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Ob občinskem prazniku

Spoštovane občanke, spoštovani
občani, dragi gostje, draga častna
občanka, cenjene nagrajenke in
nagrajenci, tako posamezniki kot
društva, vsem želim prijazno dobrodošlico.
Čas nezadržno beži in videti je, kot
da smo to nekoč že doživeli. Verjetno je to želja, da bi hitreje in
hkrati
počasneje
dojemali
doseženo in ustvarjeno.
Naša občina praznuje deveto leto
od ustanovitve in z gotovostjo lahko
trdimo, da smo jo dodobra spremenili. Oblikovali smo jo času in
možnostim primerno. Vsako leto do
sedaj je bilo po svoje zanimivo,
neponovljivo, ustvarjalno pa še
kakšna označitev bi se našla.
Ponovno se je zavrtelo leto in tako
smo zopet v mesecu maju, ko
pripravljamo različne prireditve ob
občinskem prazniku.
Najprej se spomnimo, zakaj je 23.
maj naš občinski praznik. Na ta dan
je prvič zagorela žarnica, ki se je
napajala z elektriko iz HE Fala. To se
je zgodilo takoj po koncu I. svetovne vojne, leta 1918, in letos HE
Fala praznuje častitljivih 90 let.
Iskrene čestitke!
Letošnji praznični dnevi še posebej
odražajo kulturno umetniško in
športno usmeritev naših prebivalcev. S ponosom smo se lahko
udeleževali pestrih kulturnih in šport-
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nih prireditev, ki so nam jih predstavljala
različna
društva
in
posamezniki. Po programu so se
zvrstili: likovna in kiparska razstava,
dramski igri, lutkovna predstava,
promocija knjige, dobrote in lepote
izpod rok naših občank; obilje glasbenih prireditev od koncertov do
predstavitve DVD - zgoščenke ter
cela vrsta športnih dogodkov od
pohoda, nogometa, karateja, teka
do
spominskega
kegljaškega
turnirja ter predstavitve tekstilnih
poklicev, okrogle mize o varčevanju z energijo, predavanja za
podjetne in podjetnike, občudovali

smo šolsko prireditev, predstavili pa
so se tudi gasilci, policija, gorska
reševalna, AMZS in del slovenske
vojske.
Vse to pestro dogajanje z nekaj
gosti je skoraj v celoti delo naših angažiranih občank in občanov. V
ljudeh se skriva neverjeten ustvarjalni naboj, ki je samo čakal, da se
lahko predstavi širšemu občinstvu.
Za sodelovanje in pripravljenost za
delo se jim na tem mestu zahvaljujem tudi za vloženi trud in visoko
kvaliteto prireditev.
Spoznali pa smo še nekaj: kadar je
dana priložnost smo sposobni sode-
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lovanja in timskega dela, ki kaže visoko kakovost in krepi povezanost
med ljudmi.
Naše cilje lahko
dosežemo le s skupnim delom in
sodelovanjem vseh zainteresiranih.
Številne izkušnje znanja in vpliv
posameznikov, se lahko v polni meri
izrazijo samo na tak način. Ne
glede na moč, znanje ali položaj
vsakogar upoštevamo kot osebo s
svojim znanjem in posebnostmi ter
ga obravnavamo enako spoštljivo.
Naj vas povabim še na kratek sprehod po aktivnostih s katerimi se ukvarjamo v zadnjem obdobju:
- za nami je razgrnitev državnega
prostorskega načrta za ČHE na Kozjaku;
- za nami je ravno tako razgrnitev
OPPN za vzhodni in južni del naše
občine;
- reševanje projekta »Grad Viltuš«;
- konec lanskega leta smo uspeli
pridobiti evropska sredstva za zamenjavo tranzitnega vodovoda od
Selnice ob Dravi do Jelovca –
izvedba se bo pričela v kratkem;
- vzporedno s to investicijo poteka
rekonstrukcija glavne ceste skozi
naselje Selnica od župnišča do
pokopališča s pločniki in drugimi
potrebnimi komunalnimi vodi;
- nadalje bo v podaljšku prehodnih
investicij potekala tudi gradnja trgovskega centra;
- pričeli bodo tudi z deli na cesti
proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu;
- na projektu v zvezi s kandidaturo
za evropska sredstva pri komunalni
ureditvi naše občine smo v fazi
izdelave PGD in PZI;
- investicije v lokalne in občinske
ceste v letu 2008 so tudi že oddane
najboljšemu ponudniku, tako da so
se dela že pričela;
- naročeni so idejni projekti za nov
kulturni in izobraževalni dom,
nadaljujemo s pripravo projekta
šolske telovadnice, seveda pa
tečejo tudi druga dela, ki so obvezna v okviru lokalne skupnosti.

Vseh zastavljenih ciljev pa, žal,
nismo uspeli realizirati. Predvsem
nismo zadovoljni s stanjem na področju mladinskih aktivnosti in vlaganj
vanje,
zato
potekajo
pospešene aktivnosti pri ustanavljanju centra za mlade.
V tem času, ko skupaj ustvarjamo
podobo naše lepe občine, ki jo sestavljajo še lepši zaselki, smo lahko
zadovoljni in ponosni na doseženo.
Polepšali smo podobo krajev ter
poskrbeli za večje in manjše projekte, ki nam vsak zase dviguje
kvaliteto življenja in postavlja
temelje za visoko zastavljene cilje v
prihodnje.
Po svojih zmožnostih bomo ustvarjali
pogoje za rast in razvoj podjetij in
kmetijskih gospodarstev. Skrbeli
bomo za razvoj ljudi skozi vseživljenjsko učenje, naredili pa bomo tudi
vse, kar je v naši pristojnosti, da bo
lahko vsak posameznik izkoristil
svoje potenciale.
Skupaj z občinsko upravo, občinskim svetom, vaškimi odbori in
posamezniki si bomo prizadevali,
da naši občini omogočimo kredibilnost na vseh področjih življenja ter
se skupaj veselimo prihodnosti, ki
nam ponuja nove priložnosti.
Smo občina prijaznih, poštenih in
delavnih ljudi z bogato preteklostjo,
ki jo želimo nadgraditi in oplemenititi tako, da nam bo v ponos in bo
vabila ljudi za kratek čas, daljše obdobje ali pa kar za vedno.
Vsem skupaj želim vse dobro,
občankam in občanom pa iskrene
čestitke ob našem prazniku.

Jurj Lep, univ. dipl. inž.
župan
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

WWW.SELNICA.SI

Slobodan TATALOVIČ, odgovorni urednik
Pred nami je tretja številka Selniških
novic. Še vedno se na vsak način
skušamo držati tega, kar smo vam
obljubili; to, da v vsakem četrtletju
izide nova številka Selniških novic.
Sodeč po odzivih bralcev ste novo
občinsko glasilo dobro sprejeli. Na to
kažejo tudi številni prispevki, ki smo
jih dobili v uredništvo. Prav vsi
prispevki, ki smo jih prejeli, so objavljeni v tej številki.
Upamo tudi, da sedaj distribucija
Selniških novic poteka brez zapletov. S Pošto Slovenije se bomo
potrudili, da se več ne bo dogajalo,
da nekatera gospodinjstva ostanejo
brez glasila.
Kot je to postalo trajnica, se boste v
tej tretji številki časopisa “SELNIŠKE
NOVICE” poleg uvodnih misli župana Jurija LEPA lahko seznanili z
novostmi v zvezi s predvideno gradnjo črpalne hidrocentrale Kozjak.
Spoznali boste letošnje dobitnike
občinskih priznanj. Poleg tega pa
boste lahko prebrali intervju z
znanim Selničanom, seznanili se
boste z razpisi na področju obrti in
kmetijstva, dodeljevanja štipendij,
…. Ob praznovanju občinskega
praznika smo v devetih dneh
pokazali veliko energije, vse to pa je
spremljal pester program kulturnih,
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športnih in zabavnih prireditev. Brali
boste o selniških pležuharjih, znova
nekaj o usodi gradu Viltuš, o tržnici, v
tej številki Selniških novic boste lahko
prebrali tudi, kako je potekalo
srečanje Gradišč Slovenije, in o
proslavi ob spominskem dnevu
občine. Poleg predstavitev nekaterih naših društev bomo znova prebirali jezikovne drobtinice ……
Ko smo uvedli novo rubriko “Izpod
peresa naših bralcev” , si sploh
nismo predstavljali, da boste tako
delavni in da boste ustvarili toliko
prispevkov. Vse vaše prispevke smo
z veseljem objavili v tej številki. V
imenu uredništva Selniških novic
vam zato izrekam priznanje in pohvalo, obenem pa vas vabim, da še
naprej tako tvorno sodelujete pri oblikovanju našega časopisa.
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca avgusta
2008 vaše prispevke, da jih bomo
lahko objavili v septembrski številki
časopisa. Gradiva nam pošljite po
elektronski pošti na e-naslov
info@selnica.si , s pripisom “za Selniške novice”. Seveda pa lahko
svoje prispevke prinesete zapisane
na CD. Zaželeno je, da so vaši
prispevki opremljeni s fotografijami
primerne kakovosti.

V letu 2008 nameravamo posebno
pozornost nameni 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 informacijski portal, kjer
bi tudi z vašimi prispevki omogočili
čim boljšo informiranost 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
elektronski poš
karin.jurse@selnica.si.

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 pošljete 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)6730202 ali (02)6730-204.
Uredništvo Selniških novic
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PROSLAVA OB SPOMINSKEM DNEVU
OBČINE
Občinski svet Občine Selnica ob
Dravi je izbral 2. julij za SPOMINSKI
DAN OBČINE. Ta dan je izbral v
spomin na dogodke izpred sedemnajstih let, ko so pripadniki teritorialne obrambe zavzeli karavlo pri Sv.
Duhu na Ostrem vrhu. Letos smo se
teh dogodkov spomnili v nedeljo, 6.
julija 2008, s proslavo pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu. Na proslavi, ki se je
omenjenega dne začela opoldne,
so nastopile pevke Pevskega zbora
Lipa od Sv. Duha na Ostrem vrhu,
proslavo pa je povezovala in jo
popestrila s svojim petjem in
igranjem na harmoniko Špela POKERŽNIK. Slavnostni govornik je bil Slobodan TATALOVIČ. Kot udeleženec
takratnih dogodkov je dokaj
izčrpno opisal dogodke pred osamosvojitvijo, o pripravah na le-to
in o dogodkih, ki so si z bliskovito
naglico sledili po 25. juniju 1991.
Tedanji dogodki pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu so bili kar nekako
zamolčani oziroma jim v javnosti in
medijih ni bilo namenjeno toliko
prostora, kot bi si jih le-ti zaslužili.
Tako kot na drugih mejnih prehodih
je tudi pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu
tedanja JLA želela zadržati režim in
atribute dotedanje države. Za
dosego svojega cilja ni izbirala sredstev. Kljub temu sta policista na
mejnem prehodu Sv. Duh na Os-

trem vrhu 27. junija 1991. leta
namesto jugoslovanske, izobesila
slovensko zastavo. Zaradi tega sta
bila od JLA izpostavljena grožnjam,
tudi z uporabo sile. Zastave
navkljub temu nista zamenjala in
od takrat na tem mejnem prehodu
plapola slovenska zastava, od 1.
maja 2004 pa še evropska zastava.
To je bil svojevrsten uvod v naslednja dogajanja na tem področju.
Sledile so blokade vseh cest in poti,
ki vodijo k Sv. Duhu na Ostrem vrhu,
z namenom preprečiti JLA, da le-ta
zavzame mejni prehod in na meji z
Avstrijo vzpostavi režim tedaj že
bivše SFRJ. V karavli pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu je bilo tedaj približno
70 vojakov. Pričelo se je nekakšno
obdobje živčne vojne. Na eni strani
grožnje JLA celotni okolici, na drugi
strani pa delovanje domačinov, ki
so pridno in hrabro zbirali obvestila
in pripravljali pogoje za pobeg
slovenskih vojakov, ki so bili tedaj v
omenjeni karavli, ter vedno bolj
opazna prisotnost pripadnikov TO.
Avstrijska vojska je vzdolž celotne
državne meje, ki poteka tudi v
neposredni bližini karavle, namestila
neprehodno žično oviro in z zastavicami še bolj vidno označila
mejno črto. To je seveda živčnost
na tem področju še povečalo. Pripadniki TO, ki so bili na tem po-

dročju prisotni že od 24. junija, so v
naslednjih dneh obkolili karavlo in
vojake v njej. Kljub temu je nekaj
slovenskim vojakom uspelo pobegniti iz omenjene karavle, ob skrbno
načrtovanem pobegu pa je sodelovalo tudi dosti domačinov.
Napetost je naraščala iz dneva v
dan, v veliki meri pa so jo pogojevali tudi dogodki v vsej Sloveniji.
Nepopustljivost komandirja karavle,
njegove nenehne grožnje in nepopustljivost teritorialne obrambe so
privedli do ultimata TO komandirju
karavle, po katerem se je bil le-ta
dolžan s celo posadko brezpogojno predati. Ker se le-ta kljub ultimatu ni hotel predati, je prišlo do
silovitega streljanja. Ko so v karavli
spoznali, da gre zares, in ko jim je
vodstvo TO pokazalo svojo ognjeno
moč oziroma oborožitev, je nekako
uspelo komandirju karavle dopovedati, da bo človeških žrtev veliko,
če se ne predajo.Tako je bil komandir prisiljen predati se s celotno
posadko.
Še dolgo po proslavi so se tisti, ki so
se tega nedeljskega dne le-te
udeležili, zadržali v prijetnem obujanju spominov na takratne dogodke.
Slobodan TATALOVIČ

OPRAVIČILO DRUŽINI ŽIVEČI NA BLAGOJETOVI DOMAČIJI
Kot avtorica prispevka »KULTURNA
DEDIŠČINA«, objavljenega v aprilski
številki leta 2008 občinskega glasila
Selniške novice, se vsem prizadetim
članom, stanujočim na Blagojetovi
domačiji opravičujem za neljubo
napako, ki pa ni nastala iz
nikakršnega namernega razloga,
ampak kot posledica slabe informiranosti.
Namreč
predhodno
bi
bilo
potrebno obveščati kulturnike, ki
spremljajo zaščito kmetij ali so kakorkoli povezani s kulturno dediščino,
tako spomeniško varovanih objektov kakor tudi cerkvenih ustanov,

spomenikov, kipcev…., seveda v
primeru, ko gre za obnovo oziroma
za adaptacijo za kraj pomembnih
objektov.
Zaželena in dobrodošla pa bi bila
sleherna fotografija vaše in še
vsake
naslednje
obnovljene
kmetije, da jo prinesete ali pošljete
na naslov uredniškega odbora Selniških novic.
Kot glavni vir za pisanje prispevka o
kulturni dediščini v aprilski številki
glasila mi je med drugim služil
zbornik, v katerem so navedeni objekti in drugi sakralni spomeniki, ki so

že obnovljeni ali pa še kličejo po
obnovi zaradi zoba časa, ki jih že
načenja. Žal pa med obnovljenimi
ni bilo vaše kmetije, zato sem jo
prav iz tega razloga umestila med
prednostne, ki kličejo po obnovi.
Vesela sem, da ste čas prehiteli in
na svojo lastno željo hišo obnovili.
Zahvaljujem se za razumevanje in
Vas lepo pozdravljam.
Avtorica prispevka:
Zdenka GRADIŠNIK
V Selnici ob Dravi, 23.06. 2008
JULIJ 2008 -
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Črpalna hidroelektrarna Kozjak
DEM javnost pozval k ob Dravi redno deluje že od 21. ju- uredbe bo pomenil naslednji večji
oddaji pripomb in pobud nija 2006. V njej so se lahko tako vsi mejnik projekta, s katerim se začne
Od 20. maja do 23. junija 2008 je v
organizaciji Ministrstva za okolje in
prostor (MOP) potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka
državnega prostorskega načrta,
okoljskega poročila in njegove revizije za ČHE na Dravi (ČHE Kozjak)
in daljnovodno povezavo do RTP
Maribor. MOP, ki tudi sicer vodi
celoten
postopek
priprave
državnega prostorskega načrta
(DPN), je v okviru omenjene javne
razgrnitve v občinah Pesnica, Selnica ob Dravi in mestni občini Maribor pripravilo javne obravnave,
namenjene predstavitvi projekta
lokalnim javnostim in zbiranju njihovih pobud. Izvajale so se 5. junija
v Pesnici, 10. junija v Selnici ob Dravi
ter 11. junija v Mariboru.
Dravske elektrarne Maribor, ki v projektu nastopajo kot investitor, so vse
prek dodatnega informiranja v zadnjem tednu pozvale, da posredujejo svoje pripombe in pobude. »V
Dravskih elektrarnah Maribor si želimo, da bi bilo zbranih pobud in
pripomb čim več. Zato je tak poziv
praktično vse, kar lahko kot investitor naredimo v tem trenutku.
Naloga pripravljavcev študij bo
namreč podrobno in skrbno
preučiti vse oddane pripombe in
odgovoriti nanje. Pomembno je
zato, da so pobude in pripombe
posredovane, saj so lahko le na ta
način predmet obravnave,« je ob
zaključku javne razgrnitve povedal
direktor Dravskih elektrarn Maribor
Damijan Koletnik.

