2009.

Selniški plejžuhar
Damjan Škrabl

Župani na štartu

talesena

Podelitev priznanj
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Na začetku bi te rada vprašala, kdaj se je
želja po tej disciplini športa rodila v tebi.
» Bilo je na začetku drugega razreda, leta
1981, zelo slučajno, saj o karateju prej
nisem imel pojma. Moja sestrična Petra je
v Rušah začela trenira� karate, pa so me
moji starši vprašali, če bi tudi jaz želel
trenira�. Vem, da jima takrat nisem dal od-
ločnega pritrdila, a vendar sem privolil.
Oče mi je pred prvim treningom dal kratko
pojasnilo, kaj približno se bo na treningu
dogajalo, saj je imel nekaj dijaških izkušenj
z judom. Ko sem prišel na trening, sem
karate takoj vzljubil, sestrična je karate, po
nasvetu zdravnikov, pus�la čez dober
mesec, saj po njihovem, takrat zgrešenem
prepričanju, ta šport škodi ukrivljeni
hrbtenici, kakršno je ona takrat imela. Tako
sem ostal sam, takrat še nismo imeli avta
in sem prva tri, š�ri leta hodil peš ali s kole-
som. Mislim, da me je ta pot dodatno
utrdila, saj sem že s prihodom na trening
imel za sabo dobro vajo za kondicijo.«

Vrniva se v tvojo mladost. Kaj je �sto,
česar se najprej spomniš? 
» Bilo je veliko trenutkov, katerih se z
veseljem spominjam. Mislim, da bo tale s

svetovnega prvenstva na Japonskem v
Tokiu pravšnja. Hodim sam po ulici, po
pločniku Tokia ter slišim kako nek avto
trobi, a se ne zavzamem, saj sem bil
prepričan, da ni zame. To hupanje slišim
vse glasneje, ko v trenutku slišim glas iz
avta, ki zapelje pred mene: » Kamil,
Kamil… How are you?!« Bil je nek
»Japonček«, katerega smo dan prej spoz-
nali. Kdo bi si mislil in pričakoval, da me bo
še na Japonskem nekdo klical iz avta, ter
me poznal saj ima samo Tokio 10 milijonov
ljudi.«

Greva korak naprej v tvoji karieri. Preidiva
v obdobje, ko si postal trener. Kako je
prišlo do tega?
» Pri karateju so vsi tekmovalci blizu treni-
ranja sebe in drugih oz. nekako moraš ve-
liko razmišlja� o sebi, o stvareh , ki jih
moraš izboljša�, se uči� od boljših, saj
karate temelji na delu, razmišljanju o
izboljšanju določenih stvari in o tak�ki. In
vse to našteto smo s prijatelji dodobra os-
vojili in ustanovili Karate klub Selnica ob
Dravi. V tem času sem na fakulte� za šport
in turizem v Novem Sadu diplomiral in si
pridobil naziv dipl. športni trener, smer
karate.« 

Kaj � to delo  pomeni?
» Pomeni mi trenutni užitek, mo�vacijo za
naprej in s�l življenja, saj s tem, ko učim
druge, veliko razmišljam in s tem tudi sebe,
na višjem nivoju, zelo veliko naučim. Pri-
hajam do novih spoznanj in težav, ki jih je
potrebno reši�. To mi dobro uspeva.«

Kaj bi lahko izpostavil v svoji dosedanji
karieri, na kaj si najbolj ponosen?
» Zelo sem ponosen na rezultate selniških
karateistov, saj je bilo in je kar nekaj

ŠPORT KOT NAČIN ŽIVLJENJA

ZNANI OBČANI SELNICE

V naši občini se lahko pohvalimo s številnimi kvalitetnimi športniki, ki to dokazujejo s svojimi rezulta� in dosežki. Za to številko Sel-
niških novic nam je nekaj svojih zgodb zaupal Kamil Fras, trener karateja v Karate klubu Selnica ob Dravi. Za sabo ima že vrsto
izkušenj, predvsem pa delo z našo mladino.

Kamil FRAS
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reprezentantov. A najbolj ponosen do
sedaj sem na osvojeno prvo mesto v bor-
bah posamezno na elitnem turnirju v Avs-
traliji v Woolongongu, na katerem smo
lahko sodelovali le vnaprej poklicani tek-
movalci z vseh celin sveta.«

Kaj dela Kamil, ko ni v telovadnici?
» Rad imam hobije, ki pa so kot zakleto
povezani s športom. Malo igram košarko,
nogomet, pole� kolesarim, pa tudi rad
pojem kaj dobrega, domačega, to
poplaknem s kakšnim kozarcem rujnega.
Sem pravi gurman!
Z družino, partnerko Vesno in hčerko Pio
Letricio, veliko potujemo, odkrivamo in se

zabavamo. Hčerka, ki se ji bo letos pridružil
še bratec ali sestrica, pa ljubi predvsem
vodo, morje, pri svojih treh le�h pa že
obiskuje gimnas�ko.«

Kakšne so tvoje metode dela z otroki?
» Za vse začetnike je karate nekaj povsem
novega in ne vedo, kaj od njega pričako-
va�. Pri karateju sem perfekcionist in to
hočem dokaza� že pri začetnikih. Večkrat
se moram »spus��« na njihovo raven, da
vse laže in pametneje izpeljem. Rajši
vodim starejše skupine karateistov, saj se
z njimi lahko več pogovarjaš o napredku,
izpopolnjevanju tehnike in tak�ke, treningi
veliko bolj temeljijo na prijateljstvu, a ven-

dar se mora vseskozi ču��, kdo je trener in
kdo učenec.«

Glede na to, da je v Selnici vedno manj
mladih, ki ostajajo v rodnem kraju, kaj
meniš o njih?
» V Selnici je, čeprav nas je več kot petde-
set,  največja težava, da nas je premalo.
Tukaj se kažejo predvsem pubertetniška in
srednješolska leta, ko bi morali tekmovalci
veliko trenira�, a jim več pomeni druženje
z drugimi, ter tako izgubljamo že dobre
tekmovalce, tudi reprezentante. Mislim,
da je problem, da otroke v teh le�h ne
znajo mo�vira� in usmerja� predvsem
starši. To pa ni njihov problem od včeraj,
ampak že od zgodnjega otroštva. Kot klub
jim dajemo veliko; o tem so se lahko tek-
movalci in njihovi starši sami prepričali pri
drugih karate klubih.
Moram pa poudari�, da so selniški
karateis� eni najboljših v Sloveniji, pred-
vsem pri mlajših kategorijah. To potrjujejo
z rezulta� in tehniko. Upam, da v bližnji
prihodnos�, v letu ali dveh, dobimo v Sel-
nici spet državnega prvaka v članski
konkurenci.«

Koliko � je, po tvojem mnenju, karate
sicer pomagal v življenju?
» Leta po osnovni šoli so bila močno
povezana s karatejem. Tako sem najprej po
srednji šoli še zaključil šolo za maserja,
pro� koncu tekmovalne kariere sem še
dobil službo, povezano s svojim športom,
ter kot sem že omenil, končal fakulteto v
tej smeri. Karate je pomemben del mojega
življenja in tako bo tudi ostalo, saj karate
lahko zase treniramo vse življenje ne glede
na svoja leta in sposobnos�.«

Kje se vidiš v prihodnos�?
» Tudi v prihodnos� se vidim v karateju.
Letošnje leto imam v planu, da položim za
črni pas 5.DAN; na to se že intenzivno
pripravljam. Ostal bom trener selniškega
kluba, to je moja prioriteta, že vrsto let pa
me vabijo k treniranju ene od reprezen-
tanc. To sem do sedaj zaradi pomanjkanja
časa vedno odklonil.«

Kaj bi namenil bralcem Selniških novic?
» Imejte svoj smisel in način življenja, jaz,
Kamil Fras, sem ga našel v karateju.«

doma
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V podjetju Soven izvajamo projekt
družbene odgovornos�
Na pobudo Gospodarske zbornice
Slovenije smo tudi v podjetju Soven
pristopili k projektu uvajanja družbene
odgovornos� v podjetju. Sicer smo na teh
področjih delali že prej, vendar smo v
pripravi tega pravilnika temeljiteje in
poglobljeno razmišljali ter zastavljali svoje
cilje na tem področju. Naša proizvodnja je
100 % ekološka, ljudem in okolju prijazna.
Naši izdelki predstavljajo tradicionalno
prepoznavnost kraja in širše regije ter so
namenjeni ljubiteljem naravnega življenja
na vseh področjih, ne le pri prehrani,
temveč tudi pri bivanju in oblačenju. Že iz
tega naslova se poču�mo poklicani, da
naše podjetje deluje čim bolj družbeno
odgovorno. S tem projektom želimo še
izboljša� odnos do okolja, do zaposlenih,
do lokalne skupnos�, do kupcev in do
dobaviteljev. Želeli bi izboljša� prepoz-
navnost podjetja in utrdi� blagovno
znamko Soven na področju teks�lne indus-
trije, na področju oblačilne dejavnos� in v
Sloveniji na novih področjih proizvodnje
bio izolacije za naravne hiše in volnenih
podsedelnic za konje. Podjetje je eno prvih
v Sloveniji, ki se bo s tem projektom
pridružilo elitnim evropskim podjetjem, ki
z družbeno odgovornim poslovanjem
izboljšujejo svoje rezultate in prispevajo k
razvoju skupnos�, kjer delujejo.

