OKTOBER 2010
številka 10
leto 4

Selniške novice

Glasilo občine Selnica ob Dravi

selniske_novice-10.indd 3

29.09.2010 10:20:48

Vsebina
3
Nagovor Župana
4
Beseda odgovornega urednika
5	KJE BOMO LAHKO V BODOČE ŠE 		
	GRADILI?
6	OBČINA SELNICA OB DRAVI OSVOJILA 		
	PRVO MESTO NA VSESLOVENSKEM
NATEČAJU EN.OBČINA 010 V SVOJI KAT		
	EGORIJI
6
BREZPLAČNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV 		
	IN RAČUNALNIŠTVA
6
TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
7
JAVNI POZIV ZA ODDAJO
	PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA
	IZVAJANJE »LOKALNE RAZVOJNE 		
	STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE
	SELNICA OB DRAVI« ZA LETO 2011
7
OBČINA SELNICA OB DRAVI SE JE 		
	ODLOČILA ZA POT TRAJNOSTNE 		
	OBČINE
8
NOV PROMETNI REŽIM ZA STARŠE 		
	OTROK OŠ SELNICA OB DRAVI
	IN VRTCA
8	PRVI ŠOLSKI DAN NA OŠ SELNICA OB 		
	DRAVI
9
MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH 		
	KNJIŽNIC – OKTOBER 2010
10	PRVI ŠOLSKI DAN NA PODRUŽNICI 		
	SVETI DUH NA OSTREM VRHU
10	VESOLJSKI PIKNIK PRI SV. DUHU NA 		
	OSTREM VRHU
11	DRAMSKA SEKCIJA KD PAVZA JE BILA
TUDI LETOS AKTIVNA
11
NAGRAJENEC TONE PEČOVNIK
12
MEPZ SV. MARJETA NA ZBOROVSKEM
FESTIVALU V FRANCIJI
13	USMERJEVALNE LAMELE – 		
TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA
	SIGNALIZACIJA
14	SELNIŠKE PRIPOVEDI
19	PRVI PITNIK V OBČINI SELNICA OB 		
	DRAVI
19	RAZSTAVA ROČNIH DEL; KRUHA, IN
	KIPARSKIH IZDELKOV LIKOVNE 		
	KOLONIJE
20
10 LET DELOVANJA DRUŠTVA 			
	PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET 		
	OBČINE SELNICA OB DRAVI
21
TEKMOVANJE ZA MLADO KMETICO 		
LETA 2010
22	ROMARSKO POTOVANJE PO ŠVICI

25
26
28
29
30
31

NASVETI PEŠCEM ZA VARNEJŠO
UDELEŽBO V PROMETU!
JEZIKOVNE DROBTINICE
3D JAVNE RAZGRNITVE
LEPO JE BITI SOSED V ULICI OB
GOZDU
LETOS SO SVOJ VISOK ŽIVLJENJSKI
JUBILEJ – 90-LETNICO PRAZNOVALI
SELNIČANI NAVDUŠILI Z NOVIMI
MAJICAMI

Spoštovane bralke in bralci!
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca novembra 2010 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v decembrski 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 ali na ključek. Zaželeno je, da
so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Zelo smo veseli, da ste tudi za to številko sodelovali z
dosti prispevki, ki so skoraj vsi opremljeni s kvalitetnimi fotografijami. Opazno je tudi, da ob kvantiteti prispevkov, narašča tudi njihova kvaliteta. Zavedamo se, da
nekateri, ki imate kaj povedati in pokazati, niste najbolj
vešči ravnanja z računalniki. A vseeno vas ponovno prosimo, da skušate najti nekoga, ki vam bo vaš prispevek
in fotografijo spremenil v elektronsko obliko in nam jo
poslal v objavo. S tem nam boste v veliki meri olajšali in
skrajšali delo, mi pa vam zagotavljamo, da bomo vaš trud
nagradili z objavo.
Odgovorni urednik