Intenzivnejše delovanje
Informacijske pisarne v
času javne razgrnitve
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka državnega prostorskega
načrta,
okoljskega
poročila in njegove revizije za ČHE
Kozjak in daljnovodno povezavo
do RTP Maribor je intenzivneje delovala tudi Informacijska pisarna, ki z
namenom dodatnega obveščanja
javnosti o projektu ter izmenjave
mnenj v prostorih Občine Selnica
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zainteresirani s pomočjo predstavnikov investitorja še dodatno
seznanili s projektom, na voljo pa
jim je bila tudi vsa razpoložljiva
dokumentacija projekta. Ob tem je
bila Informacijska pisarna tudi zbirališče vseh dodatnih pripomb in
pobud, ki so jih občani lahko vpisali
v posebno knjigo. Le-ta je bila po
zaključku javne razgrnitve posredovana
ministrstvu,
ki
zbira
pripombe.
Povečan obisk, ki so ga v tem času
zabeležili v Informacijski pisarni, je bil
pri Dravskih elektrarnah Maribor
pričakovan. Ob tem je Kristjan
Mravljak, vodja informacijske pisarne, dodal: »V imenu Dravskih
elektrarn Maribor se zahvaljujem
vsem, ki ste nas v tem času obiskali
in oddali svoje pripombe. Seveda
pa so vam vrata v Informacijske pisarne za kakršnakoli vprašanja in pojasnila v času rednega delovanja
odprta tudi v prihodnje. Potrebno
bo namreč odgovoriti še na
številna vprašanja, ki so jih postavili
prebivalci.«

Seznanitev s postopki, ki
še sledijo…
Postopki umeščanja v prostor ČHE
Kozjak in daljnovodne povezave, ki
jih vodi Ministrstvo za okolje in prostor, kot smo zapisali že v prejšnji
številki, še zdaleč niso končani.
Javna razgrnitev je bila namreč
šele eden od začetnih korakov, ki
so potrebni za pridobitev gradbenega dovoljenja, s katerim bi investitor Dravske elektrarne Maribor
lahko pričel gradnjo predvidenih
objektov. V nadaljevanju postopka
priprave
oziroma
sprejema
Državnega prostorskega načrta
(DPN), ki sodi v »fazo razvoja projekta«, je bilo tako do 23. junija na
vrsti zbiranje pripomb. Temu sledijo
priprava stališč do pripomb,
potrebne dopolnitve strokovnih
podlog in pridobitev mnenj nosilcev
urejanja prostora, nato pa še uskladitev predloga DPN in sprejem uredbe DPN. Omenjen sprejem

»faza izvedbe projekta«.
Hkrati s postopkom priprave in sprejema Državnega prostorskega
načrta in še kasneje v fazi izdelave
projektne
dokumentacije
bo
potekal postopek za pridobitev
Okoljevarstvenega soglasja (OVS).
Zanj je namreč potrebno izdelati
Poročilo o vplivih na okolje in ga revidirati, pridobiti predlog okoljevarstvenega soglasja, izvesti javno
razgrnitev
vseh
dokumentov,
potrebnih v postopku OVS, ter
zbrati morebitne pripombe. Šele
temu bo nato sledil postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki
pa bo ob izdelavi projektne dokumentacije vseboval še postopek
pridobitve vseh soglasij nosilcev
urejanja prostora na izdelano projektno dokumentacijo, pridobivanje zemljišč za potrebe gradnje
ter nato, čisto na koncu postopka,
pridobitev gradbenega dovoljenja.
Skratka, gre za dolgotrajen, zakonsko predpisan in zapleten proces, v
katerem bodo potrebna še številna
usklajevanja med ministrstvom,
izdelovalci študij, investitorjem in
lokalnimi skupnostmi.
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LETOŠNJI 5. POHOD IN DRUŽABNO SREČANJE
VETERANOV VOJNE ZA SLOVENIJO
USPEŠNO ZAKLJUČILI V CENTRU ZA ŠOLSKE IN OBŠOLSKE
DEJAVNOSTI ŠKORPIJON NA VELIKEM BOČU

Člani predsedstva in odborov Območnega
združenja veteranov vojne za Slovenijo
Ruše smo v soboto, dne 31.maja 2008, organizirali 5. pohod in družabno srečanje s
člani iz drugih območnih združenj iz Vzhodnoštajerske in Koroške pokrajine, na
prireditev pa smo vabili tudi člane drugih
društev iz občin Lovrenc na Pohorju, Ruše
in Selnica ob Dravi. Pohod in srečanje organiziramo vsako leto na področju ene
izmed naših treh občin.

Približno ob 13. uri so se s bolj hitri že
začeli zbira pri CŠOD Škorpijon, kjer so
prijazne kuharice že čakale in postregle z
okusnim ričetom.

Letos smo bili v občini Selnica ob Dravi.
Zbrali smo se pri selniški osnovni šoli, se
od tukaj z vozili premaknili do izhodiščne
točke na Spodnji Slemern, od tu pa po
planinski po krenili v hrib pro Zgornjemu Slemen.

Ko so bili vsi udeleženci zbrani pred stavbo,
je udeležence pohoda in goste pozdravil
predsednik OZVVS Ruše in izrazil zadovoljstvo, da so vsi brez večjih težav prispeli
do cilja. Posebej je poudaril, da so se pohoda tokrat udeležili predstavniki iz večine
območnih združenj Vzhodnoštajerske in
Koroške pokrajine, prisotni pa so bili tudi
veterani in veteranke iz OZ Radovljica –Jesenice in OZ Ribnica na Dolenjskem, katerim je predsednik izrekel posebno
dobrodošlico.

Po uro in pol hoje smo se ustavili pri domačiji našega člana Toneta Urbasa, po domače pri Juderju, kjer so pohodnikom
pripravili in postregli z okusnimi domačimi
dobrotami, kot so kruh iz domače peči, zaseka, meso iz kible (tunke), sirom, dušo
smo privezali z dobrim domačim žganjem,
žejo pa gasili z jabolčnikom in sokom.
Po tričetrturnem oddihu smo pot nadaljevali mimo stavbe bivše slemenske šole in
kmečkega turizma Pri starem kovaču do
planinske koče na Žavcarjevem vrhu. Tudi
tukaj je sledil polurni počitek in osebje
doma je moralo kar krepko prije za delo,
da so v tem času postregli vsem že od
znoja prepojenim pohodnikom.

Ob 14. uri so se nam pridružili naši vabljeni
gostje, med njimi poslanec državnega
zbora in župan občine Ruše gospod Vili
Rezman, župan občine Selnice ob Dravi
gospod Jurij Lep, župan občine Lovrenc na
Pohorju pa je odsotnost opravičil.

Pohodnike je v imenu občine pozdravil selniški župan g. Jurij Lep, član našega
predsedstva g. Ivan Eder pa je predstavil
obkolitev in zavzetje takratne obmejne
stražnice Nikole Hečimovića med vojno za
Slovenijo 02. julija 1991. leta, ki je bila prav
v tej stavbi. Prireditev pa so z dvema
plesnima spletoma popestrili člani folklorne skupine KUD Franjo Sornik s Smolnika in naš član Dušan Pokeržnik s
harmoniko.

Srečanje in druženje se je nadaljevalo v
pozno popoldne, ko so se udeleženci začeli
razhaja. Najpogumnejši so se pro dolini
podali ponovno peš, drugi pa se odpeljali s
kombi vozili, katera so nam posodili Osnovna šola Ruše, PGD Lovrenc na Pohorju,
Smolnik in Bistrica ob Dravi ter Gozdni
obrat Lovrenc na Pohorju.
Pohoda in srečanja se je skupno udeležilo
nad 140 udeležencev, pogrešali pa smo
predstavnike iz društev in organizacij iz
naših treh občin, čeprav smo jih
pravočasno in prijazno povabili na našo
prireditev. Naslednje leto organiziramo
pohod v občini Lovrenc na Pohorju in
prepričani smo, da bo udeležba vsaj tako
številna, kot je bila letos.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli
pripomogli k uspešni izvedbi naše prireditve, poleg že zgoraj omenjenih, tudi Režijskemu obratu občine Ruše, CB - radio
klubu Selnica ob Dravi, GRS in seveda tudi
sm članom predsedstva in odborov, ki
so prevzeli in tudi vestno izpeljali prevzete
dolžnos in naloge.

Za predsedstvo OZ VVS Ruše:
Tone Sračnik
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Podeljene spominske plakete in
županova priznanja za leto 2008
Ob občinskem prazniku smo znova podelili
spominske plakete in županova priznanja
najzaslužnejšim občanom in organizacijam, ki s svojim delovanjem pomembno
prispevajo k razvoju kraja in sooblikujejo
naše skupno življenje v občini. Občinski
svet je letošnje spominske plakete podelil
naslednjim občanom: Zdravku Dolinšku za
vsestranski osebni prispevek k razvoju
kraja in zasluge za družbeni ter gospodarski razvoj občine, Adolfu Možiču za
pomemben prispevek in dolgoletno uspešno delo pri razvoju športa v občini in
Jožetu Peršetu za večletno akvno in uspešno udejstvovanje v Odbojkarskem
klubu ŠD Turbina. Prav tako sta spominsko
plaketo prejeli: Ljudske pevke iz Gradišča
na Kozjaku, KUD Gradišče na Kozjaku, za
dvajsetletno uspešno delovanje in ohranjanje ljudske pesmi in izročila ter uspešno
promocijo našega kraja tudi zunaj naših

meja ter Srednja glasbena in baletna šola
Maribor, Glasbena šola Selnica ob Dravi,
ob 35. obletnici ustanovitve dislociranega
oddelka v Selnici ob Dravi in 15. obletnici
ustanovitve Orﬀove skupine za dosežke na
glasbenem področju in pri vzpodbujanju
mladih za akvno vključevanje v glasbeno
vzgojo.
Županovo priznanje so v letošnjem letu
prejeli učenci in mentorji OŠ Selnica ob
Dravi za svoje uspehe na različnih državnih
tekmovanjih. Učenci Marija Srnko, Anja
Pušnik, Magdalena Pec, Klara Zorko, Aleš
Pečovnik, Eva Lep, Leon Pokeržnik, Nina
Dajčman, Suzana Mihurko, Katja Voh, Tine
Šteger, Bine Šteger, Anja Gorjup, Endrina
Gorjup, Marko Hedl, Domen Robič, Nataša
Dojnik, Rene Hlade in Žiga Čepe so se odlikovali v znanju biologije, matemake,
ﬁzike, kemije, zgodovine in angleščine.

Zdravko Dolinšek:
“Priznanja sem zelo vesel in ponosen, da sem ga prejel. Ponovno
pa bi rad poudaril, da je moje delovanje, ki je bilo v letošnjem
letu nagrajeno, plod skupinskega dela in prizadevanj številnih
posameznikov. Zato bi se iskreno zahvalil vsem, ki so soustvarjali
z menoj, posebna zahvala pa predlagatelju, Društvu upokojencev
Selnica ob Dravi, kjer so ta prizadevanja opazili. Svojemu kraju, ki
me je počasl s tem priznanjem, želim, da se razvija v sodobno,
prijazno in odprto lokalno skupnost, ki bo vzpodbujala nove ideje
in vključevala vse, ki želijo v njej žive in ustvarja.”

Pravi strokovnjaki so tudi za sladkorne
bolezni in čebelarstvo. Med njimi so uspešni glasbeniki in raziskovalci. Teh
dosežkov ne bi bilo brez trdega dela in
truda mentorjev, ki so jih pri tem usmerjali
in vzpodbujali.
Prav tako je županovo priznanje prejelo
Čebelarsko društvo Selnica ob Dravi za 85
let uspešnega delovanja na našem območju. Čebelarji s Slemena, iz Viltuža,
Bistrice ob Dravi, Selnice ob Dravi, Črešnjevca ob Dravi, Fale, Svetega Duha na Ostrem vrhu in Gradišča na Kozjaku so v vseh
teh leh svoje veščine in znanja prenašali
in še prenašajo na mlade rodove ter tako
skrbijo, da se sk z naravo ohranja tudi v
delu v čebelnjaku, s čebelami in njihovimi
sladkimi dobrotami.
Marica Praznik in Karin Jurše

Adolf Možič:
“Še vedno sem pod vsom prijetnega spoznanja, da je moje delo
vtkano v življenje moje občine. Zavedam se, da spominsko
plaketo dobiš le, če si jo zaslužiš. Več kot 25 let sem akvno delal
na področju smučarije in odbojke. S svojim zgledom sem pritegnil tudi druge prostovoljce za delo na področju športa in
rekreacije. Dobro sodelujem tudi z mlajšo generacijo, čeprav
nekateri pravijo, da danes veljajo druge vrednote in drugačen
pogled na razvoj kot v mojih akvnih obdobjih. Srečen sem in
čum, da sem jim pomemben, ker lahko pomagam in svetujem,
zato me tudi spoštujejo. Zahvaljujem se predlagateljem za dodelitev spominske plakete občine in občinskemu svetu za to odločitev. ”

Nagrajenec Zdravko Dolinšek prejema plaketo (Foto Anka)
Župan Jurij Lep česta Adolfu Možiču (Foto Anka)
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Jožef Perše:
“Vesel sem, ker sem dobil priložnost, da se zahvalim za podeljeno priznanje. V odbojki sem vztrajal 40 let in to priznanje je
zame potrditev, da sem v športnem življenju Selnice prisoten in
da je bilo moje delo opaženo. Žal se mi ni izpolnila edina želja,
da bi kot igralec ali kot trener nastopil pred domačim, selniškim
občinstvom. Ob tej priložnos bi pozdravil svoje številne soigralce
in še številnejše igralce OK Turbine, ki sem jih treniral. Ti so sedaj
že uspešni možje in prepričan sem, da so jim pri tem pomagale
tudi izkušnje in navade, ki so jih pridobili v tekmovalnem športu.
Zadnji generaciji mladih odbojkarjev, ki sem jih vodil, vzgajal in
treniral in sedaj že nastopajo za člansko ekipo, želim veliko uspehov.”

Ljudske pevke iz Gradišča
na Kozjaku:
“Kot dobitnice občinske plakete smo ponosne na naše 20-letno
delo, predvsem pa smo vesele, da je bilo naše delo opaženo in s
plaketo tudi nagrajeno. Duša vsakega kraja so ljudje, ki ohranjajo
tradicijo in izročila naših dedov tudi za poznejše rodove. Tudi me
poskušamo v mozaik naše dediščine vstavi kamenčke ljudske
pesmi, našo besedo in običaje. Verjamemo, da smo marsikomu
doma in v drugih okoljih pomagale odkri Gradišče in mu
pokaza, da pri nas pesem še dolgo v noč ne zamre. Veselje in
druženje je namreč sto, ki nas ohranja in vliva moči za še bolj
zagnano delo. Hvala vsem, ki nas na naši po vzpodbujate in nam
stojite ob strani.”

Nagrajenec Jože Perše prejema plaketo (Foto Anka)
Nasmejane dobitnice plakete, Ljudske pevke iz Gradišča
(Foto Anka)

Janko Šarman, predsednik
Čebelarskega društva Selnica
ob Dravi:
“V imenu Čebelarskega društva Selnica ob Dravi in v svojem
imenu se iskreno zahvaljujem za priznanje, ki nam je bilo podeljeno na svečani seji v okviru praznika Občine Selnica ob Dravi.
Naše delovanje je usmerjeno v iskanje sožitja z naravo, ob naših
prijateljicah čebelah se učimo pridnega dela, se veselimo
medenih dobrot in skupaj trpimo, če se v čebelnjaku pojavi
bolezen. Podeljeno priznanje nas obvezuje, da bomo kot društvo
še bolj zavzeto delovali tako, da bomo v ponos vsem krajanom
Občine Selnica ob Dravi, in skrbeli za poslanstvo, ki nam ga
narekujejo naši vzorniki – čebelice. ”

Helena Meško, pomočnica
ravnatelja SGBŠ Maribor:
“Veseli in ponosni smo, da smo prejeli priznanje Občine Selnica
ob Dravi. Kmalu bo poteklo 30 let neprekinjenega glasbenega izobraževanja v vašem kraju v okviru Srednje glasbene in baletne
šole v Mariboru. Izobrazili smo mnogo uspešnih ljubiteljskih in
profesionalnih glasbenikov; na to smo izjemno ponosni. Vsa leta
delovanja smo zgledno sodelovali z občino, osnovno šolo, krajani
in širšim okoljem. In ravno zaradi tega smo uspešni. V bodoče si
želimo naše delo nadaljeva še bolj uspešno in se obenem zahvaljujemo vsem, ki so kakorkoli prispevali, da je oddelek glasbene
šole v Selnici živ in opažen. Prepričani smo, da nam bo skupaj uspelo izpolni vsa pričakovanja.”

Helena Meško s svojimi sodelavkami (Foto Anka)
Janko Šarman je zadovoljno prisluhnil obrazložitvi priznanja (Foto Anka)
JULIJ 2008 -

Selniške novice

9

Selnica3:Selnica

11.7.2008

9:46

Page 10

Jožica Ozmec, ravnateljica
oš Selnica ob Dravi:
“Kot ravnateljica OŠ Selnica ob Dravi sem ob koncu
vsakega šolskega leta še posebej ponosna na uspehe, ki so
jih na najrazličnejših tekmovanjih, revijah, kolonijah, fesvalih, natečajih ipd. dosegli naši učenci in učitelji. Takšno
sodelovanje zahteva tako od učencev kot od učiteljev veliko dodatnega dela in truda ter največkrat tudi popoldansko angažiranost. Naši uspehi niso le del naše šole, temveč
tudi kraja, ki ga na ta način uspešno predstavljamo širšemu
okolju. Ponosni smo bili, ko je Občina Selnica ob Dravi trud
učencev in njihovih mentorjev nagradila s priznanjem za
odlične uvrstve na državnih tekmovanjih in soﬁnancirala
njihov nagradni izlet; za to se iskreno zahvaljujemo. Zahvaljujemo se tudi, da je občina ob zaključku šolanja
podelila knjižne nagrade vsem devetošolcem, posebne knjižne nagrade pa še sm devetošolcem, ki so bili odlični
v vseh razredih devetletke..”

Ravnateljica Jožica Ozmec se je zahvalila za prejeto
županovo priznanje (Foto Anka)

Srečanje Gradiščanov Slovenije
Prebivalci Gradišča na Kozjaku so se tako
kot vsako leto tudi letos udeležili
srečanja Gradišč iz vse Slovenije. Vso organizacijo od prevoza dalje je uredila
Jožica Volmajer, predsednica Vaškega
odbora Gradišče na Kozjaku ob ﬁnančni
podpori župana in Občine Selnica ob
Dravi. Prireditelji osmega srečanja so bili
Gradiščani iz Gradišča pri Materiji v
Občini Hrpelje – Kozina. Ob bogatem kulturnem programu so se odvijale že tradicionalne športne igre. Pomerili smo se v
metanju kola na "kozo", nošenju vode in
napihovanju balonov. Med 10. sodelujočimi ekipami Gradiščanov so naši:
Milko, Robi, Marica, Danica, Marn,
Tončka, Darinka in Gregor osvojili prvo
mesto. S seboj smo odnesli priznanje in
priložnostne nagrade. Žal nam ni uspelo

Tekmovanje v nošenju vode (M. Praznik)

osvoji žive koze, ki je odmeketala v
Gradišče nad Pijavo Gorico. Prireditelji
so uradno predali organizatorsko knjigo
in meč organizatorjem devetega
srečanja Gradiščanov, ki bo drugo leto v
Gradišču pri Vojniku. Seveda na koncu ni
manjkalo prijateljsko druženje ob dobri
pijači, hrani in veseli glasbi.
Marica Praznik

Prejem priznanja iz rok organizatorja (M. Praznik)
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Tržnica ima prihodnost
Velika želja občanov in občank, da bi imeli svojo tržnico, se končno uresničuje.