Posebno priznanje smo v podjetju Soven
dobili za tradicionalne volnene izdelke za
poslovna darila
Med številnimi proizvodnimi postopki, ki
jih izvajamo v sklopu predelave volne, je
osrednjega pomena ročno unikatno
pletenje volnenih izdelkov, ki so v sodob-
nem času, ko se na trgu srečujemo s
poplavo uvoženih, serijskih proizvodov,
zelo primerni za spominke in poslovna dar-
ila. Posebnost podjetja je, da pri tovrstni
izdelavi ohranja tradicionalne slovenske
vzorce in naravne barve. Med volnenimi
pleteninami, ki so najbolj primerne za os-
ebna ali poslovna darila ali za spominek,
so najbolj prepoznavne zelo uporabne
volnene nogavice. Primerne so za vsakod-
nevno rabo, predvsem pa za planince,
ribiče in lovce. Izbirate lahko med volnen-
imi rokavicami, kapami, šali in številnimi

drugimi pleteninami po vašem naročilu.
Obnovili in posodobili smo predilnico
SOVEN
Gospodarski kazalniki so v slovenski tek-
s�lni industriji slabi. Razlogov je veliko – od
predrage delovne sile, nesodobne in za-
starele opreme do pomanjkanja trga zaradi
prevelikega vdora tujih cenejših
proizvodov. V podjetju Soven zaenkrat še
kljubujemo tem dejavnikom. Da bi obdržali
proizvodnost na zgornji meji spre-
jemljivega, smo pole� 2007 posodobili
celotno proizvodno linijo v mikani predil-
nici. Takšen mikan postopek predenja je
eden redkih v Evropi, verjetno celo edini v
srednji Evropi. Glede na to je tudi predil-
nica Soven odprta za ogled javnos�, pred-
vsem šol, fakultet in drugih - izletnikov …
Obiskovalce seznanimo s tehnološkim
postopkom predenja volne in z drugimi
postopki predelave slovenske ovčje volne.
Posodobljena predilnica je pripomogla k
uresničitvi dolgoletnih želja po boljši
kakovos� volnene preje. Podjetje Soven
lahko sedaj predela dvakrat več volne, kot
jo letno, pridobijo vsi slovenski rejci ovac.

Povečali smo kakovost in kapaciteto pre-
delave slovenske ovčje volne
Kakovost volnene preje je v osnovi odvisna
od razpoložljive surovine oziroma od
volnenega vlakna. Žal v Sloveniji nimamo
najboljše volne. Predelava je zahtevnejša,
dražja in dolgotrajnejša. Potrebno je do-
datno sor�ranje volne, zahtevnejše pranje,
predvsem pa nastaja velik kalo pri
proizvodnji.

Drugi pogoj za dobro volneno vlakno je
primerna tehnološka opremljenost. S
strani podjetja kaj posebej ne moremo
vpliva� na kakovost surovine, lahko pa kaj
naredimo na področju tehnološkega
postopka. Iz posodobljene predilnice do-
bimo bolj kompaktno nit, bolje ovito.
Odpadanje vlaken je zmanjšano na mini-
mum. To se kaže v obstojnejših
proizvodih, predvsem oblačilih, kot so no-
gavice, kjer je obstojnost pete zelo
pomembna.
Sodobna tehnologija je pripomogla tudi k
povečanju proizvodnih kapacitet. Od pre-
jšnjih 3 kg/uro lahko sedaj naredimo 12
kg/uro. Zaenkrat potreb po tolikšnem pre-

denju v Sloveniji ni. Predvsem zato, ker ni
dovolj trga za končni proizvod. Slovenski
rejci se ne bi smeli ba�, kam bodo prodali
volno, saj jo bomo v predilnici Soven lahko
predelali vsaj dvakrat več, kot jo bodo
pridelali z obstoječo ovčerejo. Vprašanje je
le, bodo prisluhnili navodilom za pravilno
sor�ranje; to je eden pomembnih pogojev
za uporabnost volnenega vlakna oziroma
surovine.

Prihodnost slovenske teks�lne industrije
je v specializiranih teks�lnih proizvodih
V podjetju Soven se zavedamo, da s
klasičnimi proizvodi, kot so preja in vol-
nena oblačila, ne bomo mogli prežive� na
dolgi rok. Razvijamo dva nova special-
izirana proizvoda: bio volneno izolacijo za
naravne hiše in bio vol podsedelnice za
konje. Bio volnena izolacija je naravna izo-
lacija, okolju prijazna in edina toplotna izo-
lacija, ki za svojo proizvodnjo ne potrebuje
dodatnih energentov. Volnena izolacija
ustvari prijetno klimo in ugodno vpliva na
počutje v domu. Odpadna volnena izo-
lacija ne obremenjuje narave. Uporabna je
za zapiranje strešnih konstrukcij, za lesene
hiše v celo� in za izolacijo podov. Zaščitena
je pro� zajedavcem in pro� vnetljivos�.
Lahko je v obliki iglanih plošč ali v razsutem
stanju. Bio vol podsedelnice za konje imajo
tradicijo, le da jih v zadnjih dese�h le�h ni
v Sloveniji nihče proizvajal. Volnena
podsedelnica ali konjska deka uravnava
temperaturo in preprečuje prekomerno
potenje konja. Preprečuje odrgnine in
vnetje kože,saj se odlično prilagodi konju
in sedlu. Je ročno tkana in zato zelo zračna.
Sicer pa jo peremo s curkom vode in
sušimo v senci.

Deset let uspešnega dela 

podjetja Soven

Podjetje Soven je proizvodno podjetje za predelavo naravne slovenske ovčje volne. Ob desetletni prelomnici se je v našem podjetju
zgodilo veliko zanimivega.



Umetnost je ideja. Ideja obstaja tudi
pred nastankom tega kar, v resnici
vidimo.
Vsakokrat, ko opazujem grafično delo
učenca, ki ga bodisi prek črt ali ploskev
transformira v material z neverjetno en-
ergijo in rahločutnostjo do obravnave
mo�va z izrednim občutkom polne kon-
centracije. Njegovo kratko obotavljanje
med samim procesom ustvarja dodatno
dinamiko zaključenih zapisov v preob-
likovanju materiala. Takrat vedno znova
dobim potrditev » to je to«, kaj� moč
njihovega ustvarjalnega zagona in njihov
občutek pripovedovanja je neizčrpen.
V meni ravno grafika vzbuja največje
zanimanje, saj v njej vidimo čudo, ko
celotni duh preide v spretnost roke in ta
z največjo lahkotnostjo razkrije vse, kar
je v duhu učenca.
Tako presenečeni spoznamo �sto, kar je
narava s srečno roko podarila popolnoma
iskrenemu bitju z otroško zunanjostjo.

ZAKAJ KROG?

KER JE OKROGEL!
Krog je geometrijski lik; del ravnine, ki ga
omejuje krožnica. 
Krožnica je sklenjena kriva črta, pri kateri
so vse točke enako oddaljene od središča. 
Polmer kroga je razdalja med središčem
kroga in poljubno točko na krožnici; pre-
mer kroga je dvakrat daljši od polmera
kroga. 
KROG KOT KOMPOZICIJA
Kompozicijo lahko v splošnem opazujemo
na dva načina: prvič, kako so likovni ele-
men� razporejeni glede na ploskev, in
drugič, kako so � razporejeni glede na

prostor. Način, kako je likovno delo kom-
pozicijsko urejeno, odloča tudi o učinko-
vanju likovnega dela. Zato izhajajoč iz
kroga, poskušamo razporedi� likovne ele-
mente tako, da se le-� temu podrejajo.
KROG KOT FORMAT

Ne dopušča neurejenos� elementov, in
takoj likovno delo kaznuje kot celoto.
Krog kot format si likovni mo�v podredi
ali pa ga fizično deformira, izhajajoč
iz tega, krog kot format noče bi� sta-
�čen, nima ne začetka in ne konca
ima pa jasno smer in natančen cilj.

PRAV ZATO KROG:  KER JE OKROGEL,
ker se mu ali pa ne likovni elemen�
podrejajo, in prav zato, ker noče bi�
sta�čen, ker nima ne začetka in ne
konca, ima pa jasno smer in natančen
cilj.
In od tu dalje so si učenci OŠ Selnica
upali in svoja dela razstavili na letošnji
razstavi male grafike 7. februarja
2008.
Škoda, da si tudi vi razstave niste upali

ogleda� v večjem številu.

GLEDATI – 
VIDETI – 

IN SE DOTAKNITI 
UMETNOSTI

V PETEK, 8. FEBRUARJA 2008 SMO V
DOMU KRAJANOV GRADIŠČE NA KOZJAKU
RAZSTAVILI

LIKOVNA DELA, KI SO NASTALA
V SKLOPU LIKOVE DELAVNICE,

KJER SO SODELOVALI
DOMAČI LIKOVNI USTVARJALCI .

DELAVNICO SMO SI ZASTAVILI,  KOT NAŠ
LIKOVNI VSAKDAN
Danes nam je jasno, da barva ni fizikalni,
ampak fiziološki pojav, kaj� barva je
zgolj občutek barve, ki ga proizvede naš
vidni sistem -oči možgani- ko nanj vpliva
fizikalni dražljaj elektromagnetne en-
ergije. To pa pomeni, da so osnovne za-
konitos� pri zaznavanju barv zakonitos�
delovanja našega organizma, kaj� elek-
tromagnetni žarek fizike niso nikakršne
barve, ampak le provocirajo naš vidni
organ, da proizvede občutke barv.

PA ŠE TO KOT POPOTNICA ZA JUTRI!
»Vse, kar se lahko naučimo iz knjig ali od
svojih učiteljev, je podobno vozu.« 
» Voz pa je uporaben le, dokler smo na

ces�. Ko pridemo do konca ceste, bomo
pus�li voz ter šli naprej peš.«

Pa vendar, če želimo napredova� na po-
dročju razumevanja barv, potem je
pametno, 
da na ta voz sedemo že na začetku in prav
gotovo bomo hitro in zanesljivo prišli na
cilj.

Pa četudi bomo na koncu morda ugotovili,
da ga več ne potrebujemo, bi tega zago-
tovo ne vedeli, če bi nanj ne stopili…
Barve razkrivajo svojo lepoto in lastno
barvo le �s�m, ki jih ljubijo. Uporablja jih
lahko kdorkoli, vendar bodo svoje naj-
globlje skrivnos� razkrile samo nesebičnim
zaljubljencem.
(Johannes  ITTEN) 

HVALA VSEM, KI STE NA DELAVNICI SODE-
LOVALI.

Oto VOGRIN
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MALA GRAFIKA

SI UPATI, IZREZATI, IN ODTISNITI



KONČANO JE MEDOBČINSKO TEK-
MOVANJE V PIKADU ZA SEZONO
2007/2008.