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja
BLAŽIČ
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agencija NOVELUS, d.o.o.
Naklada: 1600 izvodov
Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.
Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva ter javne
institucije in zabodi na območju občine Selnica ob Dravi. Posamezni izvodi se dostavijo
sosednjim občinam in javnim knjižnicam.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin.
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AKTIVNOSTI V
ZADNJEM OBDOBJU
Videti je, kot da ljudje ne zaznamo več časa v okolju, v katerem živimo. Občutek imam, da poteka vse v enakem tempu in
ob istih aktivnostih. Vse to ni dobro, zato je pomembno, da se
občasno zavemo in spremenimo to utečeno pot ter s tem sebi in
bližnjim omogočimo sprostitev. Odpirajmo nove oziroma stare
dialoge in pogovore s pozitivnim navdihom ter tako krepimo
sebe in sogovornike.
Predstavil bom nekaj glavnih aktivnosti na področju izpolnjevanja proračunskih postavk v zadnjem obdobju.
Rebalans proračuna za to leto, ki smo ga pripravili v občinski upravi, sprejel pa ga je občinski svet, zajema vsa načrtovana dela
in investicije za leto 2010. Dodali smo nekaj sredstev na postavkah rednega vzdrževanja celotne infrastrukture ter za ureditev prometa pri osnovni šoli in vrtcu. Skupaj s policijo, ki skrbi
za varnost v naši občini, smo se namreč uskladili glede boljših
prometnih rešitev v Šolski ulici. Pomemben del je bila izvedba
javne razsvetljave ter dodatna cestna signalizacija. V tem času
smo zaključili naslednje investicije:
• cesta Haber- Stari Kovač,
• cesta Rižner- Fašnik,
• cesta II. faza: Vodnik- Jurček in
• cesta I. faza: Motaln- Antloga.
Tu je potrebno poudariti, da smo prej uredili tudi meteorno
kanalizacijo za Vodnikovo naselje in cesto Vodnik- Jurček. Veliko
delo je bilo končano s tem, ko smo izvedli javno razsvetljavo v
naselju Spodnji Slemen, uredili odvodnjavanje ter pripravili osnovo za asfaltno prevleko v naslednjem letu. Podobna dela so
bila izvedena tudi v Gradišču na Kozjaku, na cesti proti Čeklu
(proti Avstriji). Izvedli smo tudi dva nova odseka občinske ceste,
in sicer del pri Kulturnem domu Selnica ob Dravi in obnovili stari
del ceste pri Zgornjem Boču. Logično je, da smo morali za te
nove odseke odkupiti zemljišča in vzpostaviti dejansko stanje na
podlagi geodetskih meritev. Tako kot vsako leto smo tudi letos
pokrpali kar nekaj občinskih cest v času pred pričetkom novega
šolskega leta. Na podlagi sprejetega proračuna oziroma načrta
razvojnih programov moramo do konca leta izvesti še dela na
cestnih odsekih, in sicer: 1. fazo ceste na Spodnjem Slemenu
proti Gosaku, cesto Trabe – Zorko, cesto Šuligoj- Fras in cesto
hladilnica- Abramenko.
Pred kratkim smo dobili gradbeno dovoljenje za izvedbo vodovoda po cesti proti Svetemu Duhu za I. in II. fazo. Zaključen je
tudi javni razpis za izvedbo, tako da bo izbrani izvajalec pričel
dela v začetku oktobra tega leta. Dokončanje te investicije je
v razvojnih programih planirano do leta 2013. V mesecu septembru smo zaključili dela na področju javne razsvetljave, ki so
potekala že od jeseni preteklega leta. Na vseh svetilkah v občini
smo namreč zamenjali svetlobna telesa z energetsko varčnimi.
Z zadovoljstvom vas obveščam, da je naša občina zasedla 1.
mesto v kategoriji malih slovenskih občin kot energetsko najbolj
učinkovita občina za leto 2010. Na to temo si lahko preberete
tudi članek v tej številki Selniških novic.
Vsekakor pa potekajo najpomembnejše aktivnosti za našo
občino v tem obdobju, in sicer pripravljamo vse potrebno
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skupaj z drugimi občinami v porečju reke Drave (Dravograd,
Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi) za podpis pogodbe z Ministrstvom za okolje in prostor, na podlagi katere bo izdana odločba
o koriščenju Evropskih sredstev za gradnjo primarne fekalne
kanalizacije in čistilne naprave. Naj spomnim, da je investicija
na podlagi že izdelanih projektov ocenjena na približno 10 milijonov evrov. Od tega pričakujemo, da bomo vsaj dobro polovico
sredstev pridobili iz Evrope- iz evropskih kohezivnih skladov.
Rok za dokončanje tega obsežnega projekta pa smo si ambiciozno zastavili za leto 2017.
V zvezi s pridobivanjem služnosti za potek kanalizacije od lastnikov zemljišč lahko z veliko mero optimizma ugotavljam, da
imamo soglasja od večine občank in občanov, ki bodo na podlagi
podpisa pogodbe imeli tudi možnost brezplačnega priklopa na
kanalizacijsko omrežje. V tem mesecu (septembru) nam manjka
le še okoli pet do sedem soglasij za primarni vod kanalizacije.
Imeli pa smo nekaj primerov, kjer se ni bilo mogoče dogovoriti,
tako da smo morali delno spremeniti projekt oziroma določiti
faznost projekta. Vsekakor bo občina v prihodnjih dogovorih in
usklajevanjih v primeru takšnih in podobnih težav še vedno
najprej upoštevala skupno dobro vseh občank in občanov in
šele kasneje posamezne, individualne zahteve in želje.
Res, da sedaj živimo v času velikih sprememb na vseh področjih
življenja, vendar ni nujno, da to pomeni katastrofo ali nekaj slabega. Posameznik bi se moral zamisliti nad prehojeno potjo do
sedaj in jo prečesati in prevetriti. Verjamem, da bo vsak izmed
nas našel veliko več dobrega kot slabega. Ljudje smo različni,
to nam daje možnost, da imamo veliko razvojnega potenciala,
samo usmeriti ga je potrebno v pravo smer. Nekateri imajo zaposlitev ves čas, drugi jo dobijo samo občasno, tretji se trudijo,
da bi jo dobili, so pa tudi takšni, ki se sploh ne želijo zaposliti. Na
drugi stari imamo delodajalce, samostojne podjetnike, srednja
in velika podjetja, državna podjetja in ustanove, ki skrbijo, da
imamo zaposlitev in s tem zagotavljamo sebi in družini eksistenco oziroma dostojno življenje. Ni res, da so vsi delodajalci
slabi oziroma izkoriščevalski. Velika večina delodajalcev ve, da
brez zadovoljnih zaposlenih ni razvoja in posledično ni zaslužka.
Zato se moramo potruditi, da družba poišče takšne, ki mečejo
slabo luč na vse in izkoriščajo posameznike in celotno skupnost,
ter jim s tem onemogočiti njihovo nadaljnje delovanje.
Prepričan sem, da bo že v bližnji prihodnosti oziroma v prihod-
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njem letu veliko več možnosti tako za posameznika kot celotno
družbo. Strinjam se z ljudmi, ki pravijo, da je kriza lahko tudi
priložnost, saj v tem času spoznamo, kaj je pomembno in kaj
ni. Vsak posameznik naj prispeva v skupno dobro po svojih
možnostih in hotenjih.