Turisčno društvo Selnica ob Dravi je skupaj z Društvom podeželskih žena in deklet
Selnica ob Dravi organiziralo prvo tržnico v
okviru občinskega praznika naše občine.
Kot so izjavili s, ki so na tej prvi tržnici
prodajali svoje pridelke in izdelke, je bil
obisk nad pričakovanim, prodaja pa tudi
dobra. Vsi sodelujoči smo se strinjali, da je
takšno sobotno druženje potrebno
ponovi, zato smo se v Turisčnem
društvu odločili, da skupaj z občino in
Društvom podeželskih žena in deklet vsako
poletno soboto med 8.00 in 11.00 uro organiziramo tržnico na prostoru pred gasilskim domom v Selnici. Prva takšna tržna
sobota bo 12. 7. 2008 ob 9. uri. Vljudno
vabljeni vsi, ki želite prodaja, in s, ki
želite kupi pridelke in izdelke domačih
rok. Tržnico smo poimenovali Poletne selniške dobrote. Verjamemo, da se bo
takšna prodaja obnesla in da bo poletna
tržnica živa še dolgo v pozno jesen. Vse dodatne informacije dobite pri ge. Ivanki
Frešer.
Ivanka Frešer

Utrinek iz Naše tržnice (Foto Anka)

Občinski praznik je razgibal
življenje v Gradišču
V okviru občinskega praznika Občine Selnica ob Dravi so se tudi v Gradišču na
Kozjaku odvijali zanimivi dogodki. V
soboto, 17. 5. 2008, so nas obiskala prijetna dekleta iz KID »Janez Urbas« s
predstavo Toneta Partljiča »Krivica boli«.
Dekleta so uprizorila zanimivo dramsko
delo in gledalci so bili zelo zadovoljni. V
soboto, 24. 5. 2008, se je na igrišču v
Gradišču odvijala igra v nogometu med
ekipama ŠD Kobansko in mlado domačo
ekipo, ki je zadevo vzela zelo resno in igra
je bila sila zanimiva. Pohvalna zadeva.
Maksimiljana Hartman

Priprave pred začetkom tekme (M. Praznik)

Lepo urejeno središče naselja Črešnjevec
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Devet dni razgibane energije v naši občini
Pester program kulturnih, športnih in zabavnih prireditev
Ko sem sprejela izziv, da vodim organizacijski odbor za pripravo
občinskega praznika 2008, si ni v sanjah nisem zamišljala, da
bodo akvnos vseh naših društev, organizacij in posameznikov
napolnile devet dni skupnega druženja. Vsi sodelujoči v odboru:
Janez Urbas, Ivanka Frešer, Oto Vogrin, Maksimilijana Hartman,
Milka Pušnik Bruderman, Marjan Heric, Polonca Perkuš, Janez
Miuc in Mojca Roj smo se že na začetku našega dela dogovorili, da
bomo vključili kar največ naših izvajalcev, društev, organizacij in
posameznikov, da bomo pokrivali tako športno, kulturno kot
gospodarsko področje in da bomo akvnos izvedli v vseh delih
naše občine. Ali nam je uspelo, boste najlažje presodili vi, drage
občanke in občani.
Med 17. in 25. majem smo izvedli pester program 50 različnih
prireditev, ki so potekale v kulturnih domovih, prostorih osnovne
šole in Občine Selnica ob Dravi, na športnih terenih in v prireditvenem šotoru pred osnovno šolo. Našteli so več kot 3000
obiskovalcev, gledalcev in sodelujočih. Na predvečer občinskega
praznika je potekala slavnostna seja občinskega sveta, kjer smo
zaslužnim posameznikom in instucijam podelili občinske plakete
ter županova priznanja. Posebna zahvala gre umetnicama Heleni
Maurič Jelovšek in Karmen Hlade, ki sta ta trenutek naredili še
bolj slavnosten.

Že prvi dan smo ob športnih prireditvah pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu v družbi učencev podružnične osnovne šole uradno odprli
kip Nikoli Hečimoviću, ki so ga pred le ukradli neznanci. Prvotni
oblikovalec kipa, akademski kipar Viktor Gojkovič, je ponovno zavihal rokave in po spominu ter fotograﬁjah izdelal nov kip. Veseli
smo, da nam je uspelo to spominsko obeležje vrni v prvotno
podobo.

Spomenik Đuri Đakoviću in Nikoli Hečimoviću je znova celovit (I.
Mori)
Tudi razstava fotograﬁj Selniški pležuhari Country Cluba ter
kiparska in slikarska razstava KD Pavza sta doživeli navdušen sprejem obiskovalcev. Čeprav na natečaj za najboljšo fotograﬁjo na
temo Selniška arhitekura ni prispela nobena fotograﬁja, smo
skupaj s Foto Anka na to temo pripravili fotografsko razstavo v
hodniku občinske zgradbe. Fotograﬁje Nade Hőlzl, Maruše Vršnik
in Marice Praznik še vedno krasijo našo občino in vas vabijo, da si
lepote Selnice skozi fotografsko lečo ogledate tudi sami.
Slikarske čopiče so v organizaciji KUD Gradišče na Kozjaku zavihteli v slikarski koloniji na Gradišču in nam svoje umetnine
pokazali na razstavi.

Heleni Maurič Jelovšek in Karmen Hlade
sta navdušili poslušalce (Foto Anka)

Župani Vili Rezman, Anton Kovše in Vili Ducman so v pogovor
pritegnili tudi občinskega svetnika Jožeta Breznika in direktorico
občinske uprave Karin Jurše (Foto Anka)
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Občinska uprava si je po popoldanskem urejanju fotograﬁj na
razstavi oddahnila kar na stopnicah (Foto Anka)
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Prostovoljno gasilsko društvo Selnica ob Dravi je skupaj s partnerji
poskrbelo, da je torkov dopoldan zaznamovalo zavijanje siren in
sto pravo vzdušje, ki sodi k dnevu zaščite in reševanja. Pred osnovno šolo v Selnici je bilo zbrano vse in vsi, ki imajo kaj poveda
in pokaza na temo zaščite in reševanja. Gledalci so imeli priliko
vide in preizkusi različne načine reševanja ter se seznani z zaščitnimi ukrepi, naši karateis pa so zadevo začinili še s prikazom
borilnih veščin.

Koncentracija pred pričetkom dela (M. Praznik)
Kulturno življenje je razburkala tudi gledališka predstava Krivica
boli, ki so jo izvedle mlade igralke KID Janez Urbas v Gradišču, pri
Sv. Duhu in na Slemenu. Publika je s salvami smeha in navdušenim
ploskanjem sprejela premierno uprizoritev predstave Vaja zbora
v izvedbi KD Pavza.
Naši karateis v akciji (S. Grušovnik)
Posebej velja omeni odlično izvedbo tradicionalnih športnih
prireditev, kot so kolesarski maraton Kobanski korenjak, Mednarodno tekmovanje v vzpostavljanju zvez in Tradicionalni selniški
tek. Ob tem so potekala tudi tekmovanja v pikadu, odbojki, šahu,
malem nogometu, namiznem tenisu in kegljanju. Manjkali niso
ni ribiči in taborniki s svojim orientacijskim pohodom ter lovom
na lisico. Še posebej gre zahvala organizatorjem športnih prireditev, in sicer: ŠD Turbina, ŠD Kobansko, CB Club, taborniki Kobanski rod, DU Fala – sekcija kegljači in ŠK Johanes.
Nabito polna dvorana Kulturnega doma Arnolda Tovornika (Foto
Anka)
Nič manjše navdušenje niso poželi pevci KUD Arnolda Tovornika,
Pevskega zbora Lipa in Pevskega zbora Štefana Romiha iz Črešnjevca pri Slovenski Bistrici v skupnem nastopu V troje je lepše.
Piko na i je dodal še Dravograjski oktet, ki je s koncertom
pospremil izdajo monograﬁje Mihaela Holcmana, umetnika in
prvega fotografa Selnice.

Kolesarski navdušenec (I. Mori)

Dravograjski oktet je dvorano napolnil z ubranimi zvoki (Foto
Anka)
Pozabili nismo ni na najmlajše, saj so mladi umetniki KD Pavze
pod skrbnim vodstvom Jasne Žvikart pripravili lutkovno predstavo
Ogledalce.
Šah so igrali stari in mladi (I. Mori)
JULIJ 2008 -
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Podjetnikom in sm, ki bi to radi postali, je bil namenjen
dopoldanski program v sredo, 21. maja. Gosli smo predstavnike
Območne obrtne-podjetniške zbornice iz Ruš in poslušali predavanje o izzivih sodobnega poslovanja. Še posebej smo se
razveselili vseh podpisnikov pristopne izjave k ustanovitvi lokalne
akcijske skupine, ki bo skrbela za izvajanje programa razvoja
podeželja v občini. Možnos zaposlitve v tekslni panogi je predstavilo podjetje Soven, ki je svoja vrata odprlo za obiskovalce in
vse ste, ki jih zanima tekslni poklic. Na podnebne spremembe
in varčevanje z energijo je v svojem predavanju opozorila dr.
Vlasta Krmelj. Opozorila so zalegla, saj je večina prisotnih že
pričela razmišlja, kako se bolj odgovorno obnaša do narave.

Le kaj bo moja naslednja poteza? (I. Mori)

Pohodniki na začetku pohoda (I. Mori)

S prijetnimi plesnimi ritmi so naš praznik popestrile različne glasbene skupine od naših selniških Beer Garden in Fajrund do gostov
Invite, 80's Project in Alpen karavans. Za ste, ki se še radi spominjamo mladostnih disco noči, je poskrbel dj Jani z obletnico Disca
JADES. Svojo publiko pa je navdušil profesor Milko Homer, ki se
nam je predstavil s svojo DVD-zgoščenko.
Izdelke zlah rok naših žena in deklet, združenih v Društvu
podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi, Akvu kmečkih žena
Gradišče na Kozjaku, KID Janez Urbas, Ročnodelskem društvu
Marjece in Turisčnem društvu Selnica ob Dravi, smo lahko
občudovali na razstavi Dobrote in lepote izpod spretnih rok.
Ponovno so nas presenele na Naši tržnici, ki smo jo poskusno
zagnali v soboto, 24. maja. Dišeči kruh, gibanice, namazi, žganjice, jabolčni kis, zelišča, košare in jabolka so neznansko hitro pošli
in vsi smo se strinjali, da mora tržnica dobi stalno domovinsko
pravico v našem kraju. Tržnični dopoldan so popestrile vzgojiteljice iz vrtca, ki so z najmlajšimi ustvarjale čudovite izdelke iz
papirja in kartona, Karate klub Selnica ob Dravi pa je z malo šolo
karateja zaposlil bolj športno navdušene mladce.

Vzpenjanje se je pričelo (I. Mori)

Predsednica Turisčnega društva Selnica ob Dravi Ivanka Frešer
preverja še zadnje detajle pred otvoritvijo tržnice (S. Grušovnik))

Podžupan Milan Fras in glavni organizator teka Janez Miuc z
zmagovalkama (J. Miuc)
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Pri ustvarjanju so uživali tako naši malčki
kot vzgojiteljice, izdelavi vetrnic pa se ni
mogel upre ni naš župan (K. Jurše)

Naj se ob koncu v imenu celotnega organizacijskega odbora in seveda v svojem
imenu iskreno zahvalim tudi vsem sm,
ki jih nisem posebej omenila, a brez katerih prireditve ob prazniku ne bi mogli
izves, tako kot smo jih. Hvala vsem
posameznikom, mojim sodelavcem, zunanjim partnerjem in publiki, ki so vsak po
svoje prispevali svoj košček v kalejdoskopu
naših prireditev.
Karin Jurše

Mladi glasbeniki so popestrili razstavo Dobrote in lepote izpod spretnih rok (Foto Anka)

REVITALIZACIJA GRADU VILTUŠ
O zgodovini gradu Viltuš smo nekaj že zapisali. Slovenci smo
ponosni na svojo zgodovino. Vendar ima zgodovina največji
pomen takrat, ko jo vpletemo v naše današnje življenje. Temu cilju
sledimo tudi, ko želimo oživi grad v naši občini. Skupaj z Ministrsvom RS za kulturo napredujemo korak za korakom. Dogovorili smo se, da bo grad Viltuš, ki je v las države Slovenije,
obnovljen s pomočjo sredstev Evropske unije. Sliši se preprosto,
vendar mora obnova sledi določenim kriterijem. Eden izmed kriterijev je, da mora bi grad ali vsaj del gradu dostopen javnos in
da se morajo zagotovi dodatna delovna mesta. Kot svetnica
občinskega sveta vodim ustanovitev in oblikovanje delovne
skupine, ki bo pripravila program revitalizacije gradu. Trenutno
pregledujemo in obdelujemo podatke o razporeditvi in površinah
prostorov. Tako želimo ugotovi, kakšne dejavnos bi bilo možno
v gradu izvaja. Po številnih opravljenih razgovorih ugotavljamo,
da si želimo, da bi se del prostorov namenil za protokolarne
občinske sprejeme ali morda tudi za poroke. V dogovorih smo, da
bi se kapelica ponovno uporabljala v obredne namene. V grad
bomo povabili tudi Umetnostno galerijo Maribor in pokrajinski

muzej Maribor. Del gradu bo namenjen izobraževalno - konferenčnim dejavnosm. Višja gosnska šola bo imela v gradu tudi
učno delavnico, kjer bodo lahko ponudili storitve najvišjih
kakovos. V pritličnih prostorih bi želeli ime tudi projektni center občine Selnice ob Dravi. Ker je tudi grajski vrt del celote, želimo tudi vrtu povrni njegovo urejenost in lepoto ter zaposli
vrtnarja. To so ideje, ki imajo krila. Akvno delamo za to, da bi te
ideje dobile tudi noge, ki bi trdno stale na realnih tleh. Še v letu
2007 smo mislili, da se bo obnova gradu Viltuš morda dogajala
čez deset ali več let. Po zaključenem postopku denacionalizacije
januarja 2008 pa smo ponovno polni delovnega zagona in verjamem, da bomo že čez tri ali šri leta Selničani ponosni na grad
Viltuš in da bo postal središče kulturnega in gospodarskega
razvoja občine.
Vlasta KRMELJ,
svetnica občinskega sveta občine Selnica ob Dravi
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OBČINSKI PRAZNIK OBČINE SELNICA OB DRAVI
23. maj 2008
Nedelja, 18. maj
10.00 Turnir v malem nogometu
Organizator: ŠD Kobansko
Kraj: igrišče na Fali
Nogomet mali, veliki ali pa nekaj vmes, kakršenkoli, pomembno
je, da imaš žogo ali kaj podobnega. Imeli smo žogo, celo igrišče,
malo slabše gole pa vendar je turnir uspel. Mislim, da je zmagal
nogomet in vsi, ki smo kljub vročini preživeli nepoškodovani in
dočakali zadnji sodnikov žvižg. Že po tradiciji je zopet zmagala
ekipa ŠD Kobansko (Tone, Fredi, Duško, Darko, Janko, Tomaž, Oto
in seveda Mihec, vsi naši navijači in seveda naš strogi selektor in
trener Marjan). Prav zato, ker je nogomet »najpomembnejša postranska stvar na svetu« so bili vsi  ta dan najpomembnejši in
tako bo vse do naslednjega leta, ko imate priložnost tudi vi.
Pa še misel za konec.
Psihologi trdijo: »Če bi moški pokazali tako zvestobo, predanost,
požrtvovalnost in poštenje do svojih partnerk kot do nogometa, bi
se stopnja ločitev čez noč prepolovila.«

kakršnekoli povezave z enostavnostjo in iskrenostjo naše karavane, preberete jo lahko kjerkoli in s komerkoli in prav gotovo
boste ob razkrivanju vsakdanjos našli tudi samega sebe.
KAKORKOLI lep pozdrav (v čast prvega selektorja MT).

Srečanje ekip Duh in Gradišče

Nedelja, 25. maj

Njihov je jutri

Sobota, 24. maj
10.00 KARAVANA ŠPORTA
Organizator: ŠD Kobansko
Kraj: Sv. Duh na Ostrem vrhu
KAMEL NI, KARAVANA PA GRE NAPREJ.
Predvsem dobra misel in želja, da se kdaj srečamo tudi z ljudmi
oddaljenih zaselkov naše občine so bili vodilo, smer in namen
naše karavane.
Igrali smo nogomet - vsaj upam, da se temu lahko tako reče.
Bili smo na pri Sv. Duhu na ostrem vrhu, v Gradišču na Kozjaku in
končali na Fali, ne da bi se česa kakorkoli bali, smo vmes tudi
zmagovali (L. Štefan 2008).
Žoga je bila sicer v zraku, noge pa trdno na tleh. Upam, da nismo
preveč razočarali ljudi, ki so v naši karavani pričakovali tudi
kamele. Karavano bomo pripravili tudi naslednje leto in upamo,
da se nam pridruži še kdo. Za vse, ki pa ste karavano zamudili iz
kakršnihkoli razlogov, pa priporočam knjigo Petra Svene: Karavana v prvem nadstropju (2001). In če dovolite: ne iščite
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7.00 Ribiško srečanje
Organizator: ŠD Kobansko
Kraj: Šturm
ŠČUKE PA NI!
Čas je za nostalgijo skozi resnico doživetega lepega jutra. Le kje so
ribe, so se verjetno spraševali ribiči. Upam da jih po vrhunski
opremi in po resnos tekmovanja lahko tako imenujem. Opravili
so vse, kar je potrebno za dober ulov – rib pa nič.
Prikrajšani za navdušenje ulova so opazovali reko, ki ji namenjajo
toliko lepih uric in razmišljajo o pcah in drevesih in verjetno tudi
o tem, ali so v Dravi sploh ribe.
Resnično se postavlja vprašanje, ali pri nas ni več pravih rib ali pa
jih ne znamo uje.
Zmagale so ribe in trenutek nepozabnega druženja ob ribiških
lažeh, po teh so verjetno trdno tretji takoj za poliki in lovci.
V tolažbo ali pa kar tako!
Som, ščuka in smuč so ribe, še zlas privlačne za ribiče, ki jim je
pri srcu vijačenje. Doskrat si delijo is življenjski prostor. To velja
zlas za jezera in akumulacije. Med vsemi tremi je ščuka še najbolj
razširjena, saj živi tudi v številnih tekočih vodah obeh porečij. Življenjski prostor soma in še bolj smuča pa je mnogo bolj omejen.
Vezan je skoraj izključno na jezersko okolje. Vse te ribe lahko v
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slovenskih vodah dosežejo razmeroma visoko težo: smuč do deset
kilogramov, ščuka nekaj več, som pa tudi več kot 50 kilogramov.
To in še marsikaj lahko preberete na:
www.ribiska-zveza.si/ﬁshing/index.php?opon=com_
Pa brez zamere in dober prijem – kdaj drugič.

Mov hriba, travnika ali drevesa v preobrazbi likovne podobe je
bil manifesran ničkolikokrat. Skoraj neizogibno je, da velika
večina ustvarjalcev od otrok do samozvanih in samonajdenih ljubiteljskih slikarjev najde objekt, ki je v svoji izpovednos gotov. V
zadanem smislu gotovos je tudi rešitev gotova in ne dopušča
manifestacije z novim tako imenovanim likovnim prostorom.
Ustvarjalec mov podzavestno manifesra v likovni prostor bodisi zaradi formata bodisi zaradi drugačnih izkušenj z objektom bodisi zaradi likovnega karakterja ali razpoloženjske situacije. Prostor
mu je pomemben, ker ga omejuje ali pa mu narekuje dinamiko
postavitve.
IN TO JE BIL TUDI NAŠ NAMEN!
Četudi so dražljajske slike narisanih oblik zelo različne, bo njihovo
opazovanje pri ustvarjalcu sčasoma (prek abstrakcije in dopolnjevanja) privedlo do zanesljivega spoznanja, da gre v vseh
primerih za isto obliko. Vsaka oblika se namreč komplera iz
nekega temeljnega poznavanja strukture predmeta. Organizacijska shema mova zahteva prenašanje podatkov in gradnjo kompozicije, vendar le toliko, da zapolni prostor.