ZMAGOVALNA EKIPA - PIZZERIJA SLEMEN
KAPETAN – Mirko KRENČNIK-GALIČ
IGRALCI-  Rolando MAJHENIČ-ROLI

Aleš BAČ
Mitja BAČ
Matjaž ŽERJAVIČ
David ESIH

LEGENDA:
OK - ODIGRANIH KOL
M - MESTO NA LESTVICI
ZP - POSAMEZNIH ZMAG -PORAZOV
SR - SET RAZLIKA
Z - ZMAGA
ZD - ZMAGA V  DVOJICAH (PO NEODLOČENEM
REZULTATU) 
PD - PORAZ  V  DVOJICAH (PO NEODLOČENEM
REZULTATU) 
P - PORAZ
ŠT - ŠTEVILO TOČK

PRIPRAVIL
ŠTEFAN LAZAR
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Pikado

LESTVICA PO KONČANEM ZADNJEM 14. KOLU JE TAKALE:Ekipa – ŠD ŠTURM
se je kot prvouvrščena ekipa ligaškega
dela tekmovanja uvrs�la na :

6. državno prvenstvo v pikadu 
Maribor – ŠTUK 26. in 27. april

SELEKTOR - Štef LAZAR
KAPETAN - Mirko KRENČNIK-GALIČ
IGRALCI - Rolando-Roli MAJHENIČ

Aleksander-Cajo JAMŠEK
Mitja BAČ
Aleš BAČ

Aleš RAKOVIČ

FANTJE, VSAKA VAM ČAST!

Mali nogomet - Medobčinska liga

Liga se bo jeseni 2008 preimenovala v 3. slovensko
ligo.

Vse, ki vas rezulta� zanimajo, lahko lestvico 
spremljate na www.mnzveza-mb.si/.

Pripravil
ANDREJ ZADRAVEC

EKIPA KMN SLEMEN



OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V
OBČINI – POROČILO V SKRAJŠANI OBLIKI,
S SMERNICAMI, KI ZAJEMAJO PREDNOS-
TNE IN DOLGOROČNE NALOGE,
PREDVIDENE S PODROČJA  KULTURNE
DEDIŠČINE  v kratkoročnem in dolgo-
ročnem prostorskem oblikovanju naše
občine.

Po pregledu študije, v kateri so podane
strokovne podlage  za varstvo kulturne
dediščine, sem po svojem laičnem mnenju
izpostavila nekatere pomembne elemente,
ki imajo tako bogato vrednost že iz
pretekle zgodovine, da jih je potrebno
uvrs�� na prednostno listo in jih na dosto-
jen način obnovi�.

Na prvo mesto bi prav gotovo uvrs�la
GRAD VILTUŠ. Takoj, ko bodo urejena vsa
lastniška razmerja, je potrebno pozva�
odgovorne ljudi v naši občini in sklica� vse
strokovnjake za sestavo načrta. Ta verjetno
ne bo posegal v obnovitven načrt, mogoče
delno v strategijo in vsebinski razvoj gradu,
naša bistvena strategija mora temelji� na
tem, da grad končno sprejmemo za svo-
jega in da smo v dolgoročnem konceptu v
njem tudi prisotni. To pa pomeni, da je v
gradu prostor tudi za nas, ki lahko z dopol-
nilnimi vsebinami in predvsem z odnosom
do njega vdihnemo dušo in občutek pri-
padnos� temu kraju. Slišali smo že veliko
predlogov in pobud, zato upam, da nam
bodo vsi, ki želijo grad kakorkoli reševa�,

prisluhnili. Ta grad smo po nemarnos� že
izgubili in dovolili, da ga vandali namerno
uničujejo, ne dovolimo, da nam »našo«
kulturno dediščino odtujijo za zmeraj.

Kot drugo stvar bi dala na prednostno listo
čakajočih dopolnitev spominskega obiležja
na Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Pred časom
je bil namreč odtujen spominski kip Nikole
Hečimovića. Tega naj bi čim prej ponovno
names�li in oba, tudi še obstoječega,
nekako tako pritrdili, da odtujitev ne bi bila
mogoča. Dogovori za ponovno postavitev
spomenika v prvotno stanje že potekajo,
zato je potrebno to dejavnost samo
umes�� v časovni okvir.

V nebo vpijoča je odtujenost slik iz Doma
Lackovega odreda pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu. Znan je čas, kdaj so bile slike v prisot-
nos� gospoda Herica zadnjikrat popisane,
tudi ve se, kje so danes. Sproži� je
potrebno postopek za vračilo slik in jih tudi
names��, kamor sodijo, to je v Dom Lack-
ovega odreda. Slike imajo umetniško vred-
nost in so bogata zapuščina zanamcem iz
pretekle zgodovine, saj so bile izročene v
dar ob 50. obletnici smr� Đure Đakovića in
Nikole Hečimoviča. Njuna smrt je zaz-
namovala pomembne trenutke zgodovine
na obronkih Kozjaka. Seznam slik je jasen.
Potrebno je določi� samo čas, ki je za-
veznik akcije za pridobitev slik.

Iz virov je ugotovljeno, da je bilo na po-

dročju kulturne dediščine v naši mladi
občini bolj malo narejenega. Obnovljeno –
restavrirano je bilo znamenje (kipec)
Sv. Janeza Napomuka na Črešnjevcu,
Razpelo  – Helblov križ, Vrablovo znamenje
ter kapelica na pokopališču v Selnici.

Po pregledu strokovnih podlag obstajajo
določena znamenja, predvsem kapelice in
nekaj spomeniško zaščitenih kme�j, ki kaz-
ijo videz pokrajine in bi bile potrebne ob-
nove v soglasju z lastniki te kulturne
dediščine. Le-ta bi bila zanimiva za do-
mačine in številne turiste, katerih pot vodi
po kozjaški transferzali.

Med nujnejše posege spadajo: na Janževi
gori Znamenje Antona Padovanskega, na
Zg. Slemenu Havdinova kapelica, na Zg.
Boču Rotova kapelica in na Sp. Slemenu
Šolarjeva kapelica…
To je le nekaj znamenj, ki bi bila po opravl-
jenem pregledu kulturne dediščine  v dol-
goročnem planu občine potrebna zaščite
oziroma obnove. Semkaj spadajo še tudi
nekateri objek�, med njimi cerkev sv.
Janeza na Janževi gori, na Sp. Boču Blago-
jetova hiša, na Zg. Boču Helbinova hiša…
Obnovo in vzdrževanje takih pomembnih
iz zgodovine prenesenih znamenj bi bilo
dobro enakomerno porazdeli� in vključi�
v vsakoletne občinske proračune.

Predstavila sem le nekaj predlogov, kako se
lo�� dela na področju kulturne dediščine,
da bi bila naša mala, a vendar zanimiva
občina za marsikoga tudi na tem področju
popolna in bogata, ne le za domačo,
temveč tudi za širšo javnost. 

Imejmo radi, kar so nam zapus�li naši
predniki, spoštujmo in negujmo, kar nam
je dala ma� narava, zato si vzemimo čas za
to, zavihajmo rokave in poskrbimo, da ne
bo kulturna dediščina samo na papirju,
temveč tudi lepa za oči in prijazna za
vsakogar !

Zdenka GRADIŠNIK
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Naše društvo KUD Arnold
Tovornik ima za seboj že dolgo
pot delovanja. Prvi začetki
segajo daleč nazaj v leto 1923.
To so bile igralske skupine, ki
so se skozi igre in skeče zapiso-
vale v zgodovino delovanja
KUD–a. Sedaj  v KUD-u kot
nadaljevanje prvotne de-
javnos� deluje dramska sekcija
s skeči. V letu 2003 se je v KUD
vključil Cerkveni mešani pevski
zbor ter dve le� kasneje še
otroški pevski zborček.
Plan dela, ki smo si ga zastavili
za leto 2007, smo glede na
možnos� sodelovanja izpolnili.
Koledovanja v letu 2007, žal,
nismo mogli izpelja� zaradi
obolelos� v zboru. Smo pa to
nadomes�li z organizacijo ma-
terinskega dneva in sodelo-
vanjem na območni reviji
odraslih pevskih zborov v
Bistrici ob Dravi. Ob
občinskem prazniku smo svoje
sodelovanje povezali s kul-
turnim društvom Kapla, ki nas
je razvedrilo z igro »Vse pride
enkrat na dejn«.  Posvetni del
smo zaključili z uvodnim
nastopom ob Borštnikovih
dnevih pred odlično odigrano
monodramo Petra Trnovška
»Pavlek«.
Ob velikih praznikih, kot je
cvetna nedelja, velika noč,
prvo obhajilo in birma,
šmargečka nedelja, Kristus
Kralj in skozi adventni čas vse
tja do Božiča smo ob
cerkvenem bogoslužju s svo-
jimi glasovi in z vedno nekaj
novimi pesmimi prispevali k
prijetnemu vzdušju. Z vesel-
jem se lahko obračamo nazaj
ob spominu na revijo
cerkvenih mešanih zborov na
naddekanijskem nivoju, kjer
smo sodelovali med deve�mi
izbranimi zbori.
Pevci pa si moramo kdaj pa
kdaj tudi malo oddahni�. V
lepem spominu nam je ostal
grad Podsreda, edinstvene rep-
nice s pokušino vin, obisk

samostana v Olimju ter sodelo-
vanje pri sv. maši v cerkvi na
Sve�h gorah. Lepo odpeta
maša nam je prinesla vstopnico
oziroma povabilo za samosto-

jen koncert v sedaj že obnovl-
jeni cerkvi.
Leto 2007 sicer ni bilo tako
plodno kot prejšnja leta, ko že
skoraj nismo mogli več diha�.