Spoštovane občanke in občani, želim vam, da bi vaše odločitve
prispevale k lepšemu in boljšemu življenju posameznika, družine
in vsem nam.
Župan
			
Jurij LEP

BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA

Slobodan TATALOVIČ

Počitniški čas je mimo in življenje se je spet speljalo v utečene
tirnice. Kar naenkrat je bil tu prvi šolski dan, in kot bi mignil, je
za nami že polovica septembra. Čas, ko se v uredništvu Selniških
novic sestanemo, da se dogovorimo o vsebini druge letošnje
številke našega lokalnega časopisa. In spet je bilo treba opraviti
še marsikatero »prosto« uro – seveda ob »najbolj primernih dnevih« - ob sobotah in nedeljah. V uredništvu se sprašujemo, ali
deseto številko našega časopisa izdati pred letošnjimi lokalnimi
volitvami ali po njih. Najprej se dogovarjamo, da bomo Selniške
novice izdali po volitvah. Po malo daljšem razmisleku začnemo
ugotavljati, da imamo dovolj gradiva, da časopis izdamo pred
10. oktobrom, ko se bo dogajal prvi krog volitev za člane
občinskega sveta in župana. Tudi dejstvo, da smo se v dosedanjem izhajanju naših novic uspeli izogniti vsem pastem, ki bi nas
lahko pripeljale v poceni politikantstvo, je botrovalo odločitvi,
da 10. številka Selniških novic izide 6. oktobra. In znova se pojavi tista pozitivna nervoza, ki se s pričakovanjem pravočasnega
izida našega časopisa stopnjuje.
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Naše marljive sodelavke nas zopet s svojimi prispevki spomnijo na to, kaj vse se je v teh nekaj mesecih, od izida zadnje
številke, dogajalo v naši občini. Tu in tam se pojavi tudi kak
»junak« s svojim prispevkom – prav zanimivo je, da je med avtorji prispevkov zelo malo moških. Tokrat se s svojimi prispevki
pojavlja Janko STOJKOVIČ. Zelo me veseli, da je kot predsednik
ene od komisij pri občinskem svetu razumel vse križe in težave,
ki spremljajo prostorsko planiranje oziroma prostorsko problematiko. Vse preveč o tej pomembni temi razpravljajo ljudje,
ki o tem nimajo dosti pojma, v svoja razpredanja pa vse preveč
vključujejo dnevno politiko.
Marsikaj se je v času, ko ste prebirali zadnjo številko Selniških
novic, zgodilo. Kar nekaj naših občanov mi je v tem času izrazilo mnenje, da Selniške novice izhajajo preredko. Če bi naši
dopisniki tudi v prihodnje tako množično in zvesto sodelovali in
če bi tisti, ki odločajo o finančni plati te naše zgodbe, odvezali
mošnjiček, bi se lahko zgodila tudi kakšna številka Selniških
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novic več. Da ne bo pomote. Vsi nas ne hvalijo. Nekaj je tudi
takšnih, ki menijo, da je vse skupaj »brez veze«. K temu lahko
samo dodam: kakšna sreča, da nismo vsi zmeraj enakega mnenja.
Sicer pa tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg stalnega
nagovora župana Jurija LEPA in besede moje malenkosti boste
v tej številki našli še zapis o desetletnici delovanja Društva
podeželskih žena in deklet, le-te poročajo tudi o tekmovanju za
mlado kmetico leta. Ker je za nami prvi september, so se seveda
oglasili tudi iz naše osnovne šole, saj je za nami prvi šolski dan
v tem šolskem letu. Marko VIRTNIK s Policijske postaje Ruše
k temu dodaja nekaj nasvetov za varno pot v šolo in siceršnje
varno vključevanje v promet. Andreja TAJKE poroča o nekaterih aktivnostih občinske uprave, objavlja pa tudi javni poziv
za oddajo projektnih predlogov za izvajanje »lokalne razvojne
strategije za območje Občine Selnica ob Dravi« za leto 2011.
V tej številki poročamo tudi o romanju po Švici, o gostovanju
pevskega zbora v Franciji, o nagrajencu Tonetu PEČOVNIKU, o
visokih življenjskih jubilejih naših občank in občanov, o prvem
pitniku v naši občini, nekaj pa je tudi predstavitev. Seveda so tu