Emil

Nedelja, 25. maj
10.00 SLIKARSKA KOLONIJA GRADIŠČE
Organizator: KUD GRADIŠČE
Kraj: Gradišče na Kozjaku
Otvoritev razstave ob 17. uri
MED DIMENZIJO ČASA IN VSEBINO PROSTORA
ANALIZA MOTIVA
Vstop v logično analizo likovnega mova

PREKO IZRAZNIH MOŽNOSTI TEHNIKE SMO ISKALI LIKOVNE
REŠITVE INDIVIDUALNOSTI.
Barvno ekspresivna in energetsko nabita struktura slik odlično
izraža temperament in njegovo elementarnost hkra. To je
resnično akcijsko slikarstvo, kjer so postopki in mehanizmi nastajanja slike sestavni del umetnine same. Gledalcu samemu je prepuščeno, da ugotavlja, ali avtor v likovno izraznem mediju išče
svojo identeto ali pa se pri ustvarjanju svojih zamisli intuivno
odziva svoji podzaves, movu ali pa sliko ponuja kot provokacijo.
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Nedelja, 25. maj
16.00 Prvenstvo Selnice –pikado
Organizator: ŠD Kobansko
Kraj: Šturm
Sistem tekmovanja 501 MASTERSOUT
je vide precej zapleteno, pa vendar ni
tako. Če želiš zmaga, moraš z me v tarčo
čimprej doseči seštevek zadetkov 501 in z zadnjo pikado zade
dvojno ali trojno število. To pa vsekakor ni preprosto saj so polja
dvojnih in trojnih števil precej majhna.
Najlažja pot je:

jih ponuja pikado za skrajne levičarje in skrajne desničarje, so njihove možnos za zmago zelo majhne. Če pa se kljub temu majčkeno poigramo s številkami, so v prednos levo usmerjeni
tekmovalci ,saj seštevek skrajno leve številke enajst vsekakor
pripelje hitreje do cilja kot skrajno desne šest. Tako imajo možnost
s levo usmerjeni tekmovalci, da večkrat zaključujejo. Ker pa
tekmovalci velikokrat nihajo z levice na desnico in nasprotno nastane velik problem izračuna. Kaj se pravzaprav bolj izplača? To
prepuščam vam in vsem, ki se želijo resno ukvarja s pikadom,
predlagam, da ponovijo poštevanko, vsekakor jo boste nujno
potrebovali. Moj nasvet je: bodite zmerno levo sredinski tekmovalci in ne lezite previsoko. Merite devetnajst in kljub temu,
da ne zadenete zmeraj, imate veliko možnos za zmago. Sicer pa
- vsak po svoje in obilo upeha predvsem pa zabave.
Pa še rezulta - Prvenstvo Selnice –pikado 2008 :
1. mesto
Leopold Slanič
2. mesto
Miroslav Krenčnik
3. mesto
Štefan Lazar mlajši (starejši ni slučajno)
Vsem drugim tekmovalcem želim bolj mirno roko in ugodnejši
številčni izbor.

Tako kot povsod je preprosto najtežje, saj so tekmovalci večkrat
nagnjeni bolj na levo ali desno stran. Če pogledamo možnos, ki

Prispevke zbral in pripravil Oto VOGRIN

Druženje ob občinskem prazniku
v maju 2008
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu
Vsa gospodinjstva v kraju prejmejo zloženko s programom prireditev v tednu ob občinskem prazniku.
Akvnos se pričnejo v soboto, 17. 5. 2008, in se odvijajo vse dni
v naslednjem tednu vključno z nedeljo, 25. 5. 2008.
V soboto, 17. 5. 2008, zjutraj je start pohodnikov pri OŠ Selnica ob
Dravi, ki krene po Aljaževi po pro Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Organizator pohoda je CB Club. Pohodniki so prihajali počasi vse tja
do 12. ure in še čez do dvorane pri Duhu, kot se po duhovsko reče
Domu Lackovega odreda.
Dve uri pozneje je bil pričetek kolesarskega maratona za
»KOBANSKEGA KORENJAKA«. Cilj skupinskega vzpona je bil tako
kot vsa prejšnja leta Sv. Duh na Ostrem vrhu. Ko se je ura pomikala
pro dvanajs, so se pohodniki in kolesarji že okrepčali z
enolončnico in so ob 12. uri prisostvovali odkritju kipa Nikole
Hećimovića. Ob angažiranos naše občine smo ga po več kot
peh leh spet dobili nazaj na svoje mesto, seveda novega. Ta
stari doprsni kip naravne velikos je v noči na 4. julij izginil po več
kot dveh desetletjih. Ob 13. uri se je v dvorani na Duhu zbralo 26
šahistov iz različnih krajev. Največ jih je bilo iz šahovskega društva
Fram. Tekmovanje je trajalo več ur.
Ob šrinajs uri pa so se na igrišču ob bivši karavli zbrali igralci
malega nogometa. Igrali so fantje iz doline pro fantom domačinom. Da niso na igrišču bili le fantje, so dekleta ob robu navijale
za ene in za druge.
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Imeli smo lep sončen dan. Pro večeru smo se vsi pomaknili v
prostore doma, še kakšno rekli in se porazgubili po svojih domovih.
Čez teden dni smo se dopoldne dobili na igrišču ob bivši karavli in
igrali v okviru karavane športa nogomet: ekipa domačinov pro
dvema ekipama gostov. Popoldne smo presedeli na sončni terasi
doma Lackovega odreda in počakali na predstavo v dvorani, ki se
je pričela ob dvajse uri. Igralci KID Janez Urbas so odigrali
Partljičevo »Krivica boli«. Šri dekleta so odigrala pet mestnih
likov, tri ženske in dve moški vlogi. Bilo je zanimivo in vzeto iz
resničnega življenja. Pisatelj je doživljal v svojem življenju velike
krivice, zato je v dvorani predstavil življenjsko resničnost. »To je
res !«, smo na koncu vsi enotnega mnenja zapuščali predstavo.
Tako smo pri Duhu doživljali dogajanja v našem kraju ob
občinskem prazniku.
Sv. Duh na Ostrem Vrhu
4. 6. 2008
Nada HERIC
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6. tradicionalni Selniški tek – 2008.
Sobota, 24.5.2008, ob 9. uri
Športno drustvo Turbina-tekaška sekcija Selnica ob Dravi je organiziralo že 6. Selniški tek. Prireditev se je pričela ob 9. uri s startom in ciljem pri hladilnici sadja KZ Selnica ob Dravi. Ta prireditev
je tradicionalna in se organizira v času praznovanja občinskega
praznika Občine Selnica ob Dravi. Pred startom 6. Selniskega teka
je navzoče pozdravil in nagovoril gospod Jurij Lep, župan Občine
Selnica ob Dravi. Zaželel je vsem tekmovalcem veliko športnega
uspeha na samem teku. Nato se je tek pričel z najmlajšimi tekmovalci prve in druge trijade na 600 m dolgi trasi. Ko so  prišli v
cilj, so startali tekači in tekačice na 1500 m iz tretje trijade ter
občani in občanke skupaj. Po prihodu zadnjega tekača na 1500 m
pa so startali tekači in tekačice na 5000 m in 10.000 m. Po prihodu tekačev in tekačic na 5000 m in 10.000 m je sledila razglasitev rezultatov 6. Selniškega teka ter podelitev priznanj, kolajn
in pokalov. Teka se je udeležilo 47 tekmovalcev od najmlajših pa
do najstarejših. Najmlajša tekmovalka tega teka je stara 4 leta in
je prejela pokal kot najmlajša. Najstarejši tekmovalec tega teka je
star 77 let in je tudi prejel pokal kot najstarejši tekmovalec. Prireditev je bila dobro organizirana, tudi vreme nam je bilo naklonjeno.

Podelitev priznanj tekmovalcem sta opravila podžupana občine
Selnica ob Dravi gospod Janez Urbas in gospod Milan Fras. Na tem
Selniškem teku smo uvedli tri novos. Prva novost - enotna šolska
kategorija na 600 m, druga novost - za pokal treh občin se šteje
samo tek na 10000 m in - tretja novost - uvedli smo prehodni
pokal Selniškega teka. Letošnji zmagovalec Selniškega teka na
10000 m je David Valen, član ŠD Turbina Selnica s časom 34
minut, 23 sekund in 5 stonk sekunde, ki je kot prvi prejel ta prehodni pokal v last za eno leto. 7. tradicionalni Selniški tek bo v
soboto, 23.5.2009, ob 9. uri. Na 7. Selniški tek so vabljeni tudi s
občasni tekači, ki pridno tekajo vse leto. Vabljeni so tudi svetniki
in župan iz domačega kraja pa tudi svetniki in župani iz sosednjih
občin.
Lep športni pozdrav.
Prispevek za Selniške novice pripravil
vodja ŠD Turbine - tekaške sekcije
Janez Miuc

SOLJENJE CEST
Vaški odbor Zgornji Slemen-del in Spodnji Slemen je na svojih sestankih predlagal odpravo soljenja ceste po Habidovem jarku. Žal
to ni bilo upoštevano in cesto so solili naprej. Velika sreča je, da
je bila zima mila in ni bila potrebna velika poraba soli.
Opaža se namreč, da zaradi soljenja prihaja do večjih poškodb na
asfaltni površini zaradi slabo pripravljene podlage in tanke plas
asfalta. Sol namreč pronica v spodnjo plast in pri taljenju zemlje
v pomladanskem obdobju dviguje asfaltno površino, zlas v spodnjem delu ceste v Habidovem jarku. Vsekakor pa je soljenje še
vedno najboljše, najcenejše, najbolj dostopno in najbolj
učinkovito. Seveda za izvajalca zimske službe.
Najhuje pa je, da se rezulta soljenja kažejo tudi na rastlinah in
drevju ob ces, na življenju v potoku, ki je v neposredni bližini,
torej tudi na podtalnici. Na sliki se jasno vidi kako je uničena narava ob kupu peska, pomešanega s soljo. Ravno zato ne dovolijo
soljenja na delih Pohorja in na celotnem delu Vinske ceste v
Avstriji.
Kaj stori, da ne bi bilo potrebno soljenje? Uporabi večje granulacije posipnega materiala ali posip s snovjo, prijaznejšo okolju.
Morda pa kdo izmed bralcev Selniških novic pozna ustrezno
rešitev za izvajalca zimske službe in našo naravo, saj bo zima
kmalu potrkala na duri.

Vaški odbor Zgornji Slemen-del in Spodnji Slemen
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PO SLEMENU
Slemen je že od nekdaj v svoje neokrnjeno
naravno okolje privabljal številne obiskovalce od blizu in daleč. Na Slemen so zahajali prek vsega leta nekateri pomagat na
kmeje, drugi po različne gozdne sadeže in
po nakupih jesenskih pridelkov ali samo na
kratek enodnevni izlet, na katerem so se
okrepčali s kruhom, zaseko, čebulo in
jabolčnikom. Tako je bilo kljub težji dostopnos na Slemenu vedno živahno in kmetje
so kljub trdemu delu od ranega jutra z
veseljem sprejeli vsakega obiskovalca.
Od takrat do danes se ni veliko spremenilo.
Cestna povezava z dolino in med kmejami je času primerna, čeprav ne zadovoljuje osnovnih potreb za še boljšo
razvitost kraja. Zelo pomembno pa je, da
ljudje od blizu in daleč še vedno zelo radi
zahajajo na Slemen, in to s povsem
enakimi nameni, kot so prihajali nekoč.
Vedno več pa je rekreavcev: to je posebej spodbudno za razvoj samega Slemena
in s tem tudi občine. Ukvarjajo se z različnimi športnimi akvnostmi (pohodništvo, nordijska hoja, gorski tek,
kolesarjenje, mali nogomet). Kmetje se
trudijo čim bolj obdrža pristnost naravnega okolja. Žal jim to vedno ne uspeva,
saj jim v zadnjem času uničuje gozdove
lubadar, a tudi to je del narave in življenja
v njej.
Namen tega sestavka je opisa po na Slemenu in po njem in poveda oziroma opozori na nekatere znamenitos, ki jih ob
sami po popotnik ne opazi ali ne ve, zakaj
in s kakšnim namenom tam stoje. Pri tem
bodo namenoma uporabljena predvsem
domača imena kmej in posameznih delov
Slemena.
Na Slemen se lahko pride z različnih smeri,
vse po pa se nekako zaključijo pri koči na
Žavcarjevem vrhu. Za katero pot se odloči
je predvsem odvisno od tega, s kakšnim
namenom se odpravljamo na Slemen: ali
gremo na obisk posamezne kmeje ali
gremo do kakšne druge točke na samem
Slemenu.
Najobičajnejša pot za Bistričane, Selničane
in druge okoliške prebivalce je bila svojčas
pot mimo Trabeja, Zrneca, Cencina,
Lipuša, Judera in naprej pro Žavcerju ali
drugim kmejam. Domači so ji rekli Čez
vrh. Čez vrh danes ni možno več v celo
pri po is po, ampak se odpravimo po
njej po dobro markirani po v Bistrici
mimo cvetličarne Jasmin.
Nekaj metrov od samega začetka po je k
ob glavni ces (Maribor – Dravograd) prva
znamenitost Kurejeva kapela, katero je
lastnik Stanko Hiter pred kratkim prenovil.
Kapelo opazimo vsak dan, ko se vozimo po
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glavni ces, vendar le malokdo ve, zakaj je
bila postavljena.
V bližini, kjer danes stoji kapela, je svojčas
bil manjši kamnolom, kjer so pridobivali
kamen za gradnjo hiš. Pri razbijanju kamna
za Malinovo hišo se je eden izmed
delavcev smrtno ponesrečil in v njegov
spomin so postavili kapelo. Na mestu, kjer
je bil kamnolom, pa danes že stojijo hiše.

Lipuševa kapela
gledom na celotno Selnico in na del
Dravske doline.
Bukev je bila vedno zelo dobro vidna iz Selnice, sedaj jo nekoliko zakrivajo okoliška
drevesa. Dejansko je to nekak simbol vztrajnos in nepopustljivos. Ta simbol bi
morali zašči in obvarova pred
nepridipravi, prizadejali so ji veliko ran, a
še vedno vztraja (»to pubeci samo s pajtelcepri ﬁclajo«). Narava je resnično nekaj
neverjetnega, ljudje pa ravno tako.
Kurejeva kapela
Markirana pot je danes v spodnjem delu
asfalrana, tako ni ravno prijetna za hojo,
zlas ne v poletnih mesecih, ko pripeka
sonce. Vendar je vseeno prijetno, saj
imamo ves čas lep razgled po okoliških krajih. Ko se po prvem malo daljšem vzponu
pot nekoliko zravna, smo prišli do Lipuša.
Sama kmeja v prvotni obliki ne obstaja
več. Tukaj so sedaj novogradnje dedičev.
Neposredno ob po stoji Lipuševa kapela,
katere lastnik je sedaj Ivan Gosak starejši.
Tudi on je leta 2003 dal kapelo v celo
prenovi.
S kakšnim namenom je bila postavljena prvotna kapela, lastniku ni znano, prav tako
ne povsem točna lokacija. Ob hudi nevih
se je na prvotno kapelo podrla mogočna
lipa, kapelica je bila povsem uničena, le
križ iz nje je obstal na vrhu lipe, zato so
potem na stem mestu, kjer je bil križ,
postavili novo kapelo in v njej je še danes
is križ.
Pot nadaljujemo strmo v breg mimo
Gosakovega vinograda. Tokrat smo na
pravi planinski po, le na določenih mesh
se lahko ozremo pro dolini. Okrog nas je
gozd idealen za nabiranje gob, kostanjev in
drugih gozdnih sadežev. Počasi se približujemo Juderovi bukvi in s tem je za nami
konec najhujšega vzpona. Smo nekako na
vrhu, zato si privoščimo počitek (tu smo se
vedno »pohejali«) v globoki senci
mogočnega drevesa, s prečudovim raz-

Del Juderove bukve
Nekoliko stran od bukve je stala lipa,
posvečena je bila kralju Aleksandru I.
Karadžordževiću. Zasadili so jo učenci osnovne šole in odborniki daljnega leta 1934,
ko so septembra v Franciji ubili kralja. Pod
lipo so v steklenico dali posvelo in ena
izmed kic se je glasila:
Spominsko lipo smo sadili, da skrbno
bomo jo gojili,da bo spomin na s dan,
ko bil naš kralj je žrtvovan.
O lipi bi lahko veliko pisali, saj se je zgodilo
ob njej kar nekaj pomembnih dogodkov.
Žal pa niso držali zaobljube o skrbnem gojenju in lipo je nedolgo tega vzel zob časa.
Na tem mestu sedaj zeva praznina.
V prihodnji številki bomo nadaljevali pot
po Slemenu in njegovih znamenitosh, že
sedaj pa ste vsi vabljeni, da si vse ogledate
sami.
Prispevek in fotograﬁje pripravil
Janez Urbas
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BILI SMO V ZAMEJSTVU
Med občinskim praznikom so članice KID
˝Janez Urbas˝, dramske sekcije M2JS, uspešno izvedle premiero igre Toneta
Partljiča Resnica boli v Gradišču na Kozjaku. Zatem sta bili predstavi pri Sv. Duhu
na Ostrem vrhu in na Sp. Slemenu. Občinstvo je igro zelo dobro sprejelo. Mlade
igralke (Maja Črešnik, Maja Škerbinek,
Janja Jamnik in Sara Pokeržnik) so odlično
opravile svoje delo in pokazale, kako so
lahko naši mladi ustvarjalni in spretni, la
nekdo jim mora da priložnost in ravno
takšnih priložnos nam manjka. Zato smo
se v KID odločili, da jim skupaj z zamejskimi Slovenci omogočimo gostovanje v
Gropadi pri Trstu.
Večletno sodelovanje s KD Slovan, PZ
Skala, je nekaj posebnega in tokrat smo
prvič gostovali pri njih v novonastajajoči
dvorani, ki jo obnavljajo in dograjujejo s
sredstvi članov društva. Za naše razmere
skoraj nekaj neverjetnega, vendar je v njihovem okolju to povsem normalno, če
želijo širi slovensko besedo in se bori
za obstoj slovenstva, so potrebna tudi
odrekanja. Dokler ne vidiš in doživiš, ne
dojameš vsega tega. Pomoč od državnih
instucij prihaja samo po kapljicah ali je
sploh ni, vendar ljudje ne obupajo. Bili so
Slovenci in ostali bodo Slovenci.
V Italijo smo se odpravili v soboto, 7. junija 2008, v zgodnjih jutranjih urah. Držali
smo se načela: združi prijetno s koristnim
in smo prvi del dneva imeli ogled Trsta z
okolico in gradu Miramare. Na mejnem
prehodu, ki sedaj ne opravlja več te
funkcije, so nas pričakali gostelji in prepusli smo se njihovemu vodstvu.
Na avtobusu smo izvedeli marsikatero zanimivost iz njihovega življenja in iz
zgodovine. Tako smo prispeli v Trst, kjer je
sedež Furlanije-Julijske krajine in Tržaške
pokrajine. Zanimivo je, da je Trst na začetku 20. stoletja s 60.000 slovenskimi prebivalci (popis 1910) postal tudi največje
slovensko mesto (Ljubljana je takrat štela
skupaj z nemško govorečo manjšino
52.000 prebivalcev). Trst je bil pomembno
središče slovenske družabne in kulturne
dejavnos. Tukaj so med drugimi nekaj
časa živeli in ustvarjali Primož Trubar, Ivan
Tavčar, Ivan Cankar, Dragon Kee, Igo
Gruden in drugi.
V Trstu smo najprej odšli na grič Sv. Justa,
kjer so grad, izkopanine iz rimske dobe,
bazilika in druge znamenitos. V starem
delu mesta smo si med drugim ogledali