Zapeli pa smo kar na rekordnih
pe�h porokah. Od tega so bile
š�ri na magični dan 7. 7. 2007.
Prav zares želimo, da bi v
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KUD ARNOLD TOVORNIK

O ZASTAVLJENEM DELU V LETU 2007

TER NOVIH PLANIH ZA LETO 2008

Foto Anka



A P R I L  2 0 0 8  -  Selniške novice 2 3

ljubezni in spoštovanju te zveze tudi mag-
ično dolgo trajale.
Manj zabaven del našega delovanja je
petje na pogrebih in pogrebnih mašah. Žal
nas je ob koncu leta pretresla vest o smr�
našega dolgoletnega pevca Francija Lor-
berja. Z nami je še prepeval na božičnem
koncertu na predvečer božiča, nič hudega
sluteč, da je to naš zadnji skupni nastop.
Od Francija smo se poslovili 9. januarja
2008. Vedno se ga bomo spominjali kot
prijetnega, mirnega pevskega kolega in do-
brega basista.
O našem delu Cerkvenega mešanega
zbora Sv. Marjeta, otroškega pevskega
zbora in dramske skupine, katere glavni
moderatorki sta Damjana in Anita, smo
poročali v poročilih JSKD-ju, sedaj pa se
prijavljamo na občinske razpise. Za pokri-
vanje stroškov ob naših nastopih smo del
sredstev dobili iz občinskega proračuna,
del od različnih sponzorjev in donatorjev
ter del od g. župnika in g. kaplana. V pros-
torih  starega župnišča se je kovalo in kre-
salo vse, kar smo lahko pokazali. Zato se ob
tej priliki vsem, prav vsem, iskreno zah-
valjujem.
Leta 2007 se bomo spominjali kot eno
izmed najbolj razburljivih, negotovih obdo-
bij. Pot, po kateri hodimo, se slej ko prej

razcepi. Eni vztrajamo na eni, drugim se
odpirajo nove po�. Tako se je naša pot od-
cepila od po� dolgoletne cerkvene pevke,
organistke in nekaj časa tudi zborovod-
kinje, Anke P.  Holcman. Prav je, da ji ob tej
priliki izrečem tudi v imenu pevcev zah-
valo, ji zaželim boljšega zdravja ter us-
pešno ter umirjeno delo ob fotografskem
aparatu.
Žal smo morali doje�, da se z našo dolgo-
letno zborovodkinjo Tadejo Vulc, akadem-
sko skladateljico, končuje petletno plodno
sodelovanje. V lepem spominu ostajajo
naša skupna gostovanja v Tirschenreuthu,
na Dunaju, na Višarjah, nepozabni ostajajo
poletni koncert »S pesmijo v poletje«,
božični koncer�, revije pevskih zborov, kjer
smo znali presene�� s Tadejinimi, posebej
za nas pripravljenimi skladbami. Bila pa je
še vrsta drugih prireditev, polnih smeha,
dobre volje in pozi�vne energije, ki smo jo
pod njenim vodstvom izžarevali. A študij in
novi življenjski izzivi so ji začrtali drugo pot
v prihodnost. 
Prihodnost? Ostali so izpiljeni glasovi, moč
premagovanja ovir in veselje do petja.
Močna volja ter vera v vse dobro nam je
podarila novo možnost – vrnila nam je Ido,
vlila moč in pogum Katji, ki stopa kar po
Tadejinih stopinjah, tako da obe zelo dobro

pokrivata mašni del. V posvetnem delu pa
nas bo, po Tadejinem priporočilu, naprej
vodila Živa Horvat, mlada glasbenica, ki
ima kljub mlados� za seboj že tudi bogate
izkušnje.

V letu 2008 smo uspešno začeli z ohran-
janjem starega običaja– trikraljevskega
koledovanja. Z našim obiskom smo v  do-
move prinašali pesem, veselje in blagoslov,
zaželeli srečo, zdravja ter se tako na
skromen način zahvalili za vse dobro, kar
je kdo storil za nas. Z letošnjim trikral-
jevskim geslom so bili zbrani prispevki, na-
menjeni za lačne otroke v Afriki.
Za tekoče leto 2008 smo si naložili
ponovno pester načrt, in sicer, v duhu
usklajevanja sakralnih in posvetnih vsebin.
Trenutno se pridno učimo novih pesmic za
cvetno nedeljo in veliko noč ter pripravl-
jamo prireditev ob materinskem dnevu, ki
je bila na velikonočni ponedeljek, 24.
marca, ob 16. uri v Kulturnem domu
Arnolda Tovornika. Prireditev smo pok-
lonili vsem ženam, ki poleg svojega poklica
opravljajo najbolj cenjen poklic, bi� ma�. 

Tinca Kmetec

Leto se spreobrača in nikdar se ne vrača.

Enovito si išče in utira nove poti.

Teka naokrog, se težavam in oviram umika.

Oko jasno v daljavo se ozira in si išče prostor pod soncem…

Preteklost ne more bi� nikoli več sedanjost. Le spomini so �ste
tančice, ki jih lahko vsaj malo vežejo v skupen šopek lepih, morda
tudi grenkih spoznanj ob iztekajočem se starem in ob prihodu
novega leta.
Že smo zakorakali in si z jasnimi pogledi in smernicami utrli pot v
leto 2008. Sam začetek nas je državljane in državljanke Slovenije
pozdravil z nič kaj prijetnimi novicami o vsestranskih podražitvah
na področjih, še prav posebej občutljivih za posameznika, ki so že
včeraj životarili na robu preživetja.
Prvi koraki letošnjega leta so bili zaupani vodenju majhnega
evropskega naroda tretjeizvoljenemu predsedniku v samostojni
Sloveniji dr. Danilu Türku. S svojimi jasnimi vizijami za v prihodnje
je prepričal večino državljanov, zato so pričakovanja še toliko
večja.
Življenje je večni boj. Boj za preživetje in obstanek v družbi enakih
ali neenakih. Zato menim, da je prav, da si ljudje kdaj pa kdaj za-
stavimo vprašanja: »Kako ravna� po svoji ves�, s čim osreči� pri-
jatelja, svojo družino in nenazadnje samega sebe?« Odgovori
bodo na vseh področjih različni – neenotni. Družno bo možno
nastopa� le tedaj, če bomo znali ravna� s trezno pametjo, odgov-

orno in premišljeno. Ak�vno delovanje vseh teh dejavnikov bo
odgnalo odvečni strah, bedo, s�sko in revščino. Tako ne zakon in
ne ozka gledanja nekaterih parlamentarnih teles ne bodo strli
človeškega razuma za prihodnost nas in naših otrok.
V majhnih rečeh so velika dejanja. Takšna dejanja je bil sposoben
uresničeva� kdo drug kot slovenski človek, slovenski narod. Skozi
zgodovinske dogodke so se kalili novi upi in nova spoznanja, ki so
utrdila temelje samostojnos� in včlanitvi Slovenije v veliko
družino evropskih narodov.
Poslavlja se zima in prihaja pomlad. Zopet čas novih pričakovanj,
čas prebujanja in čas vrnitve.
Prvi znanilci pomladi, sveži poganjki na češnji, žvrgolenje p�c na
sosedovi jablani, so naznanili prihod drugega letnega časa in s
tem čas novih opravil in obveznos� v službi, v šoli in doma.

»Kaj mi poje p�čica,
p�čica sinička?

Dobra volja je najbolja.«

Veliki Boč, v januarju 2008

Prispevek pripravila
in ga zapisala

Zdenka Gradišnik

RAZMIŠLJANJE
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V Območni obrtno-podjetniški zbornici
Ruše sedaj združujemo 350 članov ( s.p. in
d.o.o.). Obrtniki iz občin Ruše, Lovrenc na
Pohorju in Selnica ob Dravi, ki so danes
člani OOZ Ruše, so bili od aprila 1973 do
maja 1982 pod okriljem Združenja obrt-
nikov Maribor. Vsa leta do sedaj pa s
sosednjimi zbornicami dobro sodelujemo,
posebej še z OOZ Maribor. Člani OOZ Ruše
lahko brezplačno uporabljajo vse njihove
svetovalne storitve, saj zbornica sodeluje
tudi z zunanjimi strokovnjaki, sploh pa so
s�ki zelo tesni s Skladom za izobraževanje
delavcev, zaposlenih pri samostojnih pod-
jetnikih Maribor. Tudi sicer je za majhno
zbornico dobro sodelovanje z različnimi in-
s�tucijami zelo pomembno. Člani bi bili
brez tesnih povezav zbornice in drugih in-
s�tucij prikrajšani za marsikaj. Med �s�mi,
s katerimi zbornica največ sodeluje, tako
lahko omenimo še druge sosednje ob-
močne obrtno-podjetniške zbornice, up-
ravno enoto Ruše, davčni urad. V zadnjem
času pa mnogo več sodelujemo na
lokalnem nivoju s sosednjimi občinami.
Leto 2008 bo za Območno obrtno-podjet-
niško zbornico Ruše pomenilo prilaganje
na nove razmere, ki so rezultat zahtev
članov po racionalizaciji in reorganizaciji
obrtno-zborničnega sistema. Konec pre-
jšnjega leta je bila namreč sprejeta novela
Obrtnega zakona, ki je utemeljila novo or-
ganizacijo ter novo članarino, ki je enotna
za celotno organizacijo in odvisna od

števila zaposlenih v obratovalnici. Kljub
nižji članarini in zmanjšanemu obsegu
sredstev za opravljanje z zakonom
določenih nalog OZS pa se program dela v
primerjavi s prejšnjimi le� bistveno ne
spreminja. Spreminja se predvsem struk-
tura financiranja izvajanja programa. Ob
vsem navedenem bo v letu 2008 še vedno
glavni poudarek na temeljnih nalogah
zborničnega sistema. To so zastopanje in-
teresov članov naspro� državi (prek OZS) ,
informiranje članstva, splošno svetovanje
ter opravljanje �s�h javnih nalog, ki jih bo
država zaupala zbornici. Sprememba Obrt-
nega zakona pa je poleg navedenega
uvedla oz. omogočila lažji vstop v svet
obr� in podjetništva mnogim bodočim
obrtnikom. Deregulirala je številne de-
javnos�, ki pomenijo bistveno lažji vstop v
obrt oz. znižala je izobrazbene kriterije za
pridobitev obrtnih dovoljenj. 
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Ruše uspešno izvaja tudi vse postopke
VEM v zvezi z registracijo s.p. in d.o.o. Tako
je na zbornici mogoče registrira� in oprav-
i� vse dodatne postopke v zvezi z regis-
tracijo in prijavo na DURS, ZZZS ipd., tako
za samostojne podjetnike kot družbe.
OOZ Ruše po strukturi svojih članov
združuje največ avtoprevoznikov, grad-
benikov ter članov iz lesnih in elektro de-
javnos�. Organiziranih sekcij, kot jih
poznajo v drugih zbornicah, nimamo.
Imenovali pa smo predstavnike sekcij, ki se

udeležujejo sestankov krovnih sekcij v
Ljubljani, pozneje pa informacije prek
zbornice posredujejo svojim kolegom. Ti
predstavniki sekcij so zastopniki svoje de-
javnos� tudi na regionalnem in lokalnem
nivoju.
Na zbornici se trudimo, da izvajamo ra-
zlične storitve in organizacijo različnih do-
godkov, želimo pa si večje koncentracije
znanja na enem mestu.
Vsako leto pripravimo nekaj strokovnih
seminarjev. Tako smo letos že organizirali
seminar o davčnem obračunu, kar nekaj pa
je bilo seminarjev, ki jih organiziramo regi-
jsko v povezavi s sosednjimi OOZ. Sprotno
zbiramo prijave za izobraževanja o varnos�
in zdravju pri delu ter nato po potrebi izo-
braževanje organiziramo.
Na Obrtno-podjetniški zbornici Ruše smo
prepričani, da je za razvoj obr� zelo
pomembna vloga lokalne skupnos� in
regije. Več ko je dejavnos� v regiji, laže je
izdela� boljši izdelek ali opravi� storitev.
Od kri�čne mase povpraševanja v regiji in
na lokalni ravni je odvisen obstoj in razvoj
posameznega obrtnika. Zelo pomembno
je, da ima obrtnik možnost, da se širi po
prostoru in, da izboljšuje kakovost. Zato pa
mu mora bi� ponujena vsaj infrastruktura,
ki mu omogoča širitev. 