tudi tokrat nepogrešljive jezikovne drobtinice dr. Zinke ZORKO in
seveda tudi križanka. Ob koncu tega pregleda želim posebej izpostaviti novo rubriko, ki se je kar sama poimenovala v Selniške
pripovedi. Zelo pohvalno ocenjujem to rubriko in hkrati upam,
da to ni muha enodnevnica.
Pred nami je jesen. Zame najlepši letni čas. Čudovita paleta
jesenskih barv nas zopet spominja, da je pred nami čas, ko se
»žanje« tisto, kar smo sejali. Pred nami je čas trgatev in je čas,
ki si ga vsakdo zapolni po svoje. V uredništvu vam vsem skupaj,
spoštovane bralke in bralci, želimo lepo jesen.
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KJE BOMO LAHKO V BODOČE ŠE
GRADILI?
Občine v Sloveniji urejajo svoj prostor z različnimi vrstami
občinskih prostorskih aktov. V njih, med drugim, določajo tudi,
katera zemljišča so namenjena gradnji različnih vrst objektov,
katera urejanju javnih in drugih površin za različne namene, katera vsem drugim dejavnostim, ki se pojavljajo v prostoru občine,
kako je treba oblikovati nove objekte in podobno.
Ker se spreminjajo razmere in potrebe ter razvojni načrti, morajo občine svoje prostorske akte po določenem času temu prilagoditi. To storijo s spremembami in dopolnitvami veljavnih prostorskih aktov ali s pripravo novih. Priprave novih se občine lotijo
predvsem takrat, ko to zahteva zakon.
V Sloveniji je bil v aprilu leta 2007 sprejet Zakon o prostorskem
načrtovanju. Ta je občinam naložil pripravo novega prostorskega
akta za celotno območje občine, ki se imenuje občinski prostorski načrt (kratko: OPN). Zakon in podzakonski predpisi, predvsem pa državni prostorski akti, občinam pri tem ne puščajo
prostih rok, kot radi (narobe!) povedo na ministrstvu za okolje
in prostor. Država namreč podrobno določa tudi, kaj morajo
občine pri tem upoštevati in kako morajo OPN pripraviti, vse
skupaj pa v postopku vsaj dvakrat tudi preverja.
Predvsem državni predpisi zelo omejujejo primere, ko lahko
občine določijo nova zemljišča za gradnjo, saj jih lahko določijo
le za gradnjo objektov za potrebe kmetijske, gozdarske ali
turistične dejavnosti, za namen športa in rekreacije ter za gradnjo infrastrukture za potrebe občine.
Župan občine Selnica ob Dravi je pripravo OPN pričel 03. septembra 2009, ko je sprejel Sklep o začetku priprave občinskega
prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi. S sklepom je predvideno, da bi občina v letu 2010 zagotovila potrebne strokovne
podlage, kot jih terja zakon, in osnutek OPN za javno razgrnitev
; po tem bi izvedla še postopek usklajevanja z ministrstvi in OPN
sprejela v letu 2010. Take načrte so podrli podzakonski predpisi: prvič zato, ker je država za njihovo pripravo namesto treh
mesecev potrebovala skoraj dve leti, in drugič zato, ker se je
bilo potrebno zaradi vsebine predpisov vedno znova vračati na
začetek in že pripravljena gradiva neprestano spreminjati ter
prilagajati in usklajevati z njimi. Za nameček je država konec leta
2009 spremenila še zakon o prostorskem načrtovanju, s katerim
je občinam naložila dodatne obveze, ki jih je prej opravljalo ministrstvo za okolje in prostor.
Trenutno so zakasnitve pri pripravi OPN v občini približno
tolikšne, kot so bile zamude države pri pripravi podzakonskih
predpisov. V fazi izdelave je priprava strokovnih podlag, ki bodo
omogočile pripravo osnutka OPN.
K temu osnutku bodo posamezna ministrstva podala svoje
smernice, občina pa bo na njihovi osnovi oblikovala gradivo,
ki ga bo javno razgrnila, da bodo posamezne pravne in fizične
osebe lahko podale svoje pripombe. Sledilo bo še usklajevanje
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Foto: Slobodan TATALOVIČ