Grad Miramare
amﬁteater, trg Unita, kjer stojijo poleg
Vladne palače še palače Stra , Pieri,
Modello in Lloyd. Vseh znamenitos je bilo
toliko, da težko opišeš. Vsi udeleženci smo
postajali že malo utrujeni, zato smo se
odpravili na ogled bližnjega gradu Miramare k ob obali. Zgradi ga je dal Maksimiljan Habsburški v romančnem slogu.
Grad je resnično vreden ogleda, njegova
notranjost je nekaj izjemnega, prav tako
sama lega gradu in park okoli njega.
Na po v Gropado so nam naši gostelji
pripravili novo presenečenje. Ustavili smo
se v vasi Repno, kjer smo si ogledali kraško
hišo. Hiša je dobro ohranjen primer kraške
ljudske arhitekture, poleg tega smo imeli
vrhunsko predavanje gospe Vesne Gušn
Grilanc o sami hiši, Krasu, ljudeh in načinu
njihovega življenja. Toliko novega o življenju na Krasu v starih časih v tako kratkem
času je bilo povedano, da vsega ne moreš

zapisa v enem sestavku. Če vas pot
zanese na Kras, obiščite vas Repno in si
oglejte hišo. Resnično vam ne bo žal !
Po ozkih kraških cestah smo se odpravili
pro Gropadi. V samo vas zaradi ozkih ulic
ni mogoče z avtobusom, tako smo se
odpravili peš skozi slikovito kraško vas
Gropada, ki leži v bližini meje, kakšna 2
kilometra od Sežane. Gostelji so nas lepo
sprejeli v njihovem novo nastajajočem
domu. Sledilo je težko pričakovano kosilo,
saj je bila ura že pozn. Po obilnem kosilu in
dobri kapljici so nekateri šli na sprehod po
vasi, drugi počivat, članice dramske sekcije
M2JS in njihovi pomočniki pa pripravljat
oder za večerno prireditev in njihovo igro.
V tem času smo imeli sestanek, na
katerem smo predstavili načrte za prihodnje, predstavili našo občino Selnica ob
Dravi, izdelke obrtnikov in kmej, katerih
vzorce smo prinesli zraven. Pripomni pa
JULIJ 2008 -
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moram, da v Selnici ni velikega zanimanja
za takšne predstavitve. Sedaj predstavljajo
morda strošek, vendar so dobra naložba za
prihodnje. Do tega spoznanja so prišli tudi
naši kolegi v Gropadi in na samem Krasu.
Sedaj že marsikaj zelo uspešno tržijo.
Zvečer smo se zbrali v dvorani. Po pozdravnih nagovorih je svoj nastop pričel PZ
Skala z izbranim repretoarjem pesmi, v
nadaljevanju pa so nastopila naša dekleta.
Še enkrat so potrdile svojo kvaliteto in z
odlično predstavo navdušile občinstvo v
dvorani.
Prišel je trenutek slovesa. Neverjetno
dolgo smo se poslavljali in nikakor se
nismo mogli poslovi. V poznih nočnih
urah je bila pokonci vsa (tudi Italijani) vas.
S pesmijo in glasbo so nas spremljali po
ozkih ulicah Gropade do avtobusa. Bilo je
resnično nekaj neverjetnega. Zato bi se na

tem mestu zahvalil vsem našim gosteljem
za gostoljubje in za vse kar so nam pripravili in nas novega naučili. Na koncu lahko
samo rečem: bodimo ponosni, da smo
Slovenci, tako kot so ponosni naši zamejci.
Recept iz knjige Vesne Gušn Je več
dnevou ku klobas, kjer avtorica opisuje
nekdanje prehrambene navade in recepte
tržaškega podeželja. Recept je za pokušino,
saj bo avtorica predstavila svoje delo predvidoma v jesenskem času tudi v naših krajih. Takrat bomo zvedeli tudi veliko več o
Krasu in narečju.

Bruàdet:
1 kg raznovrstnih rib: škrpena, kanoče (bogomoljke), renj (pajek), grongo (ugor),
lüčka (morska lastovica),košček čebule, 2
stroka česna, peteršilj, kozarec črnega vina
ali žlica kisa, poper, košček lovorjevega

lista, žlica šalše(paradižnikova mezga), pol
kozarca oljčnega olja.
Očiščene in pomokane ribe na hitro
prepražimo na olju. Posebej ocvremo
sesekljano čebulo, dodamo šalšo in
kozarec vode. Pusmo, da zavre. Ko se
omaka zgos, dodamo že prepražene ribe
in vino, lovor in 3 kozarce vode.
Kuhamo na nizkem ognju približno 20
minut. Pet minut pred koncem dodamo
sesekljan česen in peteršilj, solimo po
potrebi. Ribe odvzamemo na krožnik,
omako pa precedimo. Serviramo s koruzno
polento.
Na enak način pripravimo bruadet iz sip ali
glav tonine.
Janez Urbas

Turistično društvo Selnica ob Dravi …

Od zadnjega prispevka,ki smo ga objavili v
SELNIŠKIH NOVICAH, je preteklo kar nekaj
časa.Z veseljem vam povemo, da smo bili
tudi v tem času bili zelo akvni oziroma
delavni.
Za nami so uspešno izvedene naslednje
prireditve:
- 9. turisčni ples;
- 9. podelitev ZLATE VRTNICE;
- obeležitev 22.aprila - DNEVA ZEMLJE
- prvomajska budnica;
- 9. tradicionalni BINKOŠTNI POHOD (prek
500 pohodnikov)
in uspešno sodelovanje ob občinskem
prazniku občine (etnološka razstava, predstavitev na tržnici in razstava na HE Fala).

jamo »TURISTIČNO-UČNO POT NA
JANŽEVO GORO«. Pridružili smo se tudi
projektu občine« NAŠA TRŽNICA«, ki bo
skoraj zaživel. V program smo tudi zapisali,
da bomo skrbeli za ohranjanje kulturnega
izročila in v zvezi s tem poslali pisno
pobudo občini za obnovo kapelic (Frasova
in Lisjakova kapela).
Pozabili pa nismo na urejenost okolja.
Poskrbeli smo za posaditev cvetja v centru
občine,pri OŠ, pri tablah TD in v Gradišču
na Kozjaku.

Poleg teh akvnosh smo bili uspešni tudi
na predstavitvah naše občine: dnevi turizma Ljubljana, Tuš center Ljubljana in
predstavitev v sosednji Hrvaški - TD
Nedelišće.

Za dobro in kvalitetno delo društvo pa so
potrebna tudi ﬁnančna sredstva. Prijavili
smo se na tri razpise: občinski, evropski in
državni in bili dokaj uspešni. Tudi članarina
je eden od pomembnih virov ﬁnanciranja
društva, zato smo poslali položnice, v katerih smo se zahvalili za podporo v minulem letu in prosili za podporo v tekočem
letu.

Turisčno društvo pa ni samo organizator
prireditev in predstavitev. Skrbimo tudi za
spoznavanje naše lepe občine.Pripravljamo projekt«JABOLČNA POT« in obnavl-

Ob vsem naštetem moramo poudari, da
zelo uspešno sodelujemo z društvi v občini
(Društvo podeželskih žena in deklet, KUD
Gradišče in KID Janez Urbas) in z občinsko
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upravo ter z društvi zunaj občine Selnice
(Središče ob Dravi, Cerkvenjak,Leskovec).
Na vseh naših prireditvah,predstavitvah in
gostovanjih pa s ponosom predstavimo
našo KRALJICO JABOLK - Mojco MajsterRoj.
Ob koncu predstavitve našega dela pa
vabimo vse,ki jim čas dopušča,da se nam
pridružijo
in
popestrijo
naše
delovanje.Prostora imamo za mlade
in«mlade po srcu«!
Naši prihodnji projek pa so še: delo horkulturne komisije (ocenjevanje okolja),
predstavitev TD v Mariboru (55 let akvarij
in terarij), izlet v septembru 2008, tradicionalni PRAZNIK JABOLK (prvi vikend voktobru),
kostanjev
piknik,
»pomarnovanje«, Veseli december in
predstavitve društva v drugih občinah in v
tujini.
Predsednica TD:
Ivanka Frešer
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ZNANI OBČANI SELNICE

VSE ŽIVLJENJE PREDAN GLASBI
Verjetno bo premalo, če rečem, da je skladatelj, zborovodja, publicist in profesor glasbe v eni osebi. Doda je potrebno, da je
eden najboljših glasbenikov pri nas. Izredno spoštovan v naši bivši državi in danes. Še vedno akven na področju, ki mu je krojilo
zasebno in poklicno kariero. To vse je gospod profesor Milko Homer.
Ljubezen do glasbe vas je vodila skozi vse življenje, Od kod ta ljubezen?
»Ljubezen do glasbe je bila prirojena in podedovana. Že kot otrok sem igral na diatonično
in kromačno harmoniko, z ustanovitvijo mariborske glasbene šole pa najprej violino,
pozneje kontrabas, obvezno pa tudi klavir. Do
odhoda na študij v Zagreb sem bil akven kontrabasist simfoničnega in opernega orkestra
SNG Maribor, sočasno pa tudi akven član
mešanega pevskega zbora KUD Angel Besednjak in KUD Jože Hermanko.«
Ustvarili ste vrsto raznolikih, izvrstnih del.
Katero je nekaj posebnega za vas osebno?
»Ko razmišljam o pedagoškem in andragoškem delu, ki sem ga z veseljem opravljal vse do upokojitve, sem zelo ponosen na
učinkovite metode in oblike dela, ki sem jih
uvajal v učni proces in so bistveno prispevale
k napredku sodobne glasbene vzgoje. Prav
tako sem tudi ponosen na svoje dolgoletno ustvarjalno umetniško delo v ljubiteljski in šolski glasbeni dejavnos,
kot skladatelj pa na moje izvirne uspešnice in priredbe. Tudi moje
strokovne publikacije in različne organizacijske dejavnos dokazujejo prav tako mojo zavzetost, vztrajnost in uspešnost na širšem
področju glasbene ustvarjalnos.«

Milko Homer
Ste se kdajkoli po kom zgledovali?
»Da! Verjetno ne bi nikoli postal to, kar sem, če se ne bi zgledoval
po odličnih pedagogih, dirigenh in skladateljih, ki so bili vzorniki
za moje strokovno in umetniško kreavno delo. To pa zagotovo ni
greh.«
Od kod črpate vse vaše ideje ustvarjanja?
»To je rezultat moje umske dejavnos, ki nakazuje uresničitev
ideje in odnos do duhovnega sveta.«
»Vse življenje predan glasbi,« je krona vašega glasbenega ustvarjanja. To tudi jasno nakažete na svoji zgoščenki, ki je izšla
maja tega leta.
»Ta glasbeni projekt, ki sem ga predstavil ob letošnjem občinskem
prazniku Selnice 2008 je bil načrtovan. Moj 75. življenjski jubilej
sem združil s pregledom svojega ustvarjalnega, umetniškega in
drugega strokovnega dela skozi čas.«
Bi nam želeli zaupa kakšne so vaše želje in kakšni cilji za
naprej?
»Svojo praznično zgoščenko želim dopolni z novimi glasbenimi
umetninami, predstavi pa tudi drugo pomembno strokovno in
organizacijsko gradivo, ki ga tokrat zaradi obsežnos programa
nisem vključil v zgoščenko.«
Imate kakšno osebno sporočilo za naše bralce?
»Selničani smo lahko ponosni, da je kulturno življenje v našem
kraju, delno tudi v Gradišču na Kozjaku, Sv. Duhu na Ostrem vrhu
ter na Slemenu zelo razgibano in kakovostno na vseh področjih
ljubiteljske dejavnos, ki jih je vredno spoštova.«
doma
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VZGOJA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
V SELNIŠKI EKO - ŠOLI
Na Osnovni šoli Selnica ob Dravi že vrsto
let poleg številnih drugih projektov akvno
izvajamo tudi dejavnos, povezane z EKO šolo. Vzgojo za trajnostni razvoj vključujemo v vse učne predmete, saj želimo
učence ozaves o tem, da moramo prav
vsi žive v skladu z naravo na način, da
bodo preživele tudi prihodnje generacije.
Lahko rečemo, da se po šoli diha EKO zrak, saj se dnevno in tedensko izvajajo dejavnos, povezane z EKO - vsebinami – npr.
EKO - krožek, zbiralne akcije (zbiranje
starega papirja in kartonske embalaže,
izrabljenih tonerjev, trakov, kartuš, plasčnih zamaškov …), tedensko čiščenje okolice šole, zeleni teden, EKO - dan, EKO proslava, EKO - bralna značka, EKO - kviz …
Ponosni smo, da so se EKO šolarjem
priključili tudi otroci iz selniškega vrtca, ki
pridno in ustvarjalno sodelujejo pri naših
akcijah ter natečajih. Novost letošnjega
leta je tudi ta, da izvajamo projekt »Zdravo
življenje«, ki ga bomo predstavili ob dnevu
Zemlje. 10. maja pa bomo organizirali
»Dan športa treh generacij«. Gre za prireditev, ki bo potekala po vsej Sloveniji, njen
moto pa je: šport – eko – zdravo – za
zabavo. Že sedaj vabimo vse Selničane, da
se nam pridružite. V tem času si lahko v
avli šole ogledate tudi razstavo izdelkov, ki
so jih pripravili šestošolci. Pri pouku
zgodovine namreč spoznavajo bivališča,
izume in tehnična dognanja skozi čas, kar
so likovno upodobili.
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O naši prednostni nalogi letošnjega
šolskega leta smo za Selniške novice pisali
že v mesecu decembru, ko smo predstavili
šolski utrip. Omenili smo, da skušamo
učence na različne načine movira za
branje, saj se zavedamo, da ima prav slednje velik vpliv na učni uspeh oziroma
dosežke. Številni strokovnjaki so mnenja,
da sta eni ključnih sestavin razvoja pismenos movacija in poziven odnos do
branja. Tudi mi se zavedamo, da je za
doseganje notranje moviranos učencev

potrebno otrokom/učencem ponudi različne načine in različne bralne vsebine,
med katerimi bo prav gotovo vsak našel
nekaj zase. Tako jih skušamo za branje med
drugim spodbuja tudi z EKO - bralno
značko, ki jo izvajamo že vrsto let, letos pa
ji namenjamo še posebno pozornost.
Gre za projekt, ki po eni strani omejuje (s
priporočljivim in letos prvič tudi z obvezujočim seznamom), po drugi pa dopušča
samostojnost in izbiro tako knjižničarju pri
sestavljanju seznama kot učencem pri
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lovanju s knjižničarko in poteka v šolski knjižnici. Učenci po branju zgodbo upodobijo
z različnimi likovnimi tehnikami, iz nastalih
izdelkov pa smo v šolski knjižnici pripravili
tudi razstavo. Nekaj utrinkov omenjenega
si lahko ogledate na priloženih slikah.
Veseli nas, da projekt EKO - bralne značke
ponuja široke možnos za kreavnost in
izvirnost, ki jih po branju pokažejo tudi naši
EKO - bralci. Še bolj veseli smo, ko učenci
prinesejo izdelek (bodisi zapis, likovno upodobitev vsebine ali izdelek iz odpadnega
materiala) in zadovoljni povedo, da so se
ob branju veliko naučili. S tem smo seveda
zadovoljni tudi učitelji, saj smo dosegli zastavljeni cilj.
Koordinatorica EKO - šole:
Manja Kokalj, prof.
Vodja projekta EKO - bralna značka:
Maja VAČUN, prof.
izbiri knjig s slednjega. Tis, ki izvajamo
omenjeni projekt, vemo, da je trajnostna
vzgoja v njem razumljena široko – kot
odnos do vsega okolnega, to se pravi tako
do narave kot soljudi, do živali in samega
sebe. Zato ni čudno, da tudi učenci, ko to
spoznajo, z večjim navdušenjem in bolj
pogosto segajo po knjigah z EKO - seznama. Gre namreč za knjige, ki jih učenci
radi berejo tudi sicer, le da se ne zavedajo,
da njihova vsebina prinaša neko globlje
sporočilo. Veseli smo, ko ga kasneje prepoznajo in ga tako tudi predstavijo.
Za razliko od prejšnjih let letos branja EKO
- vsebin ne prepuščamo le lastni izbiri
posameznih učencev, temveč jih vključujemo tudi v redne oblike vzgojno-izobraževalnega dela. Pouk, v katerem učencem
znotraj posameznih oddelkov predstavimo
zgodbe z EKO - seznama, izvajamo v sode-
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
OBČINSKI JAVNI RAZPISI
Občina Selnica ob Dravi je v mesecu marcu na svojih spletnih straneh objavila naslednje javne razpise za leto 2008:

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV 6 ŠTIPENDIJ ZA NADARJENE IN
SOCIALNO OGROŽENE DIJAKE IN ŠTUDENTE
ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2008/2009
Na spletni strani Občine Selnica ob Dravi http://www.selnica.si smo pod rubriko Razpisi objavili Javni razpis
za dodelitev 6 štipendij za nadarjene in socialno ogrožene dijake in študente za šolsko oziroma študijsko leto
2008/2009. Brezplačno razpisno dokumentacijo (obrazec vloge) lahko zainteresirani dobijo na sedežu občine
oziroma na spletni strani občine. Za dodatne informacije lahko poklicete go. Nado Hölzl ( 673 02 10 ali 673
02 02).
Še vedno so odprti razpisi:

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 investicij.
3. Javni razpis za sofinanciranje
zagona novih podjetij.
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 Kristino 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 kmetijskih proizvodov,
dopolnilno in nekmetijsko dejavnost.
-Promocija in trženje proizvodov in
storitev.
-Izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in
nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
2. Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za
razvoj podeželja:
-Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
-Varstvo tradicionalne krajine in stavb.
-Pomoč za plačilo zavarovalnih premij.
-Pomoč za zaokrožitev zemljišč.
-Pomoč za spodbujanje kakovosti kmetijskih proizvodov.
-Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sek
torju.
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).

NOVICE

Odlok o razglasitvi Hidroelektrarne Fala
za kulturni spomenik državnega pomena
Na pobudo in ob upoštevanju strokovnih gradiv Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne
enote Maribor,ter obvestila lastnika je Ministrstvo za kulturo ovrednotilo, da je enota dediščine Fala Hidroelektrarna Fala, kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo. Elektrarno na Fali so začeli graditi leta 1913 (načrt Roshandler in Faesch iz Basla v Švici) ter jo zaradi prve svetovne vojne dokončali
leta 1918. Z električno energijo naj bi ta elektrarna oskrbovala celotno graško zaledje in bližnjo tovarno dušika
v Rušah. V sklopu jezovne zgradbe elektrarne je kot pomembna tehniška dediščina ohranjena stara strojnica s Francisovo turbino. Spomenik je izrednega pomena zaradi svojih tehniških, arhitekturnih in zgodovinsko pričevalnih lastnosti.
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AKTUALNI DRŽAVNI RAZPISI

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE
ZAPOSLOVANJA STAREJŠIH BREZPOSELNIH OSEB ZA LETO 2008

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE
ZAPOSLOVANJA DOLGOTRAJNO
BREZPOSELNIH OSEB ZA LETO 2008

Namen je spodbujanje zaposlovanja starejših brezposelnih
oseb, ki so starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih na Zavodu RS za zaposlovanje. Cilj je zaposli brezposelne osebe iz ciljne skupine starejših, za obdobje
vsaj enega leta, dodatni cilji pa so spodbuja zaposlovanje
starejših v skladu s strateškimi dokumen EU s področja zaposlovanja, večja socialna vključenost starejših brezposelnih
oseb in ustvarjanje medgeneracijskega sožitja pri delodajalcih
v RS. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja
teže zaposljivih brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let in so
prijavljene v evidenci brezposelnih oseb najmanj 3 mesece. Na
javni razpis se lahko prijavijo delodajalci, ki bodo za obdobje
najmanj enega leta za polni delovni čas zaposlili brezposelno
osebo, starejšo od 50 let, prijavljeno v evidenci brezposelnih
oseb Zavoda najmanj 3 mesece. Vsak delodajalec se lahko prijavi na območno službo, kjer ima sedež, le z eno vlogo za največ
pet subvencioniranih zaposlitev. Rok za oddajo vloge: Kot
pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v
vložišče pristojne območne službe Zavoda do 30. junija 2008 in
10. septembra 2008. Več informacij: Zavod RS za zaposlovanje,
e-pošta: marna.stanonik@ess.gov.si.