Tatjana KOCMUT,
sekretarka OOZ Ruše

Območna-obrtno podjetniška

zbornica Ruše

Novo ime, novi pogoji za vstop v obrt

Spoštovane občanke in občani Selnice ob
Dravi! Na občino množično zastavljate
vprašanja o povračilih vlaganj v telefonsko
izgradnjo, zato sem vam pripravila kratko
informacijo o poteku reševanja omenjene
problema�ke.

Občina Selnica ob Dravi je vložila že v letu
2004 zahtevek za povračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje za akcije, ki so
potekale v le�h 1983-1990. Tako smo dne
10. januarja 2008 ponovno vložili

poizvedbo na Državno pravobranilstvo v
Ljubljano, kaj se dogaja z vlogo občine Sel-
nica ob Dravi oziroma v kateri fazi reše-
vanja je. Državno pravobranilstvo je začelo
razreševanje naše vloge. Na to kaže prejet
dopis z dne 14. februarja 2008, v katerem
nas prosijo za dodatna pojasnilih glede ne-
jasnos� razdeljevanja sredstev med
tedanje KS Selnica, KS Ruše, KS Smolnik-
Fala ter KS Bistrica ob Dravi. Na skupnem
sestanku z občino Ruše ter z ljudmi, ki so
takrat vodili akcijo, smo ponovno pre-

gledali razdeljevanje sredstev po tedaj
podpisanih Sporazumih ter Aneksih. Dne
3. marca 2008 smo poslali v Ljubljano
odgovor na zastavljena vprašanja, in
pričakujemo končno rešitev zahtevka. O
novos�h vas bomo spro� obveščali na naši
internetni strani www.selnica.si in v Sel-
niških novicah.

Tinca Kmetec

INFORMACIJA O POVRAČILU VLAGANJ V JAVNO 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
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Na podlagi izvedenega postopka Drugega
javnega razpisa za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru
Opera�vnega programa krepitve regional-
nih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«,
smo na podlagi vloge za izvedbo operacije
Obnova tranzitnega vodovoda Selnica-
Jelovec dobili v mesecu januarju odobrena
sredstva v višini 534.010,00 EUR. Op-
eracijo delno financira Evropska unija, in
sicer iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj v razmerju 77,39% verodostojno
izkazanih in upravičenih stroškov op-
eracije, 22,61% krije občina iz lastnih sred-
stev.

Predmet inves�cije je izgradnja tranzit-
nega vodovoda Selnica-Jelovec, katerega
namen je povezava vodovodnega sistema
Ruše–Selnica ter Mariborskega vodovoda
iz smeri Maribor-Bresternica-Jelovec. Na-
pajanje bo možno dvostransko; to je
strateškega pomena in zagotavlja varno
vodooskrbo v primeru okvare. Obstoječe
omrežje je za dobavo večjih količin
neustrezne dimenzije; tp posebej velja za

dobavo požarne vode ter predvidenih
sekundarnih odcepov za zaselke, ki danes
še nimajo javnega vodovoda. Zmanjšane
bodo izgube vode v obstoječem omrežju,
zagotovljeni bodo boljši oskrbni tlaki.
Ak�vnos� na projektu: izvedli smo Javno
naročilo malih vrednos� za izdelavo pro-
jektne dokumentacije (IDP, PGD, PZR, PZI)
po postopku zbiranja ponudb ter izbrali
projektno pisarno VODING Milena Blažeka,
s. p., Koroška cesta 118, Maribor, s ponu-
jeno najnižjo ceno.Trenutno pa potekajo
ak�vnos�  v pripravi javnega razpisa za
izbor izvajalca projekta.

Tinca Kmetec

PRIDOBLJENA SREDSTVA IZ EVROPSKEGA

SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Občina Selnica ob Dravi se je v sodelovanju
s Kulturnim društvo Kapla prijavila in us-
pela na javnem razpisu, imenovanem
Postavitev e-točk-brezžični internet Min-
istrstva za gospodarstvo. Pomoč se do-
deljuje po pravilu DE MINIMIS. Predmet
javnega razpisa je bila postavitev javnih e-
točk s fiksnim in brezžičnim dostopom do
svetovnega spleta na ruralnih (podežel-
skih) območjih. Na ta način RS vzpodbuja
vključevanje ruralnih območij v razvoj in-
formacijske družbe s ciljem povečevanja
socialne vključenos� prebivalcev. 
Prijavili smo dve lokaciji: podružnično šolo
OŠ Selnica ob Dravi - Sv. Duh na Ostrem
vrhu, kjer je e-točka vzpostavljena že od
sredine februarja, druga lokacija je predv-
idena v Gradišču na Kozjaku, prav tako v
podružnični  šoli in v Kulturnem domu. Na
voljo bosta dve uporabniški mes�, e-točka
bo vzpostavljena takoj po končani nujni
razširitvi omrežja, ki jo bo opravil Telekom.
To bo predvidoma po obljubah, v mesecu
aprilu letošnjega leta.
Skrbnica e-točke pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu je Andreja Pušnik. Računalniška
oprema v prostoru je stalno na voljo in
omogoča neoviran dostop do svetovnega
spleta. Na voljo je dvoje uporabniških
mest. V primeru večjega interesa, kot je
zmogljivost, se bo omejila časovna
uporaba z urnikom po dogovoru s skrb-
nico. Zainteresirani uporabniki lahko tudi s

prenosnim računalnikom brezžično
dostopajo v območju najmanj 500 m od
lokacije javne e-točke, ki mora bi� v vid-
nem polju. Tako se uresničuje cilj javnega
razpisa, da je omogočen dostop do sve-
tovnega spleta vsem zainteresiranim do-
mačim in tujim obiskovalcem tudi na
podeželskem območju.
Občina Selnica ob Dravi se bo v letu 2008
prijavila na javni razpis »Priprava in
izvedba načrta gradnje odprtega

širokopasovnega omrežja GOŠO na po-
dročju občine Selnica ob Dravi«. Zato smo
že pozvali vse vaške odbore, da za svoja
območja, in sicer za območja naselij
Gradišče na Kozjaku, Spodnji Boč, Zgornji
Slemen – del, pripravijo sezname �s�h
občanov, ki so zainteresirani za priključitev.
Na ta način bo omogočen sprejem digi-
talne televizije in telefonije ter interneta.

Tinca Kmetec

E-JAVNA TOČKA SV. DUH NA OSTREM VRHU 

ŽE DELUJE
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OBČINSKI JAVNI RAZPISI
Občina Selnica ob Dravi je v mesecu marcu na svojih spletnih straneh objavila naslednje javne razpise za leto 2008:

SOFINANCIRANJE 

DELOVANJA DRUŠTEV

1. Javni razpis za sofinanciranje delovanja tur-
is�čnih društev in ak�vov kmečkih žena.
2. Javni razpis za sofinanciranje delovanja
društev s področja ljubiteljske kulture.
3. Javni razpis za sofinanciranje delovanja
društev s področja športa.

Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni
na spletnih straneh www.selnica.si, rubrika
RAZPISI, dobite pa jih lahko tudi v sprejemni
pisarni občine. Za vse informacije za razpis
pod zaporedno številko 1 pokličite Kris�no
Kmetec ( 673 02 02), za razpisa pod številko 2
in 3 pa Nado Hölzl ( 673 02 10 ali 673 02 02). 

DRŽAVNE POMOČI de minimis ZA 

PODJETJA IN PODJETNIKE

1. Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe.
2. Javni razpis za sofinanciranje materialnih in nematerialnih inves�cij.
3. Javni razpis za sofinanciranje zagona novih podje�j.

Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh www.sel-
nica.si, rubrika RAZPISI, dobite pa jih lahko tudi v sprejemni pisarni občine.
Za vse informacije za navedene razpise pokličite Kris�no Kmetec ( 673 02 09
ali 673 02 02).

DRŽAVNE POMOČI IN

POMOČI de minimis ZA KMETE

IN KMETIJSKA GOSPODARSTVA,

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA

KMETIJAH

1. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za
razvoj podeželja:

-Naložbe v predelavo in trženje kme�jskih
proizvodov, dopolnilno in nekme�jsko 
dejavnost.
-Promocija in trženje proizvodov in 
storitev. 
-Izobraževanje in usposabljanje na 
področju dopolnilnih in nekme�jskih 
dejavnos� ter predelave in trženja. 

2. Javni razpis za dodelitev državnih pomoči –
skupinske izjeme za razvoj podeželja:

-Naložbe v kme�jska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo.
-Varstvo tradicionalne krajine in stavb.
-Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
-Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
-Pomoč za spodbujanje kakovos� 
kme�jskih proizvodov.
-Pomoč za zagotavljanje tehnične 
podpore v kme�jskem sektorju.

Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni na
spletnih straneh www.selnica.si, rubrika RAZPISI,
dobite pa jih lahko tudi v sprejemni pisarni občine.
Za vse informacije za navedene razpise pokličite
Gordano Svenšek ( 673 02 06 ali 673 02 02).

JAVNI POZIV VSEM ZAINTERESIRANIM

ZA SODELOVANJE NA PRIREDITVAH OB

OBČINSKEM PRAZNIKU

Vsa zainteresirana društva, organizacije, podjetja in posameznike
vabimo, da nam najkasneje do 18. aprila 2008 sporočijo, če želijo sode-
lova� oz. se predstavi� na prireditvah ob občinskem prazniku. Prireditve
bodo predvidoma potekale med 23. in 31. majem. Svoje predloge,
prosim, pošljite na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2532
Selnica ob Dravi ali po elektronski poš� info@selnica.si. Za vse dodatne

informacije pokličite Marico Praznik (673 02 02).