z vsemi ministrstvi. Preden bo občinski svet lahko sprejel OPN,
bo morala občina pridobiti sklep resornih ministrstev oziroma
Vlade RS, iz katerega bo izhajalo, da je OPN pripravljen v skladu
s predpisi, v skladu z državnimi prostorskimi akti in v skladu z
zahtevami vseh ministrstev.
Čeprav gre za vsebinsko in postopkovno zelo zahteven postopek, občina računa, da bi ga lahko speljala do konca naslednjega leta. Seveda pa je veliko odvisno od tega, kaj vse bo občina
morala še dodatno zagotoviti, ker ji bodo to naložila posamezna
ministrstva. Vse tovrstne zahteve in spremembe zakona, ki so
pri nas zelo pogoste, postopke priprave in sprejemanja OPN zelo
zavlečejo in podražijo.
Kot predsednik odbora za gospodarstvo v Občini Selnica ob Dravi sem se zelo trudil, da bi lahko občani dobili odgovor, kdaj bodo
rešeni »papirji« v zvezi s spremembo namembnosti zemljišča,
da bodo lahko gradili stanovanjski objekt. Žal, natančnega odgovora ni možno nikomur posredovati. »V skladu z novo zakonodajo razpršena gradnja ni več dovoljena, zaokrožitve, sanacije (dodatna gradnja) bodo možne le pri razpršeni poselitvi,
kjer so zgradbe starejše od leta 1967,« je dejala sodelavka
Zuma Marinka Konečnik Kunst. Bojim se, da nam bo nova zakonodaja spraznila podeželje, kjer je tipična poselitev zaselkov, na osamelih kmetijah pa ne bo dovoljeno dograjevanje
stanovanjskih hiš. Takšna zakonodaja ljudi sili v goljufanje, saj
bodo morali ljudje uradno graditi hleve in turistične apartmaje,
v katerih bodo lahko dejansko živeli.
Res žalostno!
Zapisal:
                                         Janko STOJKOVIČ,
predsednik Odbora za gospodarstvo
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OBČINA SELNICA OB DRAVI
OSVOJILA PRVO MESTO NA
VSESLOVENSKEM NATEČAJU EN.OBČINA
010 V SVOJI KATEGORIJI
Štirinajst slovenskih občin se je prijavilo na natečaj En.občina
010, ki je bil namenjen občinam, ki se zavedajo energetsko
učinkovitega ravnanja in v tem vidijo priložnost za izboljšanje
energetskega stanja v lokalni skupnosti, manjše stroške za energente in izpolnjevanje evropskih in slovenskih energetskih
in okoljskih obvez, nove poslovne priložnosti, ki jih prinašata
učinkovita raba energije in uvajanje obnovljivih virov energije,
hkrati pa tudi izboljšanje življenjskega standarda občanov in
prispevek k varovanju okolja.
V kategoriji malih občin (manj kot 5000 prebivalcev) so s primeri dobre prakse tekmovale občine: Markovci, Mokronog – Trebelno, Preddvor, Šentrupert, Vransko in Selnica ob Dravi. Prijave
je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali uveljavljeni
strokovnjaki na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije, ter med finaliste v skupini malih občin uvrstila
Občino Selnica ob Dravi in Šentrupert. Obe občini sta svoje
primere dobre prakse tudi javno predstavili na zaključni prireditvi En.občina 010, ki je potekala 15. septembra v hotelu Habakuk
v Mariboru. Po pohvalah, ki smo jih bili deležni po predstavitvi

našega projekta zamenjave javne razsvetljave, nas je najbolj
razveselilo osvojeno prvo mesto, saj smo kot zmagovalci v svoji
skupini prejeli nagrado IZRAČUN OGLJIČNEGA ODTISA, kazalnika porabe fosilnih energetskih goriv in vpliva na podnebne
spremembe za enoletno obdobje.
Med srednje velikimi občinami je zmagala
Vrhnika, med velikimi pa Občina Velenje.
Absolutna zmagovalka natečaja En.občina
010 pa je občina Krško, ki je s celostnim
pristopom in projekti na vseh ocenjevalnih področjih po oceni strokovne komisije
naredila največ na področju učinkovite
rabe energije in uvajanja obnovljivih virov
energije. Prepričani smo, da bomo z nadaljevanjem naše poti trajnostnega razvoja
uspeli še izboljšati učinkovito rabo energije in uvajanje obnovljivih virov energije.
Pripravila:
Karin JURŠE