Cilj je izboljša pogoje vstopa na trg dela in poveča odliv brezposelnih oseb v zaposlitev s spodbujanjem subvencioniranega zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb. Zaposlitev brezposelne
osebe mora bi realizirana za polni delovni čas za obdobje najmanj
enega leta pri netržnih delodajalcih. Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje 12 mesecev v zadnjih 16 mesecih,
oziroma brezposelnih oseb, ki v zadnjih dveh leh, razen vključitve v
program javnih del, niso bile zaposlene. Na javni razpis se lahko prijavijo netržni delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta za
polni delovni čas zaposlili dolgotrajno brezposelne osebe. Vsak delodajalec se lahko prijavi na območno službo, kjer ima sedež, le z eno
vlogo za največ pet subvencioniranih zaposlitev. Rok za oddajo vloge:
Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prispele v vložišče
pristojne območne službe Zavoda do 12. ure, 30. junija 2008 in 10.
septembra 2008. Več informacij: Zavod RS za zaposlovanje, e-pošta:
vesna.stepisnik@ess.gov.si.

JAVNI RAZPIS ZA POSTAVITEV
JAVNIH E-TOČK Z BREZŽIČNIM
DOSTOPOM
Ministrstvo za gospodarstvo je 6. 6. 2008 v Ur. l. RS, št. 56 objavilo Javni razpis za postavitev javnih e-točk z brezžičnim
dostopom. Vlagatelji so lahko ﬁzične ali pravne osebe, ki morajo
vlogo v skladu z razpisom in razpisno dokumentacijo odda do
7. 7. 2008. Dodatne informacije so na voljo vsak dan med 10. in
12. uro po telefonu: 01 400 3759, kontaktna oseba: Zvonimir
Unijat. Morebitna vprašanja je mogoče posredova kontaktni
osebi tudi po elektronski poš: gp.mg@gov.si oziroma po faxu:
01 400 3290. Razpis in dokumentacija je na voljo na spletni
povezavi
hp://www.mg.gov.si/index.php?id=2189&tx_t3javnirazpis_pi
1%5Bshow_single%5D=743.

FINANČNE VZPODBUDE DELODAJALCEM ZA ZAPOSLITEV INVALIDOV
Sklad Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov je
v Ur. l. RS, št. 47, 16. 5. 2008, str. 1784, objavil javni razpis za ﬁnančne vzpodbude delolodajalcem za zaposlitev invalidov. Predmet razpisa so ﬁnančne vzpodbude delodajalcem za:
A) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za
določen čas.
B) Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z brezposelnim invalidom za
nedoločen čas.
C) Neposreden prehod invalida iz javnih del v redno delovno
razmerje za nedoločen čas.
D) Samozaposlitev invalida za nedoločen čas.
E) Prehod zaposlenega invalida iz delovnega razmerja, sklenjenega
za določen čas, v delovno razmerje za nedoločen čas.
Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih invalidov. Rok za
oddajo vlog: 6. 10. 2008. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
hp://www.svzi.gov.si/index.php?dep_id=7 ali v času uradnih ur
na sedežu Sklada.

JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM
ZA RABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VEČJO ENERGIJSKO
UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB
Ekološki sklad Slovenije je na svoji spletni strani hp://www.ekosklad.si/ pod rubriko Razpisi objavil naslednje javne razpise, kamor se lahko
prijavijo naši podjetniki in občani:
- Javni razpis za krediranje okoljskih naložb občanov 39OB08A.
- Javni razpis za krediranje okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov 40PO08A.
- Javni razpis za nepovratne ﬁnančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih
stavb 1SUB-OB08.
Razpisi so predvidoma odpr do porabe razpisanih sredstev.
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ČISTILNA AKCIJA OB DNEVU ZEMLJE

Dan zemlje se je zdel članicam Društva podeželskih žena in deklet iz Selnice prava priložnost, da se materi Zemlji zahvalimo za
vsakdanji kruh, ki ga daja mnogim od nas.
S čiščenjem
priljubljene sprehajalne po po Janževi gori smo ji za nekaj časa
vrnile ugled in dostojanstvo.
Zbrale smo se v soboto, 19. aprila, na Košanovi kmeji. Nova in
bivša predsednica sta nas gostoljubno pričakali s šilcem »
žgečega«, kot rečemo v Selnici, da nam je pognalo kri po žilah.
Deževni oblaki so se zgrinjali nad vasjo in veter je zapihal na vso
moč. Nismo vedele, v katero smer naj se odpravimo: ali pro
Janževi gori ali nazaj domov. Toda v značilni trmi in dobrovoljnos

smo se zapeljale do vznožja. Ni bilo treba prav veliko truda, da so
se vreče do vrha napolnile z nesnago, ki kot posledica našega
»dobrega življenja« štrli iz vseh jarkov .
Okoli cerkvice Sv. Janeza je bilo še posebej veliko sme. Vreče so
se hitro polnile. Žal smo naletele tudi na divje odlagališče, ki nam
res ne more bi v ponos. To kaže, da še mnogim ni mar za usodo
našega planeta.
V rekordnem času smo bile nared, da se odpravimo na malico k
naši članici Betki na Pečnikovo domačijo. Zanimivo, više kot smo
se vzpenjale, manj je bilo sme. To daje vs, da so ljudje tam bolj
redoljubni, pa tudi hiše so bolj redke.
Veter je še kar naprej zganjal norčije, a vsaj sonce se je pokazalo
izza oblakov. Ob živahnem klepetu in poučnem spoznavanju
zdravilnih zelišč ob po smo z lahkoto premagale strmino.
Betka in soseda Dragica sta nas prijetno preseneli z odličnim bogračem. Pa so zopet izpuhtele vse dobre namere o die in vzdržnos pri hrani. Nato še poca in najboljši jabolčni zavitek daleč
naokoli.
Tako so bile nekoč postrežene žanjice ali kosci, so se spominjale
nekatere. Me pa smo pobrale le nekaj sme in počule smo se
imenitno, saj je bil to še eden izmed lepih družabnih dogodkov
našega društva.

Zapis in foto:
LUCIJA GRAHOR
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DELOVANJE KULTURNIH IN ŠPORTNIH
DRUŠTEV V NAŠI OBČINI
V naši občini si prizadevamo za dinamičen
razvoj kulturnih, umetniških in športnih
dejavnos ter ohranjanje kulturne
dediščine, ki jo skrbno negujemo, saj se
zavedamo, da tako ohranjamo našo
zgodovino, običaje in identeto.
Kultura ima pomembno vlogo v javnem
življenju znotraj občine, saj po eni strani
povezuje občane in občanke kot kulturno
skupnost in jim po drugi strani omogoča
občutek zadovoljenos njihovih potreb in
interesov, ki presegajo zgolj materialno
raven (bivalno udobje ipd.). Ključnega
pomena pri vsem tem sta zlas zagotavljanje možnos za ljubiteljsko kulturno dejavnost in možnos za predstavljanje te
dejavnos, zagotavljanje možnos za
dostop do kulturnih dobrin najvišje
kakovos (koncer, razstave, gledališka
gostovanja ipd.) in tudi ustvarjanje
možnos za vključevanje poklicnih ustvarjalcev v kulturno življenje občine (razstave,
literarni večeri, koncer…); seveda v tolikšnem obsegu, kot to dopuščajo proračunske zmožnos občine.
Na drugi strani pa sta prav tako tudi šport
in rekreacija izredno pomembna za zdrav
razvoj mladostnikov, ohranjanje in
izboljšanje zdravja prebivalcev, izboljšanje
splošne kvalitete življenja in zmanjševanje
negavnih posledic hitrega in stresnega
načina življenja in dela. Pri tem imajo najakvnejšo vlogo v naši občini prav športna
društva, zato si občina prizadeva ustvarja
čim boljše pogoje za njihovo delovanje in
razvoj. Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje na področju kulture pa se v
pretežni meri uresničuje v kulturnih
društvih. V interesu občine je prav tako ﬁnančno podpre dejavnost vseh akvnih
kulturnih društev, ki delujejo na področjih
glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, fotografske in ﬁlmske, likovne, literarne in
recitacijske dejavnos ter etnološke dejavnos - ohranjanje tradicionalnih običajev in izročil.
Naša občina v vsakoletnem proračunu
zagotavlja sredstva za soﬁnanciranje programov športa in programov na področju
ljubiteljskih kulturnih dejavnos. Sredstva
se dodeljujejo v skladu s Pravilnikom o so-

ﬁnanciranju programov športa in v skladu
s Pravilnikom o soﬁnanciranju programov
na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnos. Na javni razpis se je tako letos prijavilo šest kulturnih društev in sedem
športnih društev. Strokovna komisija je
pregledala vloge, jih ocenila in sprejela
predlog o dodelitvi sredstev posameznim
kulturnim in športnim društvom. Na področju športa je bilo dodeljenih sredstev v
skupni višini 40.000 evrov naslednjim
športnim društvom: ŠD KOBANSKO,
DRUŠTVU UPOKOJENCEV, KLUBU MALEGA
NOGOMETA SLEMEN, KEGLJAŠKEMU
KLUBU FALA, KARATE KLUBU, ŠD TURBINA
IN COUNTRY CLUBU. Na področju kulture
pa je bilo dodeljenih sredstev v skupni
višini 21.000 evrov kulturnim društvom:
KUD-u ARNOLD TOVORNIK-u, KULTURNEMU DRUŠTVU PAVZA, KID-u JANEZ
URBAS-u, COUNTRY CLUB-u, KUD-u
GRADIŠČE NA KOZJAKU, DRUŠTVU UPOKOJENCEV - SEKCIJA BABICE IN UPI.

teresnih športnih programov za otroke in
mladino ter športno vzgojo v šoli, hkra pa
bi pridobili tudi prostor za izvajanje številnih kulturnih in izobraževalnih prireditev,
ki imajo pozivnen učinek na kulturni in
gospodarski razvoj v naši občini ter prispevajo h kakovostnejšemu življenju na
podeželju.
Kulturne in športne prireditve, druženje,
udejstvovanje v teh dejavnosh naš kraj in
prebivalce bogajo in vzgajajo, jih izobražujejo in povezujejo, zato upamo in si
prizadevamo, da bo naša občina Selnica ob
Dravi, kljub velikim projektom, ki nas
čakajo v prihodnje, dobila v čim krajšem
času tudi večnamenski prostor.

Andreja Robič,
svetnica Občinskega sveta
Občine Selnica ob Dravi

V naši občini se lahko pohvalimo s številnimi kvalitetnimi športniki, ki to dokazujejo
s svojimi rezulta in dosežki. Tudi kulturniki delujejo zelo uspešno na vseh področjih kulturnega življenja v naši občini,
doma in v tujini.
V času od 17. 5. do 25. 5. 2008 je bilo v naši
občini v počastev občinskega praznika organiziranih več kulturnih, športnih in
gospodarskih dogodkov, prireditev in
druženj. Dejavnos so potekale na različnih koncih naše občine, največ pa se jih
je zagotovo odvilo prav v centru Selnice; in
sicer v šotoru, v OŠ Selnica ob Dravi in v
kulturnem domu Arnolda Tovornika. Na
tem mestu bi poudarila željo in potrebo po
gradnji večnamenske dvorane, ki je v naši
občini prisotna že dalj časa. Ugotavljam, da
imamo v Selnici veliko »kulturnega« potenciala, glavna pomanjkljivost pa je zagotovo skupni javni prostor oz. večnamenska
dvorana, ki je v naši občini, žal, še nimamo.
Res je, da smo »majhni«, pa vendar si naša
občina zasluži skupen prostor za kulturno,
družbeno in športno dejavnost - večnamensko dvorano. Na ta način bi prav gotovo spodbudili in še bolj okrepili
rekreavne dejavnos občanov ter
omogočili boljše pogoje za izvajanje in-
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TABORNIKI SMO VEDNO ZA DOGODIVŠČINO
ALI KAKO SMO V KOBANSKEM RODU
PREŽIVELI LETOŠNJE ŠOLSKO LETO
Življenje v naravi in z njo, taborniške
veščine, nova prijateljstva, učenje odgovornos in medsebojne povezanos, predvsem pa iskanje samega sebe so smernice,
ki smo se jih pri svojih akvnosh taborniki
Kobanskega rodu držali tudi v letošnjem
šolskem letu.
K nadaljevanju taborniškega življenja se je
zaobljubilo 64 članov, ki so znotraj rodu
sestavljali 4 vode. Najmlajše, MURNE, je
tudi skozi to leto varno in zanesljivo pripeljala neutrudna Vida, mlajše MČ je materinsko spodbujala in jih vodila Vanda,
starejši MČ-ji in mlajši GG-ji so »živeli in dihali« z načelnikom Dubijem, starejši GG-ji
pa so novo zaupnico in prijateljico dobili v
Neli. Seveda pa nobena od akvnos ni
pobegnila budnim očem Grč, ki so delu v
rodu držale čvrsto podporo, pa čeprav kdaj
le moralno.
Taborniki smo vse leto, s kupom
taborniških preizkusov, dokazali, da smo
vredni svojih ruc: rumenih, rdečih, zelenih ali vijoličnih.
Začelo se je z JOTO, vsakoletnim zborom
tabornikov radioamaterjev, v oktobru. Tam
so nekateri člani prvič preizkusili znanje
tujih jezikov v praksi. Uspeli smo vzpostavi kar nekaj dobrih, celo eksočnih
zvez, zahvaljujoč izkušenim radioamaterjem Čarliju, Dubiju, Davorju in Sineju.
zahvali, da smo sto noč vsi preživeli v
toplih posteljah, kaj izkazalo se je, da orientacija, predvsem nočna, pa čeprav po
neštetokrat prehojenem terenu, ni mačji
kašelj. Na pohodu so nekateri tudi prvič
prespali na Slemenu in ni ga bilo, ki bi zjutraj ne imel nasmeha do ušes, čeprav je
bila Dubijeva budnica z bendžom (banjom)
zgodnja in za utrujena ušesa ne najbolj
ha.

Sledil je poznojesenki pohod na Slemen,
ki ga je zaznamovala blatna in mokra
nočna orientacija, ki so jo, po prostranstvih
Slemena, starejši GG-ji pripravili mlajšim
prijateljem.
Budnemu spremstvu Grč pa se moramo
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Novo leto smo preživeli tradicionalno –
izdelali smo okolju prijazne okraske – in jih
obesili na zdaj že kar našo taborniško smreko na Dobravi. In ob okraševanju smo
doživeli tudi enega redkih zimskih večerov
v minuli zimi. Pod podpla je škripalo,
mraz je bril okoli ušes in s čajem, ki nas je
čakal v naših prostorih, smo le s težavo
ogreli premražene ude.
Taborniško znanje je neizčrpna zakladnica
in le stežka bomo spoznali vse njene

skrivnos. Kljub temu poskušamo vodniki
nauči podmladek čim več taborniških
veščin. Že MČ se učijo temeljev orientacije,
postavljanja šotora iz različnega števila šotork, kurjenja ognja, vozlov, topografskih
znakov, uporabe kompasa.
Nauči se je treba, kako se izogni tekmovalnos, ki je vse bolj prisotna na
drugih področjih in se čim bolj akvno
vključi v življenje v skupini in se na ta
način čim bolj poveza z naravo.
Zato taborniki Kobanskega rodu v šolskem
letu vedno planiramo dve daljši akvnos,
in sicer zimovanje in poletno taborjenje.
Po načelu "prijetno s koristnim" smo izkorisli zadnji del zimskih šolskih počitnic za
zimski tabor oziroma zimovanje. Odpravili
smo se k Sv. Duhu, kot že leto poprej. Ker
je od zimovanja zadnji dve le ostala le še
koledarska zima, se je večina naših akvnos odvijala na bližnjih travnikih na
igrišču za kočo in v nam tabornikom tako
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namovanega z načr za izboljšanje okolja,
ampak je to tudi naš dan. Zato smo se želeli
na ta dan nekoliko podrobneje predstavi
in smo v ta namen pripravili tudi predstavitveno zloženko. Zavoljo terminskega
usklajevanja pa smo našo predstavitev uspešno »spravili pod streho« v okviru Dneva
druženja treh generacij, ki je potekal na
igrišču za šolo. Veščina kuharja je odlično
uspela in z našo krompirjevo juho s hrenovkami iz kotla smo nasili številna lačna
usta udeležencev.
Leto pri tabornikih ne mine brez tradicionalnega prvomajskega pohoda. Ker smo

ljubem gozdu.. Rdeča nit je bilo »prijateljstvo«, zato smo se vsi še posebej
trudili, da bi se med seboj lepo razumeli in
bili prijazni drug z drugim. GG-ji so tako MČjem pripravili predstavo o duhovih, pomagali so pri postavljanju kontrolnih točk v lovu
na lisico za najmlajše in jim pomagali tudi pri
prvih poskusih streljanja z lokom. Tudi pri
nabiranju materiala za ogenj in postavljanju
le-tega smo združili svoje moči. Ob zvokih
Dubijeve kitare ob ognju pa smo s pesmijo
utrjevali medsebojne prijateljske vezi. Vse
dni zimovanja smo se medsebojno igrali tudi
igro Skri prijatelj (vsak je bil nekomu skri
prijatelj in mu je to izkazoval z drobnimi pozornostmi, tako, da tega nihče ni opazil ali odkril).
Prijatelji smo se »razkrili« v zadnjem zboru, upamo pa, da bo prijateljstvo držalo še naprej.
Zanimivima dogodivščina je bila tudi orientacija, ki smo jo izvedli
na Kapli. Žal se nas je večina izgubila že na startu, ker je starešina
Edi napačno vrisal prvo kontrolno točko na zemljevidu. Z združenimi močni in s pomočjo »wokitokijev« smo le opravili pot in se
vrnili nazaj na Duh.
Dan zemlje, 22. april, ne pomeni za tabornike le dneva, zaz-
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obredli že dobršen del severovzhodne
Slovenije, smo se tokrat odpravili na
Koroško, na Uršljo goro. Igor Glažar iz
voda MČ-jev s pohoda se spominja
»strme po, ki nas je vodila po
smučišču navzgor, snega, dobre
večerje, ki so jo pripravile grče, jutranjega zvoka kitare taborniškega prijatelja
Dubija, pohodnikov z žulji, nahrbtnikov,
ki so jih tamalim za kazen nosili GG-ji,
gorskih lepot, strmine z imenom Kozji
hrbet, od koder so čudovi razgledi na
vse strani neba, pizze in sladoleda ter
veselja na po domov…«
Posebej pa moramo pohvali Murna
Ano in Tilna, ki sta se udeležila pohoda
in ju je na vrhu Uršlje gore doletela
posebna čast: lahko sta z rutko po zadnji krsla ste, ki so se prvič povzpeli na
Uršljo!
Prav tako smo se udeležili prireditev ob
občinskem prazniku, kjer smo pripravili
orientacijo in lov na lisico za občane. In
čeprav smo taborniki mnenja, da je tudi
dež vreme, smo se mu tokrat morali nekoliko ukloni. Prireditev pa smo le pripeljali
do konca.
Tudi taborniški radioklub S59TTT (edini v
naši državi) je na akciji, ki je bila namenjena zašči in reševanju, predstavil vso
svojo opremo. Ob razpadu telekomunikacijskega omrežja bi v izrednih
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Pomagali smo ŠD Turbina pri organizaciji (mladi taborniki so delili vodo,
starejši so skrbeli za »protokol«) kolesarskega vzpona in pohoda k Sv. Duhu
ter Selniškega teka. Pri vseh treh smo
bili tudi akvni udeleženci (taborniki
smo namreč tudi kolesarji, pohodniki
in tekači na najvišjem občinskem
nivoju)!

razmerah prevzeli vlogo radioamaterji. Ti
danes zmorejo v hipu vzpostavi svoje internetno omrežje poleg drugih telekomunikacijskih uslug. Predstavljeni so bili
energetski viri, ki jih potrebujemo za napajanje naprav v naravi. Otroci so imeli največ veselja s poganjanjem ročnega
generatorja. Zanesljivo so pričeli spoštova električno energijo.