JAVNI NATEČAJ ZA 

NAJBOLJŠO FOTOGRAFIJO NA TEMO 

"SELNIŠKA ARHITEKTURA"

Če je v vaši zbirki fotografij iz naše občine takšna, da ste nanjo posebej
ponosni in jo radi pokažete prav vsakomur, potem vas vabimo k sode-
lovanju v javnem natečaju za najboljšo fotografijo na temo "Selniška
arhitektura". Natečaj je objavila Občina Selnica ob Dravi na spletnih
straneh www.selnica.si pod rubriko RAZPISI. Vse ljubiteljske fotografe

vljudno vabimo, da se udeležijo natečaja v čim večjem številu.

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ

OBČINE SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2008

Komisija za podelitev priznanj in nagrad Občine Selnica ob Dravi je na
spletnih straneh občine www.selnica.si objavila Javni razpis za
podelitev priznanj Občine Selnica ob Dravi za leto 2008. 
Priznanja Občine Selnica ob Dravi so:
1. naziv častni občan Občine Selnica ob Dravi.
2. spominska plaketa Občine Selnica ob Dravi.

Pisni predlogi morajo prispe� na Občino Selnica ob Dravi (s pripisom
ZA PRIZNANJA), Slovenski trg 4, 2532 Selnica ob Dravi do ponedeljka,
21. aprila 2008 do 12.00 ure. Vse dodatne informacije dobite pri Slobo-
danu Tataloviču ( 673 02 04, e-pošta: slobodan.tatalovic@triera.net ).
Komisija bo obravnavala le �ste predloge za podelitev priznanj Občine
Selnica ob Dravi, ki bodo podani v razpisanem roku in v skladu z razpis-

nimi pogoji.
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AKTUALNI DRŽAVNI RAZPISI

Razpisi Ministrstva za kmeti-
jstvo, gozdarstvo in prehrano
Do porabe sredstev so odpr� naslednji
razpisi Ministrstva za kme�jstvo, goz-
darstvo in prehrano
h�p://www.mkgp.gov.si/si/javni_razpisi/): 

Javni razpis za ukrep

312 – podporo ustanavl-

janju in razvoju mikro

podjetij (objavljen 7. 3. 2008)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovrat-
nih sredstev iz naslova ukrepa skupne kme�jske
poli�ke Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013 za podporo us-
tanavljanju in razvoju mikro podje�j, ki prispe-
vajo k razvoju dodatnih dejavnos� na podeželju
in s tem k izboljšanju učinkovitos� razporejanja
dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih za-

poslitvenih možnos� in povečanja dohodka.

Javni razpis za ukrep

323 – ohranjanje in

izboljševanje dediščine

podeželja (objavljen 29. 2. 2008)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovrat-
nih sredstev iz naslova ukrepa skupne kme�jske
poli�ke Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007-2013 za ohranjanje
in izboljševanje dediščine na podeželju, ki
prispeva k izboljšanju kakovos� življenja ter
zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev

na podeželskih območjih.

Javni razpis za zgodnje

upokojevanje kmetov 

(objavljen 25. 1. 2008)

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev
v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo
prenehal  opravljanje pridobitne kme�jske in
gozdarske dejavnos� na kme�jskem gospo-
darstvu zaradi prenosa gospodarstva na pre-

vzemnika.

Razpisi Slovenskega podjetniškega sklada
(h�p://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=102, rubrika RAZPISI – ak�vni razpisi)

P1 – Javni razpis Garancije Sklada za bančne 

investicijske kredite s subvencijo obrestne mere

(objavljen Ur. l. RS, št. 21/2008 z dne 29.2.2008)

Predmet razpisa so garancije Sklada za bančne inves�cijske kredite s subvencijo obrestne
mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje, d.d., Goren-
jska Banka, d.d., Raiffeisen Banka, d.d., Poštna banka Slovenije, d.d., BKS Bank AG, NLB
Zasavje, d.d., NLB Domžale, d.d., Hypo-alpe-adria bank, d.d., Probanka, d.d., Deželna
Banka Slovenije, d.d., Volksbank-Ljudska banka, d.d., Bawag banka, d.d., Abanka Vipa,
d.d., Banka Koper, d.d., Nova kreditna banka Maribor, d.d., Nova Ljubljanska banka, d.d.,
SKB banka, d.d. Namen javnega razpisa je spodbujanje podje�j v razvojne inves�cije, ki
omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev de-
javnos�. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnos� kredita in možnos�
koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost
pridobitve kredita za �sta podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega

kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev spros�� za nov inves�cijski ciklus.

P2(A,B,C,D) – Javni razpis za sofinanciranje (sub-

vencije) zagona inkubiranih in inovativnih podjetij

v letu 2008 (objavljen v Ur. l. RS, št. 18/2008 z dne 22.2.2008)

Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjek�h inova�vnega okolja (tehnološki
parki, podjetniški inkubatorji in univerzitetni inkubatorji) (v nadaljevanju: subjek�), ki jih
razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2008. Subvencije so namenjene inova�vnim
podjetjem. To so podjetja, ki razvijajo proizvode, procese in storitve ter se na inova�ven

način odzivajo na zahteve trgov in se osredotočajo na reševanje problemov kupcev.

P5 – Javni razpis za sofinanciranje turistične

infrastrukture (objavljen v Ur. l. RS, št. 60/2007 z dne 6.7.2007)

Zadnje odpiranje 25.07.2008. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva odobrena pred
25.07.2008, bo Sklad objavil zaprtje javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje posamezne inves�cije nastanitvenih

zmogljivos�, ki bodo vplivale na razvoj turis�čne des�nacije. 

P4a – Sofinanciranje nakupa nove tehnološke

opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika

podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi 

(objavljen v Ur. l. RS, št. 23/2008 z dne 7.3.2008)

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove
tehnološke opreme. Namen javnega razpisa je spodbujanje podje�j v inves�cijska vla-
ganja za proizvodnjo/ izvajanje novih ali temeljito izboljšanih proizvodov/storitev ali pro-
cesov; to se bo odražalo v večji konkurenčnos� podje�j, merjeno z večjo rastjo in
produk�vnostjo, ter konkurenčnejšem nastopu na trgu ter večji dodani vrednos� na za-

poslenega.

Razpisi Direktorata za
evropske zadeve in 
investicije, Sektorja za
aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih
virov energije

Javni razpis za finančne spodbude za investicije v

povečanje energetske učinkovitosti obstoječih 

večstanovanjskih stavb JR-ST 2008 

(h�p://www.aure.si/index.php?MenuType=A&MenuID=753&id=205&&lang=SLO&navigacija=on)
Dne 29. februarja 2008 je bil v Uradnem listu RS, št. 21/08, Ob-2617/08, objavljen javni razpis, ki je namen-
jen gospodinjstvom oz. fizičnim osebam, ki so etažni lastniki stanovanj v stavbah z najmanj 9 stanovanji v
Republiki Sloveniji. Razpis se nanaša na stavbo kot celoto in ne na posamezno stanovanje. Vlagatelj vloge

je praviloma upravnik stavbe.
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Športno društvo Turbina Selnica ob Dravi
sporoča datume prireditev, ki jih pripravlja
v letu 2008.  Prireditve ob občinskem
prazniku bodo:
• 17.05.2008 - začetek akcije Kobanski ko-
renjak 2008, s startom ob 10. uri pri Os-
novni šoli Selnica ob Dravi. 
• 24.05.2008 - tradicionalni 6. selniški tek
2008, s startom ob 9. uri pri hladilnici sadja
KZ Selnica ob Dravi, kjer bo tudi cilj teka. 
• 18.05.2008 - odbojka na mivki pri Šport-
nem centru Možič, z začetkom ob 10. uri. 

Poleg navedenega bodo letos potekale še
naslednje prireditve v organizaciji ŠD
Turbina:
• 24. maja 2008 - 3. pokal treh občin -  za-
četek tekmovanja za pokal je dne 24. maja
2008, zaključek tega tekmovanja pa je
18.10.2008.
• 14.09.2008 - 5. gorski tek na Sv. Duh na
Ostrem vrhu.
• 14.09.2008 - zaključek akcije Kobanski
korenjak 2008. 
• 27.12.2008 - rekrea�vni tek in hoja po
ulicah Selnice ob Dravi. 

Sodelovali bomo tudi na naslednjih prired-
itvah zunaj občine Selnica ob Dravi:
• Štajersko - Koroški pokal. 
• 17.05.2008 - maraton Radenci 2008 –21
km.
• 7.09.2008 - Ptujski maraton 2008 –21
km. 
• 7.09.2008 - Ljubljanski maraton 2008 -
10km, 21km, 42km.
• 26.10.2008 - gorski tek na Grintavec.

Ure prireditev določi organizator sam.
Urnik in program prireditev je sestavil član
upravnega odbora in tekaške sekcije Tur-
bine Janez Miuc.   Vse informacije dobite
na telefonski številki  040 692 056.

PROGRAM PRIREDITEV ŠD TURBINA

V Krajevno organizacijo RK Selnica ob Dravi
je vključenih 2011 članov in 248 mladih
članov RK, ki so na Osnovni šoli Selnica ob
Dravi.

V letu 2007 smo največ časa posve�li so-
ciali,  nato krvodajalstvu in letovanju
učencev Osnovne šole v MPD Frankopan v
Punatu na otoku Krku, ki je last OZRK Mari-
bor.

Sociala:
Vse leto smo se trudili, da pomagamo so-
cialno ogroženim družinam in
posameznikom, posebne skrbi so bili
deležni otroci, bolni, invalidi in starejši
občani Selnice.