BREZPLAČNI TEČAJI TUJIH JEZIKOV
IN RAČUNALNIŠTVA
V obdobju od oktobra 2010 do marca 2011 bo Občina Selnica ob Dravi organizirala tečaje nemščine, angleščine in računalništva za
odrasle v okviru projekta ‘’Selniške točke razvoja lastnih kompetenc in vseživljenjskega učenja (Učimo se vse življenje)’’. Če se želite
naučiti kaj novega ali pa samo utrditi oz. nadgraditi svoje že usvojeno znanje, vas vljudno vabimo, da se kar najhitreje prijavite.
Prijave so možne po telefonu 02 673 02 02 (08) ali po elektronski pošti andreja.tajke@selnica.si.

Pripravila: Andreja TAJKE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

TOČKA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Se želite naučiti delati z računalnikom, iskati informacije po internetu in uporabljati elektronsko pošto?
Vabimo vas, da obiščete točko vseživljenjskega učenja, ki deluje v prostorih Občine Selnica ob Dravi, prve tri srede v mesecu od
8 do 12. ure. V tem času je na razpolago mentor, ki vam bo zagotavljal individualno pomoč pri delu z računalnikom.
V točki vam nudimo tudi informacije in svetovanje na področju izobraževanja in zaposlovanja, prav tako pa se je možno prijaviti na
računalniške delavnice.
Pripravila: Andreja TAJKE
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Za več informacij pokličite na brezplačno številko 080 17 78.
Veselimo se srečanja z vami.
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OBČINA SELNICA OB DRAVI SE JE
ODLOČILA ZA POT TRAJNOSTNE
OBČINE
Občina Selnica ob Dravi je kot članica LAS Jabolko v okviru
»Projekta vzpostavitve energetsko učinkovite Občine Selnica
ob Dravi s programom za povečanje učinkovite rabe energije
(Zelena občina)« pridobila sredstva LEADER, namenjena razvoju podeželja. S tem projektom smo stopili na pot uresničevanja
naše vizije, z uresničitvijo katere želimo postati energetsko
samozadostna občina, ki ne samo zmanjšuje vplive in odvisnost
od drugih, temveč tudi povečuje učinkovito rabo energije in
vključevanje obnovljivih virov energije.
V okviru projekta smo zapisali cilje Zelene občine, ki so združeni
v štiri ključna področja, in sicer:
• podnebne spremembe;
• narava in biotska raznovrstnost;
• okolje in zdravje ter kakovost življenja;
• naravni viri in odpadki.
V okviru projekta smo že vzpostavili energetsko knjigovodstvo v
javnih zgradbah (občina, osnovna šola in vrtec). Ob tem želimo
povečati delež rabe obnovljive virov energije in zmanjšati
končno rabo energije za 20 % v javnih objektih v občini do leta
2016. Velika pozornost bo usmerjena v povečanje deleža ob-

novljivih virov energije tudi v poslovnih in stanovanjskih zgradbah; med občani in organizacijami v občini pa želimo vzpodbuditi dvig zavesti in tehničnega znanja o možnostih učinkovite rabe
energije in obnovljivih virov energije. Rezultate strokovnega
dela pri pripravi analiz in smernic trajnostnega razvoja občine
so lahko občani spoznali že na različnih predavanjih in prireditvah, tako v okviru občinskega praznika kot ob drugih dogodkih
v občini; pripravili pa smo tudi strokovna gradiva in zloženke ter
izvedli delavnice med našimi najmlajšimi.
Želimo si, da bi zavezanost k trajnostnemu razvoju in vse aktivnosti, ki jih kot posamezniki ali institucije izvajamo, prevevala zavest o pomenu varovanja našega planeta Zemlje. Tako se
moramo še posebej zavedati, da našega planeta in narave nismo
prejeli v dar od naših staršev, ampak smo si jih sposodili od naših
otrok. Zato je skrb zanj ne samo naša dobra volja, ampak naša
obveza in zaveza.
Pripravila:  Andreja TAJKE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