Letošnje leto je za nami. Čaka naš še
poletno taborjenje, druga od dveh
večjih akvnos, omenjenih v
prispevku. V juliju bomo letovali v Bohinju, kjer se že nekaj let odlično
zabavamo, igramo, delamo vodove
kočke, se kopamo v Bohinjskem
jezeru, ponoči stražimo zastavo in spoznavamo druge tabornike. In verjemite,
sh deset dni zagotovo ne pogrešamo
ne televizije in računalnika!
V naslednjem letu si želimo predvsem
novih članov, ki bodo skupaj z nami
pripravljeni na nove dogodivščine.
Prijetne počitnice in taborniški zdravo!
Za Kobanski rod
Neli Sorger
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Delo in načrti DRUŠTVA
UPOKOJENCEV Selnica
Na občnem zboru našega društva se je tudi letos kot že tolikokrat
zbralo prek dvesto članov. Skupaj smo ugotovili, da je bilo leto
2007 uspešno. Ponovno smo upravičili svojo stanovsko in humanitarno dejavnost.
Naš cilj in želja je, da ima sleherni član možnost uresničeva svoje
znanje, interese in želje. Odvisno je le od interesa in zdravja
posameznika. Ko razmišljamo o letu, ki je za nami, ugotavljamo,
da je vsakemu izmed nas puslo pečat. Za ene je bilo srečno, za
druge pa leto velikih težav, nevšečnos in žalos.
Tudi naše društvo je izgubilo nekaj članov. Starost in bolezen sta
vzeli nekaj življenj.
Z veseljem pa ugotavljamo, da je priliv novih članov v naše
društvo večji kot v preteklih leh.
Ljudje, ki so se upokojili, so prišli do spoznanja, da z upokojitvijo
ne sme bi konec dela, zato se včlanijo v društvo, kjer lahko
nadaljujejo z raznimi akvnostmi, bodisi z delom in uporabo svojih znanj ali pa s športom in rekreacijo. Skratka, za dobro zdravje
in počutje se je treba izogiba lenarjenju.
Glavni namen društva je pomoč in skrb za starostnike, se čim več
druži, srečeva, pomaga drug drugemu, da bi starost preživeli
lepo. Znano je, da se upokojenci radi družijo, pojejo, tekmujejo v
raznih igrah, nekateri se tudi izobražujejo, skratka skrbijo, da jim
ni dolgčas.
Naše društvo šteje 639 članov, od tega 253 moških in 386 žensk.
Nekaj naših članov je tudi v domovih za starejše. Te člane pa tudi
nepokretne, ki so v domači oskrbi, obiščemo ob novem letu in
skromno obdarimo. Redno obiskujemo tudi jubilante ob dopolnjenem 80., 85. in 90. letu, od dopolnjenega 90. leta dalje pa
vsako leto. Obiska so veseli ter so zadovoljni in srečni, da jih nismo
pozabili.
Kot vsa prejšnja leta smo tudi v letu 2007 organizirali različne dobrodelne akcije, športno-rekreavne dejavnos, kulturne dejavnos in različne oblike pomoči. Prizadevali smo si za izboljšanje
gmotnega položaja upokojencev, obravnavali socialno in
zdravstveno problemako ter organizirali razne prireditve, izlete
in srečanja. Delali smo to, kar upokojenci zmorejo in je v skladu z
njihovimi interesi.
Program dela za leto 2008:
A) Izle:
Sobota, 15. marca 2008
Sobota, 14. maja
Sobota, 21. junija
Sobota, 6. septembra
Sobota, 8. novembra
Dva do šrje izle na Madžarsko.

F) Nadaljevanje lige v igranju kart in zaključna zabavna prireditev.
G) Sodelovanje pri Zgornjepodravski zvezi DU Maribor v ligi odbojke.
H) Ustanovitev sekcije za kegljanje.
I) Organizacija projekta »Starejši za starejše«.
Vsi želimo starost prežive doma, med svojimi stenami. Pomagajmo drug drugemu, da bomo lahko ostali doma, ko sami ne bomo
več mogli v celo skrbe zase. Mi starejši vemo, kaj preživlja osamljen starostnik, kako težko je prosi mlade za pomoč, ko jo
potrebujemo. Naš cilj je med drugim naj osamljene, onemogle,
jim olepša starost, olajša sske. Prav to prinaša projekt »Starejši za starejše« - za boljše zdravje in višjo kakovost življenja doma,
na katerega smo se prijavili. Nosilca projekta sta Ministrstvo za
zdravje in Zveza upokojencev Slovenije. Priprave bomo izvršili do
jeseni, ko bomo pričeli delo.
V projektu sodelujejo občina, zdravstvo, patronažna služba in
šola. Osnovni namen projekta je ugotovi s pomočjo vprašalnika,
kako živijo naši starejši ljudje, ter če in kakšno pomoč potrebujejo. Tam, kjer bo potrebno, bomo prek raznih služb organizirali
tudi konkretno pomoč z delom.
Program vodi koordinator, izvajalci na terenu pa so prostovoljci, ki
ugotavljajo stanje in potrebe ankeranih. Obiska na domu bodo
deležni krajani, ki so starejši od 69 let. Le– bodo vneseni v računalniško datoteko, podatki, dobljeni z vprašalnikom, pa bodo
strogo varovani.
Zavedamo se, da bo s projektom veliko dela: to bo pa poplačano,
če bomo storili kaj koristnega za naše starejše krajane, s pristavkom:
»Danes bom jaz pomagal tebi, jutri bo kdo mlajši pomagal meni«.
Pa še sklep!
Nismo še vsega povedali o našem delu. Naš namen je, da prek
»Selniških novic« seznanimo krajane, da v Selnici dela in živi
Društvo upokojencev s svojim številnim članstvom, ki ima v prihodnje še veliko načrtov. S takimi sodelavci, kot so člani društva,
pa ne bo težko uresniči nadaljnjih načrtov.

Od Ptujske gore do Sv. Roka
nad Šmarjem.
Po Štajerski.
Arboretum Volčji potok.
Kumrovec in Svete gore.
Od Pohorja do Haloz.

Ivan Majster,
predsednik DU

B) Oba pevska zbora »BABICE« in »UP« z ljudskimi godci bosta
nastopala na raznih prireditvah v občini, pa tudi zunaj nje.
C) Novoletni obisk članov, ki so bolni, nepokretni ali stari nad 80
let, s skromno obdaritvijo.
D) Tradicionalna kulturno-zabavna prireditev.
E) Meddruštveno tekmovanje »Igre po naše«.
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NAJINO RAZISKOVANJE
Zimske rados ponujajo obilo užitkov in veselja. Vsi, ki poslušamo
vrisk in smeh otrok na snegu ali pa se norčij tudi sami udeležimo,
čumo v sebi neko toplino, zadovoljstvo, prijaznost … Nemalokdaj v želji po zabavi na snegu posegamo po smučeh, saneh, bobih
in podobnem. Obilo zimskih rados nam ponuja tudi pležuh, ki
pa je žal širšemu občestvu ljudi manj poznan.
Sem Anja Pušnik, učenka 8.b - razreda OŠ Selnica ob Dravi. S
sošolko Nino Dajčman sva se v šolskem letu 2007/08 odločili za
pripravo raziskovalne naloge na temo pležuh. Dovolite, da Vam
razkrijeva vsaj delček najinega ustvarjanja.
Nalogo sva razdelili na naslednja poglavja: v uvodu na kratko
predstavljava načrt dela, teze, metodologijo ter nekaj podatkov v
zvezi s pležuhom nasplošno; v teorečnem delu sva se dotaknili
sestave pležuha, njegove uporabne vrednos, izvora, poimenovanja ter skušali predvide njegovo nadaljnjo usodo, medtem ko
sva v eksperimentalnem delu, ki se nama zdi najzanimivejši,
skušali ugotovi, koliko najini vrstniki poznajo pležuh. Iz analize
dobljenih rezultatov lahko potrdiva, da najini vrstniki pležuha ne
poznajo najbolje. Slednje dokazuje anketa, ki sva jo izvedli na
dveh osnovnih šolah – na Osnovni šoli Selnica ob Dravi in na Osnovni šoli Prežihovega Voranca v Mariboru.
Tudi Vas zanima kaj o pležuhu? Sledi nekaj najpogostejših
vprašanj in odgovorov v zvezi z njim.
1. Koliko spustov vsako leto organizira Country club Selnica na
Snežnem stadionu pod Pohorjem?
Organizatorji so naštevali: VIP - spust, največji ksiht, etno spust.
2. Kaj je to ETNO - spust?
Tukaj se predstavijo pležuharji iz starega časa.
3. Od kod pa izvira pležuh?
Natančen izvor sicer res ni znan, ampak po ustnem izročilu, naj bi
»pležuharji« izvirali z območja Selnice ob Dravi.
4. Iz česa pa je pležuh sestavljen?
Včasih so ga sami izdelovali doma. Na podnožje, imenovano doga,
ki je imela obliko smučke in je bila lahko tudi iz ukrivljene deske
neuporabljenega soda, so pritrdili dva stebrička ali čoka, kot so
jima pravili. Nanju so pritrdili še sedež ali po kobansko »zic« ter krmilno palico ali »rido«. Dogo je bilo treba s spodnje strani obvezno namaza z voskom, da je bolje drsela po snegu. Tako
pripravljen je bil »pležuh« kot nalašč za spust.
KRMILNA PALICA
ALI »RIDA«

SEDEŽ ALI »ZIC«

ČOK

DOGA

5. V kakšne namene pa se je pležuh nekoč sploh uporabljal?
Če je bil s prvi pležuh nujno in edino prevozno sredstvo z zasneženih bregov v dolino, se današnji uporablja predvsem za
zabavo.
6. Kje lahko dobim/kupim pležuh?
Pležuha se ne da kupi v trgovini. Pležuh nastaja pod pridnimi
rokami domačih mojstrov. Le-  ga prodajo ali pa podarijo.
Ampak bolje bi bilo, da bi pležuh lahko kupili. Tako bi postal bolj
poznan, vendar kot vsaka stvar bi to imelo tudi posledice. Pležuh
ne bi bil obravnavan več kot posebnost, ljudsko izročilo in edin-
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stvenost. S tem ko bi ga lahko kupili, bi res postal bolj popularen,
izgubil pa bi svojo vrednost, zato je na neki način bolje, da ostane
tako, kot je. Le poskrbe je treba, da njegov obstoj ne bo zamrl.
V Selnici deluje Country club, ki vsako leto organizira spust. Mislim, da je velik interes po njegovem obstoju tudi s strani občine.
7. Od kod izvira poimenovanje pležuha?
Pomagala mi je ga. prof. dr. Zinka Zorko. Povedala mi je tole:
»Besede pležuh ni v Slovenskem ponasu pravopisa 2001. Zagotovo pa izvira iz štajerskega in koroškega narečja. V Emološkem
slovarju najdemo ob glagolu pleza zapisano tudi besedo pležuh,
in sicer v pomenu »človek, ki pleže«,« pravi ga. Zorko in dodaja,
da izraz pležuh v pomenu za vrsto sani ni zapisan. Po njenem
mnenju pa je beseda gotovo nastala iz glagola pleza, saj gre za
drsenje po čem gladkem.
V raziskovanju sva izvedeli še več o pležuhu, o njegovem izvoru,
poimenovanju in razvoju. V obliki vprašanj in odgovorov sem
pležuh predstavila tudi Vam. V sami nalogi pa sva dokazali, da je
pležuh nedaleč od Selnice, od koder naj bi izviral, zelo slabo poznan. Res je, da lahko na smučiščih opazimo kar nekaj pležuhov,
vendar naju žalos, da je sedanji videz tudi vse, kar marsikdo ve
poveda o pležuhu. Pležuh se je skozi zgodovino že veliko spreminjal in prav je tako, prav pa je tudi, da s tem razvojem ni zanemarjena njegova kulturna dediščina. Ne glede na pomanjkanje
pisnih virov sva se veliko naučili iz ustnih virov – intervjujev in
veseli sva, da sva našli tako dobre sogovornike.
Ne smemo pus, da bi se izgubila naša kulturna zakladnica! Zato
naj nas bo čim več takšnih, ki bomo poskrbeli za prihodnost
pležuha. Če se bomo dovolj potrudili, bo naš trud poplačan s tem,
ko bodo tudi nadaljnje generacije poznale to starodavno prevozno
sredstvo in se z njim zabavale.
Kljub vsemu pa ostajajo še vedno odprta številna vprašanja. Zakaj
tako malo ljudi skrbi prihodnost pležuha? Ali ne bi bilo prav, če bi
obstajala kakšna literatura o pležuhu? Menim, da bi pležuh s tem
postal zagotovo bolj poznan.
Najino delo je bilo precej zanimivo in poučno, a zaradi pomanjkanja pisnih virov tudi precej zahtevnejše, vendar je imelo po
drugi strani svoj posebni čar.
Ker pa je še veliko ostalo neraziskanega, ostajajo po odprte in
ponujajo nadaljnje razsežnos za ugotovitve.
Najina raziskovalna naloga je bila dokaj uspešno uvrščena. Prejeli
sva bronasto priznanje na državnem nivoju. Tema pa očitno
komisije ni najbolj pritegnila; to je le še dodaten dokaz, da pležuh
v sodobni družbi lahko celo izgine. V imenu »mladih raziskovalk«
se zahvaljujem ge. prof. dr. Zinki Zorko, ki nama je podala
natančne informacije o poimenovanju, ge. Mariji Srblin (SOVEN,
d.o.o), ki nama je z veseljem posodila »pležuh-oblačila«, ki sva jih
uporabili na zagovoru naloge, g. Janiju Dolinšku, ki je prijazen svet
pležuharjev delil z nama, predstavniku starejših občanov, g. Mirku
Dajčmanu, ki je prijazno sodeloval v najinem intervjuju, ter nenazadnje tudi g. županu občine Selnica ob Dravi, g. Juriju Lepu.
Največja zahvala pa zagotovo gre najinima mentoricama ge. Emici
Škrinjar in ge. Maji Vačun.
Prizadevanje občine za ohranitev te naše znamenitos je veliko in
verjamem, da bomo s skupnimi močmi zmogli. Komur je
prispevek vzbudil željo po dodatnem raziskovanju pležuha, bo
zelo prav prišel internetni naslov Country cluba Selnica; in sicer:
www.plezuh.net. Na strani boste našli vse, kar bo potešilo Vaše
zanimanje.
Kljub vsemu pa menim, da je skrajni čas, da nekaj naredimo. Za
pležuh, za Selnico, za svet!
Pripravila:
Anja Pušnik
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ŽUPNIJSKO ROMANJE V LURD

Župnija Selnica ob Dravi je v letošnjem juniju skupaj z agencijo Aritours izvedla romanje v Lurd (Lourdes). Nekdaj je bila to
neznatna, majhna vas pod Pireneji; in tu se
je leta 1858 v votlini Massabielle Ma
Božja osemnajstkrat prikazala šrinajstletni Bernardki Soubirous. Sledilo je nemalo nepojasnjenih čudežnih ozdravljenj
in kraj sam se je razvil v priljubljeno ter domala največje romarsko središče.

vasicami, neskončna žitna polja se mehko
uklanjajo valovanju vetra, rdeči mak se
nežno nastavlja soncu, kmalu pa zacvejo
še dehteče sivke. Zrak je nasičen z
dišavami te pokrajine in s svetlobo,
kakršne ni nikjer drugje. Pokrajina se
prekrije z živahno preprogo barv, ki so dajale navdih umetnikom; tu so ustvarjali
zlas Vincent Van Gogh, Pierre-Auguste
Renoir in Paul Cézane.

Pot nas je vodila iz Maribora prek Sežane,
kjer je bila prva romarska maša. Vožnja se
je nadaljevala mimo Trsta, Benetk in
naprej skozi številne predore do Ligurskega
zaliva ter po italijanski Rivieri di Ponente
na slovito Azurno obalo. Pro večeru smo
prispeli v Nico, ki jo mnogi imenujejo
»kraljica Azurne obale«, in je eno izmed
najbolj mondenih letoviških mest v Franciji. Zapeljali smo se po znameni »Angleški aveniji«, obdani s palmami in z
znamenimi hoteli. Prijetno utrujeni smo
prvo noč prespali nedaleč od Nice v kraju
Anbes.