- S pomočjo občine Selnica ob Dravi smo
poskrbeli za prehrano v šoli  ( malice ali
kosila ) za otroke iz socialno ogroženih
družin.
- 218 družinam oz. posameznikom smo
razdelili različne prehrambene ar�kle,  in
sicer 2095 kg. Vse leto smo razdeljevali
prehrambene pakete ( 65 ), ki jih plačuje
Občina Selnica ob Dravi, ob koncu leta pa
še 21 paketov iz akcije NIKOLI SAMI – RKS.
- 12 družinam ali posameznikom smo na-
menili finančno pomoč.
- V mesecu maju ( v tednu RK od 7. – 15.
maja ) smo sprejeli učence 2. razreda med

MČRK in  učence 9. razreda med člane RK
Krajevne organizacije RK  Selnica ob Dravi.
- V tednu RK smo organizirali akcijo zbi-
ranja rabljenih oblačil in vse zbrano zapel-
jali v Skladišče RK Maribor.
- Poskrbeli smo tudi za pohištvo in belo
tehniko za naše člane in druge občane, ki
so tako pomoč potrebovali.
- V mesecu septembru smo organizirali
SREČANJE starejših občanov. Povabili smo
453 občanov, starih 70 ali več let. 
Na srečanje je prišlo 120 občanov. 192
občanov smo obiskali po domovih in jih
skromno obdarili. Obiskali smo tudi naše
občane v domovih starostnikov ( 18 ),  naše
devetdesetletnike in še starejše od njih  ter
starejše odbornike.
- Organizirali in izvedli smo 3 krvodajalske
akcije: maja, avgusta in decembra. Kri je
darovalo 147 krvodajalcev, med njimi 9
novih,  mladih krvodajalcev.
- Naše učence Osnovne šole smo navdušili
za letovanje v MPD Frankopan v
Punatu.Občina Selnica ob Dravi je prispe-
vala 4000 EUR  za socialno ogrožene
otroke,  nekaj jih letuje z zdravstveno in-
dikacijo, nekaj  pa jih letuje s pomočjo
sredstev KO RK Selnica. V Punatu je bilo v
letu 2007 28 otrok.
- Ob svetovnem dnevu hrane, šestnajstem
oktobru,  smo se vključili v akcijo DROB-
TINICA in prodali 218 kosov kruha.  Kruh je

peklo 10 selniških kme�c,  nekaj kruha pa
sta prispevali trgovini Mecator in Kobanka
ter Pekarna  Missia iz Bresternice.
Ves izkupiček smo dali v Osnovno šolo Sel-
nica za prehrano otrokom iz socialno
ogroženih družin.
- Za člane RK organiziramo izlete po do-
movini in v zamejstvu. Za naše člane orga-
niziramo tedensko bivanje v hotelu Delfin
v Izoli. Območno združenje RK Maribor or-
ganizira ekskurzijo za krvodajalce v Punat.
Tudi mi povabimo selniške krvodajalce.
- Vse leto, v sobici RK  merimo  krvni pri-
�sk, holesterol in sladkor v krvi.
- To akcijo bomo nadaljevali,  in sicer
VSAKO DRUGO SREDO v mesecu. Urnik je
izobešen na vra�h naše sobe  ( prejšnja PA-
TRONAŽA ).
- Spomladi pobiramo članarino ( 1,5  EUR ).
- Vse naše pokojne člane spremlja na zad-
nji po� društveni prapor.
- Ob koncu leta smo vsem občanom Sel-
nice ob Dravi ponudili koledar za leto 2008.
S prostovoljnimi prispevki smo pridobili
sredstva, da lahko spet uresničujemo naše
poslanstvo – POMOČ LJUDEM V STISKI.

HVALA VSEM!  

Predsednica:
ANTONIJA  MAJSTER

Poročilo o delu Krajevne organizacije 

RK Selnica ob Dravi 



V mesecu aprilu ( 9., 10. in 11. 4. 2008 ) bo OŠ Selnica ob
Dravi organizirala v sodelovanju z društvom Stalgo exo�c razs-
tavo zanimivih živali. Če vas zanimajo kače, pajki, kuščarji,
želve in še kakšne ekso�čne živalce, vas vljudno vabimo, da si
jih v popoldanskem času v šoli ogledate. Izvedeli boste kaj
novega, v njihovi družbi pa se boste lahko tudi fotografirali.

Manja KOKALJ

RAZSTAVA 

ZANIMIVIH 

ŽIVALI
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Drama�čna dogajanja v naravi nas prav v
zadnjem času opozarjajo, da je človeštvo
pri izkoriščanju narave prišlo do točke, ko
mora o nadaljnjih korakih dobro premisli�.
Mnoge države, med njimi tudi evropska
skupnost, pozivajo prebivalstvo k odgov-
ornemu odnosu do narave in njenih bo-
gastev. Vsak, še tako majhen prispevek,
tudi posameznikov, lahko pripomore, da
ublažimo katastrofo, ki nam jo napovedu-
jejo. Majhen prispevek k tem prizadevan-
jem pa je tudi naš skupni projekt
»Pomladansko urejanje in vzdrževanje čis-
tega okolja«, ki ga že vrsto let spodbuja in
usklajuje Turis�čna zveza Slovenije.
Slovenija se je v letu 2006 pridružila akciji,
ki jo usmerjajo in koordinirajo Združeni
narodi pod geslom »Očis�mo svet«.
Članstvo v tako pomembni svetovni orga-
nizaciji nas še posebej obvezuje, da prob-
lemom ohranjanja, urejanja in čiščenja
okolja posvečamo še večjo skrb. Namen
vseslovenske spomladanske akcije je ured-
i� okolje tako, da bo privlačno za prebi-
valce in obiskovalce Slovenije, prispeva� k
ozaveščanju, in s tem tudi h kakovos� živl-
jenja. Dejavnos�, ki so obenem tudi uvod
v projekt »Moja dežela – lepa in gos-
toljubna«, so usmerjene v urejanje bival-
nega okolja, podeželja, nabrežij potokov,

jezer, rek in morja, gozdnega prostora ter
okolice prometnih po�.
Zavedamo se, da je že skrajni čas, da ob
deklara�vni in moralni podpori tem
prizadevanjem vsi skupaj in vsak
posameznik stori kaj konkretnega, s tem
da se udeleži organiziranih ak�vnos�.

Ivanka FREŠER
Predsednica TD Selnica ob Dravi

Prireditev Zlata vrtnica 

Tudi Turis�čno društvo Selnica ob Dravi ima v svojem programu dela
predvidene ak�vnos� s tega področja. 
V ta namen vas vabimo, da se nam pridružite prvo soboto v aprilu,
kjer se bomo ob 9. uri zjutraj zbrali pred Osnovno šolo Selnica ob
Dravi, in tudi z vašo pomočjo očis�li ter uredili cvetlične gredice. Pozi-
vamo tudi vse predsednike vaških skupnos�, da v svojih okoljih orga-
nizirajo čis�lne akcije. Istočasno pa vas vabimo, da se nam pridružite
ob Svetovnem dnevu zemlje, 22. aprila, ko bomo v bližini vrtca
posadili sadna drevesa – jablane.
Vsi, ki boste kakorkoli sodelovali pri urejanju okolja, ožjega ali širšega,
nam prosim javite. Vse podatke o akcijah in o številu prisotnih
občanov bomo posredovali Turis�čni zvezi Slovenije.

TURIZEM SMO LJUDJE

Ivanka FREŠER
Predsednica TD Selnica ob Dravi  

akcija urejanja

okolja
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Mladi smo prihodnost občine Selnica ob
Dravi, vendar smo prisotni že danes in
danes želimo �sto, kar nam pripada. V naši
občini nas je blizu 30% in smo zelo
pomemben del prebivalcev. Smo  �s�, ki
bomo tukaj živeli še veliko let in bi nas
morale odločitve, ki jih sprejema občina
danes,  najbolj zanima�. 

Mladi smo populacija, ki jo je težko
poveza�  v celoto in naj� programe in cilje,
da bi jih občinski svet lahko uresničil.
Zakaj? Razlogov je verjetno več. Ugotavl-
jam, da dela naša osnovna šola z mladimi
zelo dobro na vseh področjih, a se � mladi
po končanju osnovne šole razpršijo in ni
skupin mladih, ki bi s skupnimi interesi
poskušali nekaj spremeni� ali pomagali
preoblikova�. Zato je bil moj prvi korak us-
tanovitev liste Mladi Selnice, s katero sem
želel ustvari� nov veter, ki bi zapihal skozi
našo lepo občino ter v njej združil mlade.
Glavni cilj našega programa je, da končno
dogradimo in uredimo kletne prostore

občine, v katerih bi bil mladinski center,
kjer bi potekali programi za mlade na kul-
turnem, izobraževalnem in razvedrilnem
področju. Tako bi lahko zapolnili vrzel, ki
nastane, ko mladi zapus�jo osnovno šolo.
Še  vedno bi lahko bili ak�vni v krožkih, na
okroglih mizah, predavanjih in vseh ak-
�vnos�h, ki bi se tam izvajale. Moj predlog
je bil, da ko se zgradi ta prostor, us-
tanovimo Mladinski svet občine Selnica ob
Dravi, kateremu se v upravljanje dodeli ta
prostor. Prek mladinskega sveta se bomo
lahko prijavljali na republiške in evropske
natečaje in tako poleg sredstev, ki jih bo
prispevala občina, zagotovili dodatna sred-
stva za delovanje in dejavnos�
mladinskega centra in njegovih programov.
In še druga plat te zgodbe. Od volitev je
minilo že leto in pol in se kljub temu, da
vse svetniške skupine in občinsko vodstvo
podpiramo gradnjo tega centra, ni veliko
premaknilo. Spet se vprašamo, zakaj. Zakaj
po toliko le�h prizadevanja in laganja
mladim tega spet nismo naredili? Odbor za

družbene dejavnos�, ki se je sedaj preob-
likoval v odbor za negospodarstvo, je na
sejah o tem velikokrat razpravljal in apeli-
ral na župana in občinsko vodstvo, da se
mora zadeva premakni�. Želimo, da se
nam pove jasno in glasno, kdaj bo ta cen-
ter zgrajen.

Prvi korak sem naredil na 10. seji
občinskega sveta (21.2.2008), kjer sem
podal svetniško pobudo, da se na eno od
naslednjih sej uvrs� točka dnevnega reda o
gradnji mladinskega centra in da na
naslednji seji odbora za negospodarstvo
občinska uprava predstavi dokumentacijo
o tem projektu ter časovne roke o gradnji. 
Mladi si zaslužimo priložnost, da se prese-
limo iz gos�ln in se povežemo v interesne
skupine, ki bodo delovale za naš boljši
jutri. Ni nam vseeno, saj  prihaja naš čas…

Robert Ribič

Mladi nismo prihodnost, 

mladi smo tukaj že danes

V prijetnem ambientu gos�šča Hojnik smo
se zbrale članice društva Podeželskih žena
in deklet Selnice ob Dravi na 9. občnem
zboru. Ta dogodek ne bi bil nič tako poseb-
nega, če se na njem ne bi poslovila od
svoje funkcije prva predsednica, Tončka
Košan. Bila je ustanoviteljica društva, celih
osem let pa predsednica. 