JAVNI POZIV ZA ODDAJO
PROJEKTNIH PREDLOGOV ZA
IZVAJANJE »LOKALNE RAZVOJNE
STRATEGIJE ZA OBMOČJE OBČINE
SELNICA OB DRAVI« ZA LETO 2011
Obveščamo vas, da je na spletni strani www.selnica.si, pod rubriko ‘RAZPISI’, objavljen Javni poziv za oddajo projektnih predlogov
za izvajanje ‘’Lokalne razvojne strategije za območje Občine Selnica ob Dravi’’ za leto 2011. Razpis bo odprt do torka, 30. 11. 2010,
do 12. ure.
Razpis in razpisna dokumentacija bosta od dneva objave javnega poziva na voljo na spletni strani upravljavca LAS Jabolko (http://
www.selnica.si/razpisi/odprti-razpisi/) in na sedežu upravljavca (Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi).
Pripravila: Andreja TAJKE

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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NOV PROMETNI REŽIM ZA STARŠE
OTROK OŠ SELNICA OB DRAVI IN VRTCA
OŠ Selnica ob Dravi je z 9. 9. 2010 spremenila prometni režim v okolici šole. Kot vam je znano, je vožnja mimo glavnega vhoda šole
do vrtca prepovedana. Zato šola staršem, ki pripeljejo otroka v šolo ali vrtec, dovoljuje, med 7.30 in 8.15, uporabo začetka nogometnega igrišča za parkiranje avtomobilov. Kasneje se na igrišču izvaja vzgojno-izobraževalno delo, zato parkiranje tam nikakor ni
več dovoljeno.
Vaša šola

PRVI ŠOLSKI DAN NA
OŠ SELNICA OB DRAVI
Poletje se počasi preveša v jesen. Narava že spreminja svoje
barve, ki postajajo vsak dan bolj žive. Bolj živo pa je postalo tudi
življenje na OŠ Selnica ob Dravi, ko so se 1. septembra vrnili
učenci za šolske klopi. Letos centralno osnovno šolo obiskuje
324 učencev, podružnico Sv. Duh na Ostrem vrhu 7, podružnico
Gradišče na Kozjaku pa 14 učencev.

Nadaljevali bomo projekt ZAŠČITNIŠTVO, to je druženja
devetošolcev s prvošolci. Ideja, ki je prerasla v projekt, živi
z vsemi učitelji in učenci šole. Tako so devetošolci že prvi dan
pripravili lep sprejem za naše mezinčke. Pozdravili so jih ga.
ravnateljica, g. župan in učiteljice. Dobili so rumene rutice in se
polni pričakovanja odpravili novim dogodivščinam naproti.

Medse smo sprejeli še en oddelek vrtca, tako imamo v šoli že
štiri oddelke vrtca. Bivanje otrok v šolskih prostorih je kvalitetno
in omogoča še tesnejše sodelovanje vrtca in šole – vsakodnevno
srečevanje, skupni projekti, prireditve.

Pripravila Mojca TERGUŠEK, knjižničarka
                        Foto: Mojca TERGUŠEK

V letošnjem letu se bomo z inovacijskim projektom še posebej trudili, da bi mozaiku znanja dodali mozaik pozitivnih
vrednot, saj bo naše delo potekalo pod geslom: »Solidarnost,
spoštovanje, odgovornost«. Učence bomo skozi različne oblike
dejavnosti vse leto opozarjali na te pomembne človeške vrednote. Razvijali bomo medsebojno pomoč, odnos do posameznih
kvalitet človeka, pozitivno podobo o drugih in o sebi, krepili
dolžnost sprejeti sankcije, se opravičiti, prizadevati si zadovoljevati norme, izpolnjevati dolžnosti, znati pojasniti in utemeljiti
razloge za svoje ravnanje.
Nekaj najpomembnejših projektov, ki jih bomo izpeljali: teden
otroka – povezovanje starejših in mlajših učencev tako, da
starejši sodelujejo pri urah pouka v 1. in 2. triadi pri različnih
predmetih (branje pravljic, izvajanje eksperimentov, pouk tujega jezika, sodelovanje pri športni, likovni in glasbeni vzgoji …),
povezovanje z Unicefom in RK (skrb za starostnike, solidarnost
do vrstnikov ...), skupni projekt učencev in učiteljev »Show strahov«.
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Kot EKO, zdrava in kulturna šola bomo skrbeli za optimalen celostni razvoj naših otrok. Prizadevali si bomo za uresničevanje
Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda in Razvojnega načrta
OŠ Selnica ob Dravi. Spodbujali bomo projekte, ki povezujejo
izobraževalno in kulturno sfero tako na nacionalnem kot tudi
na regionalnem in lokalnem nivoju in ki navajajo na potrebo po
vseživljenjskem učenju.
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MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH
KNJIŽNIC – OKTOBER 2010
Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, so ta dan spremenili v mednarodni mesec šolskih knjižnic. S praznovanjem tega dne želimo ljudi opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti
njihov pomen pri izobraževanju in vzgoji otrok.
Letošnji mednarodni mesec šolskih knjižnic bo potekal pod geslom »odprtost raznovrstnim izzivom«. Za naše učence bomo pripravili različne dejavnosti, ob katerih bodo spoznavali delo šolskega knjižničarja in pomen knjižnice v šoli. Pripravili bomo ure pravljic,
ustvarjalne delavnice, pisali kratke zgodbe na temo knjižnica, organizirali bralne klube, predvsem pa se bomo ob branju in spoznavanju novega zelo zabavali.
Pripravila Mojca TERGUŠEK, knjižničarka
                        Foto: Mojca TERGUŠEK