Vožnja po razgibani pokrajini Languedoc je
vodila do kraja Carcassonne. Pred nami se
je pokazalo mogočno dvojno obzidje s
številnimi stolpi, za njimi pa smo zagledali
najbolje ohranjen srednjeveški grad,
pravzaprav grad v gradu. V starem mestnem jedru smo se sprehodili po ozkih
ulicah, polnih ljudi in pravih francoskih trgovinic, kjer se nismo mogli upre prvim
spominkom, potem ko smo že obiskali
tamkajšnjo stolnico in zapeli pod njenimi
romansko-gotskimi oboki. Zvečer smo
prispeli v Lurd, kjer smo imeli najprej mašo
v kapeli nadangela Gabrijela, in se nato
nastanili v hotelu. Na pročelju nas je sprejel napis: »Dobrodošli, slovenski romarji.«
Dnevi, ki smo jih preživeli v Lurdu, so bili

Drugi dan smo se odpravili po Provansi:
vinogradi se nekje daleč zlivajo s slikovimi

nekaj posebnega. Občuli smo, kako je v
ozračju prisotna nepojmljiva gorečnost
premnogih romarjev z upanjem v srcu in z
molitvijo na ustnicah. Skupaj z njimi smo
se ustavljali pred votlino prikazovanj
Lurške Matere Božje, prosili za svoje
zdravje ter priporočali svoje najdražje.
Udeležili smo se »maše narodov« v
veličastni podzemni baziliki Pija X.; v njej
je prostora za 25.000 udeležencev bogoslužja. Poromali smo v vsa tri svešča
osrednje Lurške bazilike, posvečene Materi
Božji, se ustavljali na Esplanadi, trgu pred
njo, ki ga krasi Marijin kip. Posebno
doživetje je bila zgodnja jutranja maša v
sami votlini, ki nas je povezala z drugimi
slovenskimi verniki. Mesto smo hitro osvojili, se zaustavljali v majhnih trgovinicah
ter poskrbeli za majhne pozornos,
izkazane pozneje doma. Obiskali smo mlin,
kjer se je Bernardka rodila, in nekdanjo
mestno ječo, imenovano »cachot«, kjer je
družina Soubirous prebivala potem, ko je
njihov mlin propadel. Posebni doživetji sta
bili: križev pot po pobočju nad votlino ter
procesija invalidov. Zvečer smo se pridružili
množici romarjev z vsega sveta, ko se je
odvijala procesija z lučkami ob prepevanju
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Ave Marija. V dežju je to dogajanje bilo –
in bo ostalo - še bolj nepozabno doživetje.
Vsakdo je začul, koliko src utripa v upanju, ko iščejo žarek svetlobe, luči in
razsvetljenja v teminah tega življenja.
Prijala nam je prijaznost francoskih gosteljev, ki so nas razvajali z dobro in od
naše precej drugače pripravljeno francosko hrano. Ob kozarčku rdečega ali belega vina (vin rouge, vin blanc) je iz naših
grl zazvenela slovenska pesem. Zadnja jutranja maša pred odhodom iz Lurda je bila
za srečno vrnitev; zatem smo se še umivali
ob izviru pred votlino ter polnili posode z
lurško vodo za svoje ljudi v domovini.Po
zajtrku smo se poslovili od prijaznega osebja v hotelu ter se podali pro francoskemu narodnemu parku Camargue.
Daljši postanek smo imeli v ciganski
prestolnici Saintes Maries de la Mer, ki
velja za turisčno središče te pokrajine; tu
slavijo svojo zavetnico sveto Saro.
V trikotniku med malim in velikim
rokavom reke «La Rhône« se menjavajo
ravna riževa polja, močvirni deli, peščine z
živim peskom in z vinogradi, kjer pridelujejo »peščeno vino«. Ob po smo opazovali tamkajšnje konje, ki se skojo črno-sivi
ali rjavi, šele v petem ali šestem letu dobijo lepo belo dlako; zanimivo je bilo gleda črede črnih bikov z rogovi v obliki lire;
z njimi prirejajo bikoborbe, ne da bi žival
ranili ali kakorkoli poškodovali. Med prostranimi močvirji najde zavetje mnogo nam
neznanih pc. To je tudi edini kraj v Evropi,
kjer si pletejo gnezda dolgonogi plamenci,
imenovani tudi pelikani. Omeni velja še
postanek pred tem. Ta je bil v slikovitem
kraju Aigues-Mortes (»Mesto mrtvih
voda«), ki se je v 13. st. zapisal v
zgodovino kot izhodišče za bojevnike
križarskih vojn. Kot utrjeno pristanišče ga
je dal zgradi kralj Ludvik IX, ki je tudi sam
končal svoje življenje na enem od
križarskih pohodov. To odlično ohranjeno,
z mogočnim obzidjem obdano staro
mestece nas je v množici drugih turistov
zvabilo v živahne uličice, kjer smo se
okrepčali in osvežili. V mestu Nîmes je bila
naša zadnja nočitev. Po jutranji maši nas je
pot ponovno vodila po Azurni obali. V
kraju, imenovanem Grasse, smo obiskali še
znamenito parfumerijo Fragonard. Po
ogledu proizvodnje ni nobena predstavnica nežnega spola odšla domov brez
novega parfuma. V kneževini Monaco, ki
smo si jo ogledali z razgledne ploščadi, so
naš pogled pritegnile prelepe kakteje
izrednih velikos ter čudovite bugenvilije.
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Vožnja pro domu je med pripovedovanjem šal in sproščenim klepetanjem
minevala hitro. Na po pro Lurdu smo
šteli predore, ki jih je nemalo na spretno
zgrajeni avtoces v Italiji in deloma še v
Franciji; nazaj grede pa smo na igriv način
določali in tudi nagradili zmagovalca v
natančnem štetju. Hvaležni smo bili za vse
dobrote, ki so jih pripravile pridne roke
naših romark. Veliko dobrega razpoloženja
v avtobusu sta ustvarila duhovni vodja
župnik Franc Pečnik in g. Ciril Arih, vodnik
na romanju.

Svojim dragim doma smo prinesli mir, domove smo napolnili z zdravim zadovoljstvom, sami pa bogamo svoje
življenje z vsem, kar se nas je dotaknilo.
Tinca Kmetec
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BRANKO ŽAUCER

GZ Ruše. Še danes ga tekmovalne desene
cenijo in ga vabijo k sodelovanju.Tako sedaj
70. rojstni dan je praznoval Branko Žaucer,
rojen1938. leta v Selnici ob Dravi, častni
poveljnik PGD Selnica ob Dravi in častni
poveljnik GZ Ruše.
Že njegov oče je bil vključen v vrste gasilcev in je bil tudi njihov prvi poveljnik. Njegovo požrtvovalno delo ga je prevzelo in
mu bilo vzor, da je tudi sam postal gasilec.
Kmalu je postal prvi šofer, navdušen tekmovalec, prevzel vlogo desetarja in strojnika. Spoznal je, da tudi v gasilskih vrstah
človeka odlikuje poleg požrtvovalnos tudi
znanje, zato se je začel udeleževa različnih izobraževanj. Poleg splošnega osnovnega izobraževanja ga je zanimalo
vedno več. Tako je v GZ Ruše postal prvi
sodnik gasilskih in gasilsko - športnih disciplin, med prvimi opravil tečaj za gasilskega
častnika in si pridobil specializacijo za strojnika. Znanje mu je omogočalo, da je za 6
let postal podpoveljnik PDG Selnica ob
Dravi, kmalu za tem pa še poveljnik. Delo
poveljnika je opravljal 20 let do prevzema
poveljniške funkcije v GZ Ruše. Poveljniško
delo v GZ Ruše je opravljal 13 let. Pred tem
je bil 6 let podpoveljnik VI. sektorja v
tedanji Občinski gasilski zvezi Ruše. Ves čas
se je posvečal napredku gasilstva. Desene
(članske, ženske, pionirske, mladinske), ki
jih je pripravljal za tekmovanja, so v obdobju od leta 1976 do 1982 osvojila vsa
prva mesta v obsegu takratne GZ Maribor.
Leta 1991 je v regijskem merilu s svojo deseno osvojil 2. mesto. V leh poveljevanja na GZ Ruše od leta 1981 do leta 1991
so njegove tekmovalne ekipe ponovno
dosegle vsa prva mesta v okviru kot veteran PGD Selnica ob Dravi še občasno pomaga pripravlja za tekmovanje žensko
deseno, ki osvaja prva mesta.
V času poveljevanja je bil v PGD Selnica ob
Dravi gonilna sila pri ras novega
gasilskega doma in nabavi dveh novih
vozil. Ker društvo ni imelo denarja, je s svojim in ženinim imetjem jamčil za vračilo
kredita, ki ga je najelo gasilsko društvo.
V času NNNP je pripravljal ekipo CZ za tekmovanje. V času vojne za Slovenijo je

sodeloval v občinskem štabu Občine Ruše.
Bil je član štaba CZ v Občini Ruše in kasneje
ob razdružitvi občin še v Selnici ob Dravi.
Za svoje neutrudno delo je prejel v štabu
CZ bronas in srebrni znak CZ.
Kot poveljnik GZ Ruše je bil vsa leta organizator tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora, pri tem pa pomagal kot
sodnik pri vaji z motorno brizgalno, sedaj
je že vrsto let predsednik komisije A. Sodil
je po vsej Sloveniji in velikokrat tudi na
Hrvaškem.
Mladim gasilcem je organiziral osnovne
tečaje za izprašane gasilce in tečaje za
vodjo enote, bil tudi predavatelj gasilske
takke, tehnike, imel z njimi redovne vaje,
jih učil, kako ravna z dihalnimi apara in
učil bodoče strojnike. Organiziral je tečaje
na nivoju PGD in GZ Ruše.
Leta poveljevanja so mu nalagala delo
vodje intervencij; delo je vestno in
požrtvovalno opravljal, saj se je zavedal
svoje odgovornos do občanov.
Na kongresu GZ Slovenije v Mariboru in v
Slovenj Gradcu je bil vodja ešalona za
člane. Od svojih gasilcev je zahteval red in
disciplino, jih znal ceni in spoštova tako
kot posameznike in ekipo. Kot še danes ga
kot častnega poveljnika PGD Selnica ob
Dravi in častnega poveljnika GZ Ruše in
gasilskega častnika II. stopnje še zmeraj
spoštljivo vabijo na slovesnos. Nemalokrat ga prosijo za strokovni nasvet in
pomoč. Svojo gasilsko dejavnost še zmeraj
nadaljuje kot predsednik komisije za veterane pri PGD Selnica ob Dravi in pri GZ
Ruše.
Za delo v gasilstvu je prejel vsa odlikovanja,
veliko plaket in priznanj v domačem

društvu, v GZ Ruše, nekaj pa tudi v sosednjih GZ. Leta 1992 je dobil priznanje za
posebne zasluge. Leta 2006 je prejel visoko gasilsko priznanje – kipec gasilca.
Občina Selnica ob Dravi mu je za nesebično delo v gasilstvu podelila spominsko
plaketo. Leta 1988 je dobil diplomo
Gasilske zveze Jugoslavije – gasilsko zvezdo
II. stopnje.
Ob obilju dela v gasilstvu si je ustvaril tudi
družino. Vsi družinski člani so gasilci. Žena
je gasilska častnica II. stopnje in ob številnih funkcijah, tudi v GZ Slovenije si je s svojim delom ob številnih odlikovanjih in
priznanjih pridobila red dela s srebrno
zvezdo v nekdanji Jugoslaviji. Ima tudi veliko zaslug za uspešno moževo kariero v
gasilstvu.
Branko Žavcer gasilcem ni posvel samo
svojega življenja, temveč je za to dejavnost
navdušil vso družino in je ponosen, da tako
odmevno opravljajo to poslanstvo. S tem
se lahko pohvali malo gasilcev.
Ob visokem jubileju mu gasilci želimo veliko zdravja, osebne sreče in zadovoljstva.

Selniški gasilci

JULIJ 2008 -

Selniške novice

37

Selnica3:Selnica

11.7.2008

9:50

Page 38

»V TROJE JE LEPŠE«

V začetku tega leta bi marsikdo rekel, da nam ne bo uspelo, vendar nam je. S skupnimi močmi smo izpeljali polovico projektov, ki
so bili predvideni v letošnjem planu dela KUD-a Arnold Tovornik
Selnica ob Dravi.
Tako so v domači cerkvi izzvenele pesmi na veliko noč, kmalu za
tem pa smo na velikonočni ponedeljek v Kulturnem domu Arnold
Tovornik naše matere počasli ob njihovem dnevu. Prireditev so
popestrile različne generacije. Prepevala in igrala nam je Skupina
Up Društva upokojencev Selnica ob Dravi. S kratko igrico »Torta za
mamo« so se nam predstavili učenci Osnovne šole Selnica ob
Dravi podružnice Sv. Duh na Ostrem vrhu pod mentorstvom
učiteljice Damjane Očko, prepeval nam je Cerkveni mešani pevski
zbor sv. Marjeta pod vodstvom mlade glasbenice Žive Horvat. Ne
smemo pa pozabi na igralsko skupino društva, ki nas vedno
znova razvedri in nam pripravi kakšno presenečenje. Tokrat sta
nas nasmejali Anita Masilo in Damjana Očko s skečem »Težave v
naši vesi«. Ob koncu prireditve smo naše matere razveselili s
cvetlicami v zahvalo za opravljanje pomembne in odgovorne
naloge »bi ma«.
Konec meseca aprila smo se odpravili na gostovanje v Savinjsko
dolino, sodelovali smo na prireditvi pod organizacijo CB-kluba,
kjer so se srečali CB-jaši iz celotne Slovenije in prav tako iz tujine.
Na reviji odraslih pevskih zborov, ki je bila tokrat v Lovrencu na Pohorju, smo pokazali svoje novo ustvarjanje, prvič smo se udeležili
39. tabora Srečanja slovenskih zborov v Šentjurju pri Sčni, kjer je
sodelovalo 149 slovenskih zborov in 15 zborov iz tujine. Ta tabor
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je bil svojevrstna posebnost, saj so na njem prepevali slovenske
pesmi zbori iz drugih evropskih držav ter slovenskih društev po
svetu, skupaj 4.500 pevk in pevcev. Hkra je bila to zaključna kulturna prireditev ob predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije.
V okviru občinskega praznika v Selnici ob Dravi smo 21. maja v
Kulturnem domu Arnold Tovornik organizirali Koncert pod sponzorstvom občine Selnica ob Dravi »V troje je lepše«. Združili so se
glasovi ženskega zbora Lipa od Sv. Duha, Mešanega zbora KUD
Štefana Romiha s Črešnjevca pri Sloveski Bistrici, (po posredovanju KD Pavza, ki, žal, niso mogli nastopi) in CMPZ Sv. Marjeta Selnica ob Dravi. Še posebej pa sta izzveneli pesmi Nabucco
in Dober dan, ki sta jih družno odpela domača zbora. Nasmejali
smo se ob skeču »Nimam cajta«, v katerem sta nam Anita in Damjana na šaljiv način prikazali akvno sodelovanje pri raznovrstnih
dejavnosh v naši občini.
Prireditev smo zaključili v šotoru ob prijetnih zvokih skupine Fajrund in bili smo si edini, da si želimo še več podobnih sodelovanj.

Marina Strnad
Tinca Kmetec
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Ko te gledam
Gledam te, kako hodiš po svetu
s sklonjeno glavo in upognjenim hrbtom,
tvoja razmišljanja te tlačijo k tlom;
pretežko je breme, ki ga nosiš.
Gledam te zjutraj, ko odhajaš od hiše,
gledam zvečer, ko prihajaš nazaj,
tvoj pogled pa je vse bolj zaskrbljen,
obraz mrk, bled in leden.
Ne najdeš rešitve, ker je ni.
Na svetu ni rešitve za revne ljudi,
ker tisti, ki bi lahko pomagali,
so ob vseh dobrotah zaspali.
Sami živijo bogato, razkošno,
ni jim mar beda ljudi;
sami se valjajo v zlatu,
a tisti, ki delajo zanje, v blatu.
Nočejo videti bolnih ljudi,
nočejo videti ubitih oči;
le zase skrbijo, da jim je lepo,
kaj jim mar, če je drugim hudo.
Pa vendar!
Odpri oči, izproži roke!
Še so na svetu ljudje,
ki bodo s teboj delili gorje,
obrisali z lic solze,
v pomoč ponudili svoje roke
in te stisnili v svoje srce.

RAZSTAVA
“SELNIŠKI
PLEJŽUHARI”
V okviru občinskega praznika smo »Selniškli plejžuhari priredili razstavo fotograﬁj
v Bar-u B, kjer smo postavili na ogled
slikovne utrinke z naših letošnjih gostovanj
po slovenskih krajih, kjer ohranjajo ljudsko
izročilo na snegu.
Slike so še posebej zanimive, ker smo jih
digitalno obdelali in postarali, s tem so po
mnenju obiskovalcev dobile »večno« noto.
Na otvoritvi smo gosli znanega koroškega
kantavtor-ja Milan Kamnika, ki nas je s svojim narečnim petjem spremljal med ogledom slik.
Fotograﬁje so delo članov našega društva,
ki se s fotografsko dejavnostjo in arhiviranjem našega predanega dela ukvarjamo
že od samega začetka, lani pa smo ustanovili tudi fotosekcijo, kjer sedaj še bolj
intenzivno zbiramo foto - in video gradiva,
ki jih bomo odslej še večkrat predstavili na
ogled.
Fotograﬁje nastajajo večinoma spontano,
zato so toliko bolj iskrene in posrečene,
kot jim radi rečemo.
Prav s pomočjo slikovnega gradiva pa se
zelo uspešno predstavljamo širši javnos
prek naše dobro obiskane spletne strani
www.plezuh.net, kjer najdete arhiv slik z
vseh naših gostovanj in spustov s pležuhi.
Slike z omenjene razstave so še zmeraj na
ogled v Bar-u B, Široka ul. 8, Selnica ob
Dravi.
Dobrodošli!
Mihaela Žvikart

Avtorica:
Rožica Gradišnik
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Jezikovne drobtinice
Stalne besedne zveze v slovenščini
Dr. Zinka Zorko
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 2)
Pas na ﬁnto; vreči koga na ﬁnto ‘bi prevaran, zaveden, prevara, zaves koga’.
Frazem izhaja iz jezika sabljačev, v katerem je ﬁnta način, trik, v katerem eden od bojujočih se sabljačev z varljivim gibom izzove
pričakovano reakcijo nasprotnika in potem z resničnim manevrom na to reakcijo poskusi pridobi prednost. Izraz ﬁnta je bil sprejet
iz italijanske besede ﬁnta, ta pa iz lanske besede ﬁngere ‘hlini’.
Len kot fuks ‘zelo len’. Beseda fuks/fuksa pomeni konja/kobilo rjavkasto ali rumenkasto rdeče barve. Beseda fuks je prevzeta iz
nemščine in pomeni žival, ki ima podobno barvo kot lisica.
Da jih komu eno na gobec ‘udari, preteps koga’. Sestavina gobec ima tu slabšalni pomen ‘usta’.
Skoči v zakonski jarem ‘poroči se’. Frazem je nastal po prenosu resničnega vpreganja vprežne živine v jarem na človeka, kar je
prispodoba težkega dela in težkih razmer, podrejanja, neprijetnega položaja.
Ime bela jetra ‘bi zelo trdoživ, zelo nagnjen k spolnos’. Jetra so poleg srca najpomembnejši notranji organ človeka. V človeku je
vzbujal predstavo, da je v jetrih mesto za čustva – strah, pogum, ljubezen in jezo. Od tod tudi zveza i komu na jetra ‘draži, jezi koga’.
Gre kačo na prsih ‘izkazova dobrotu človeku, ki je dobrotniku nehvaležen, sovražen’. Frazem se nanaša na Ezopovo basen, v kateri
kmet najde od mraza otrplo kačo, in ko jo ogreje na prsih, ga ta piči.
Pri na kant ‘obuboža, gospodarsko propas’, tudi pri na boben. Beseda kant je izposojena iz nemščine in pomeni ‘prodaja najslabšemu ponudniku’.
Mačji kašelj ‘majhna, nepomembna stvar’. S stališča človeka sta mačji kašelj ali mačja solza nepomembna.
Klica urha ‘bruha’. Frazem se povezuje s sv. Urhom. Na nekdanjih poganskih slavjih so se opili in pogosto bruhali. Sv. Urh je prevzel
vlogo zavetnika in priprošnjika sm, ki so pregloboko pogledali v kozarec in jim je bilo potem slabo.
Bi na konju ‘uspe, doseči cilj’. Konj je zavzemal med domačimi živalmi zelo visoko mesto. Položaj na konju je postal prispodoba za
uspeh in ugodno materialno stanje.
Žive na koruzi ‘žive skupno življenje moškega in ženske brez zakonske zveze’. Frazem je izvirno slovenski. Take zveze so navadno
skrivali, zato so spali skupaj v hlevu, na skednju, kozolcu, se sestajali v gozdu, v koruzi ali na koruznici. Slabo, neudobno ležišče s koruznico ali skrivanje v koruzi – oboje je bilo značilno za življenje takih parov. Obstoj koruzništva so vsaj v začetnem obdobju pogojevale velike stanovske in socialne razlike v nekdanji patriarhalni družbi.
Pijan kot krava ‘zelo pijan’, pijan ko mavra ‘zelo pijan’. Narečno je mavra črna ali črno marogasta krava, običajno pa se zveza povezuje
tudi z mavrico; to naj bi nastalo z vsrkavanjem deževnice, saj vsaka mavrica izhaja iz kakšnega vodnega vira.
Kuzla začne liza koga ‘kdo je v težkem, neprijetnem položaju, v sski’. Nedvomno gre za pasjo samico psico. Psi ližejo človeka iz
hvaležnos, ližejo pa si tudi svoje rane, da se ozdravijo.

40

Selniške novice

-

JULIJ 2008