Pod njenim vodstvom smo pridobivale
nova znanja na področju kulinarike, hor-
�kulture, aranžiranja,  vsako leto pa smo z
izletom po domovini spoznavale nove
kraje in ljudi. Prav tako nas v naši občini
niso pozabili povabi� na vse večje prired-
itve, ki smo jih oboga�le s ponudbo do-
mačih jedi.
Ob tem dogodku smo se ji zahvalile za
njeno požrtvovalno delo z željo, da nas še
naprej spremlja s svojimi boga�mi izkušn-
jami. Posebej smo ji hvaležne za to, da nam
je ponudila gostoljubja za sestanke kar na
svojem domu.. obljubila nam je, da bo
tako ostalo tudi še naprej. 
Vodenja društva smo enoglasno zaupale
novi predsednici, Mojci Roj, ki nam je
predstavila obsežen plan dela v letu 2008.

V načrtu imamo kar nekaj predavanj, ek-
skurzij in sodelovanj na različnih priredit-
vah. 
Trudimo se, da se ob druženju tudi izo-
bražujemo in širimo sodelovanje z drugimi
društvi, hkra� pa krepimo medsebojno pri-
jateljstvo. 
Letošnje ak�vnos� so se pričele s sejmom
Turizem in pros� čas v Ljubljani. Občino
Selnica ob Dravi smo zastopale na povabilo

našega  Turis�čnega  društva. Sledile bodo
prireditve, kjer bomo prisotne pri pogos-
�tvah in tako promovirale svoje izdelke. 
Na koncu naj povabim selniške žene in
dekleta, da se nam pridružijo. Tako bomo
laže izvajale dejavnos� društva, hkra� pa
izpolnjevale poslanstvo ohranjanja kmečke
tradicije na podeželju .

Tončka Fašnik

OBČNI ZBOR DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA IN

DEKLET SELNICA OB DRAVI
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Iz frazeološkega slovarja slovenskega jezika avtorja Janeza Kebra (Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2003) sem izpisala najbolj značilne
stalne besedne zveze – frazeme, ki jih poznamo tudi v naših krajih.

(Nadaljevanje iz SN številka 1)

Priden kot čebela 'zelo priden'. Primera temelji na predstavi o pridnos�, marljivos� čebele, ki izhaja iz odlične organizacije, ki vsakemu
članu množice čebel odreja natančno določena opravila. Podobno natančno izdelano organizacijo dela in življenja imajo tudi mravlje.

Pijan kot čep 'zelo pijan'. Čep je prišel v primero zaradi svoje vloge pri sodu, v katerem se nahaja pijača. Ker ima stalen s�k s pijačo,
se seveda lahko povezuje s pijanostjo.

Jasno kot beli dan 'popolnoma jasno'. Dan je prispodoba za svetlobo, jasnost.

Da� ga na zob 'spi� alkoholno pijačo'. Bistvena pomenska sestavina frazema je kratka zaimkova oblika, ga, ki prikrito govori o alkoholni
pijači. 

Brez dlake na jeziku 'odkrito, naravnost, brez olepševanja'. Frazem temelji na dejstvu, da karkoli v us�h ali na jeziku, tudi dlaka, ovira
govorjenje. To je samo prispodoba za oviro v mišljenju, volji koga, da pove resnico. 

Govori� kot raztrgan dohtar 'govori� veliko, spretno'. Jedro primere je besedna zveza raztrgan dohtar, v kateri dohtar pomeni 'odvet-
nik, advokat', raztrgan pa 'nepoklicen, ljudski'.

Bi� do vratu v dreku 'bi� v zelo neprijetnem, zapletenem položaju'; podobno bi� v godlji; bi� v zosu; bi� v škripcih. Frazem je nastal
po prenosu konkretnega neprijetnega položaja, v katerem se znajde kdo, ki �či globoko v (živalskem, človeškem) blatu.

Zdrav kot dren 'zelo zdrav'. Dren je rastlina z zelo trdim lesom in zdravilnimi jagodami in je prispodoba trdnega zdravja in trpežnos�. 

Izmučen kot turška fana 'zelo izmučen'. Primera temelji na zvezi turška fana (t.j. zastava) in kaže verjetno na resnične zgodovinske
okoliščine, ko so Turki prek Kolpe vpadali na slovensko ozemlje in bili večkrat tudi poraženi, izmučeni in z razbi�mi zastavami.

Fant od fare 'v vseh pogledih dober človek; postaven, lep človek'. Sestavina fara ima tu pomen 'rod, pleme' in je izposojenka iz lan-
gobardskega jezika. Torej je bil to fant z znanim poreklom, iz znane družine. Tudi fant je izposojenka iz italijanske besede fante, ki
pomeni 'otrok, deček, mladenič, hlapec'. 

Bi� figa mož 'ne izpolni�, stori� česa'. Zloženka figa mož 'kdor ne drži dane besede, obljube'. 

Bi� na ces� kot konjska figa 'vedno hodi� okrog, nikoli ne bi� doma'. Primera temelji na sestavini konjska figa, ki je bila nekdaj vsak-
danja na cestah, po katerih je potekal promet z vprežnimi vozili, ki so jih pogosto vlekli konji.

Drža� fige za koga (tudi drža� pes� za koga) 'žele� komu, da bi se mu kaj uresničilo'. Figa pomeni pest s palcem, položenim med kaza-
lec in sredinec, pest pa pomeni roka s tako skrčenimi prs�, da se do�kajo upognjene dlani. Oba izraza izhajata iz praznoverja, da se s
takim položajem prstov preprečuje nesreča, katastrofa, zlo. Naredi�, pomoli� figo pomeni kretnjo zavrnitve, zanikanja. Zveza pasja
figa poudarja in stopnjuje nega�vni pomen; zveza za vsako figo pomeni za vsako malenkost.

Jezikovne drobtinice

Stalne besedne zveze v slovenščini

Dr. Zinka Zorko
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Relax  d. o. o. je bil ustanovljena leta 1990.
Danes ima družba sedem hčerinskih podje�j:

Relax Turizem d. o. o.,  Relax Trans d. o. o., Adved
d. o. o.,  Relax Adria�c s. r. o. Češka,  Relax Adri-
a�c d. o. o. Hrvaška, Relax Interna�onal d. o. o.
Srbija, Adria�c Holidays d. o. o. Nizozemska.

Osnovni dejavnos� družbe Relax Trans d. o. o.
sta nadstandardni avtobusni turis�čni prevozi  in
usposabljanje voznikov motornih vozil vseh kat-
egorij.

Trenutno ima Relax Trans po Sloveniji razvejano
mrežo 20 avtošol Relax Trans.
Poslovne enote Relaxove avtošole so registrirane
v naslednjih mes�h Po Sloveniji: Muta, Radlje ob
Dravi, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Lendava,
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Slovenj
Gradec, Dravograd, Poligon o�ški Vrh,  Ravne na
Koroškem, Prevalje, Velenje, Mozirje, Ločica ob
Savinji, Ljubljana, Slovenske Konjice, Postojna in
pred kratkim je bila registrirana tudi poslovne
enota v vaši bližini -   avtošola Relax RUŠE.

Osnovni slogan avtošole RELAX se glasi: AV-
TOŠOLA Z INTENZIVNIM USPOSABLJANJEM.
To pomeni, da učitelji vožnje prenašamo znanje
na kandidate z največjo možno mero zavzetos�
in učinkovitos�. S tem dosegamo nadstandardno
kakovost poučevanja, o čemer priča tudi cer�-
fikat kakovos� ISO 9001/2000, ki ga je avtošola
Relax pridobila pred pe�mi le�. 

V avtošoli Relax se trudimo, da so stranke z us-
posabljanjem zadovoljne in da je njihova vožnja
v prometu varna. Zavzemamo se, da kandida�,
ki so se za voznike usposabljali v avtošoli Relax
prometnih nesreč ne bi povzročali, temveč jih
preprečevali.

Avtošola ima v Rušah  že dolgoletno tradicijo in
temelji na ugledu društva ZŠAM, ki je bilo tudi

ustanovitelj avtošole in jo je dolga leta tudi us-
pešno in častno vodilo. V Relaxu se bomo
potrudili, da ugled in kakovost usposabljanja
voznikov v avtošoli Relax Ruše tudi nadaljujemo
in nadgrajujemo. Za to sva 'zadolžena' g. Jože
Varga – učitelj vožnje in jaz kot vodja avtošole v
Rušah in učitelj vožnje.

Poučevanje kandidatov vršimo na vozilih Golf 5.
Vozila so klima�zirana, imajo pet vrat in so stara
maksimalno 3 leta. V avtošoli Ruše se kandida�
lahko usposobijo za voznike motornih vozil vseh
kategorij. Bodoče voznike kamionov usposabl-
jamo na kamionu MAN, voznike avtobusov pa na
avtobusu MERCEDES TRAVEGO. Seveda pa us-
posabljamo tudi kandidate za voznike motornih
koles in koles z motorjem ter voznike traktorjev.

Veliko pozornos� posvečamo tudi usposabljanju
in izobraževanju zaposlenih. Učitelji vožnje se
izobražujemo, dopolnjujemo strokovna znanja in
jih nadgrajujemo. Izobrazbena struktura za-
poslenih je na visokem nivoju saj imamo med 70
zaposlenimi tudi  26 učiteljev z višjo ali visokošol-
sko izobrazbo. 

V avtošoli Relax RUŠE se bomo potrudili, da
bodo kandida� za voznike z njihovim usposabl-
janjem zadovoljni in da bo njihovo usposabljanje
resnično intenzivno.

V zadnjem času. Se je pojavilo veliko vprašanj z
strani občank in občanov v zvezi z zakonodajo in
cestno prometnimi predpisi (CPP), zato je moja
telefonska številka 041/ 83 44 22 vedno
dosegljiva in bom z veseljem pomagal pri
morebitnih nejasnos�. Pravtako se je možno do-
govori� tudi za obnavljanje znanja iz CPP in same
prak�čne vožnje z �s�mi ki že imajo vozniško do-
voljenje, pa bi želeli ime� učitelja vožnje ob sebi,
da bi jim svetoval in pomagal do zanesljivega,
samostojnega in predvsem varnega voznika.

AVTOŠOLA RELAX V RUŠAH  

SE PREDSTAVLJA

Vodja poslovne enote 
avtošole Relax Ruše 
Damir Kranjc