9
selniske_novice-10.indd 9

29.09.2010 10:21:02

PRVI ŠOLSKI DAN NA PODRUŽNICI
SVETI DUH NA OSTREM VRHU
Tudi letos smo šolsko leto na podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu pričeli malo drugače. Po sprejemu prvošolcev, smo se šolarji, otroci
iz vrtca in strokovni delavki odpravili iskat skriti zaklad. Na poti do njega so nas čakale zanimive zanke in uganke. Na koncu poti smo
našli balone, na katere smo zapisali želje za prihajajoče šolsko leto. Upamo, da se nam bodo uresnicile.
Pripravila: Damjana Očko, profesorica
Foto: Damjana OČKO

Šolarji in otroci iz vrtca

Na balone smo zapisali svoje želje

VESOLJSKI PIKNIK
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU
Otroci, starši in delavci šole smo na podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu zaključili šolsko leto z vesoljskim piknikom. Z vesoljsko ladjo
smo se odpeljali na planet Iger in zabave. Tam smo se preizkusili v različnih vesoljskih spretnostih in igrah ter si v vesoljski kuhinji
pripravili slastna sadna, zelenjavna in mesna nabodala, ki so nam zelo teknila.
Pripravila: Damjana OČKO, profesorica
Foto: Damjana OČKO
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DRAMSKA SEKCIJA KD PAVZA JE BILA
TUDI LETOS AKTIVNA
Šteger, Vinko Deželak, Janko Stojkovič, Franc
Gorenšek in Aleksander Tertinek, pridružili pa
so se jim še Mateja Žunko, Jasna Maučnik, Sara
Pokeržnik in Janja Jamnik.
Predstava je dodobra nasmejala domače
občinstvo v nekaj ponovitvah, uspešno pa
smo gostovali v Ribnici na Pohorju in Črnečah.
Letošnja jesen bo za dramsko sekcijo ponovno
delovna: načrtujemo še gostovanja v Gradišču,
Vitomarcih, na Gaju, Smolniku, v Rušah in Lovrencu na Pohorju.
Sezona 2009/2010 je bila uspešna. Ugodna
kritika selektorice JSKD pa nam je dala novega
zagona in potrditev, da smo na pravi poti.
JANKO STOJKOVIČ – NAGRAJENEC JSKD
Kristina, Jure in Brigitte - na vaji

Po uspešni predstavi pretekle sezone smo člani dramske sekcije
ponovno dokazali, da je bila ideja o ustanovitvi sekcije prava.
Oktobra 2009 smo pričeli z vajami in pripravami za novo predstavo. Tokrat smo izbrali delo italijanskega avtorja Marca Tassare, katerega besedilo je priredil Sergej Verč, Amour, amor,
liebe – na trnek se lovijo ribe.
V predstavi so uspešno zaigrali igralci, ki so nas zabavali že v prvi
predstavi Vaja zbora: Primož Maučnik, Polonca Perkuš, Jasna

Janko STOJKOVIČ je znan selniški obraz. S svojim vsestranskim delovanjem je obogatil dogajanje na področju
kulture v naši občini. Tokrat je s svojo odlično igro v vlogi Jureta
presegel meje naše občine. Republiški JSKD je Janku Stojkoviču
podelil posebno priznanje za najboljšo stransko moško vlogo, po
izboru regijskega selektorja, v predstavi Amour, amore, liebe, na
trnek se lovijo ribe.
Čestitamo, Janko, tvoji soigralci smo ponosni nate!
Prispevka pripravila:
Stanka Breznik, režiserka
                             Foto: arhiv, KD Pavza

NAGRAJENEC TONE PEČOVNIK

Tone, iskrene čestitke!
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Zadružna zveza Slovenije se je tudi letos predstavila na
kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni.
Osrednji zadružni dogodek sejma je bil Dan slovenskih
zadružnikov, kjer so zaslužnim zadružnicam in zadružnikom
podelili priznanja Zadružne zveze Slovenije.
Med njimi je bil tudi Anton Pečovnik iz Črešnjevca ob Dravi, ki
je dolgoletni član naše zadruge. Štoncova kmetija, kot je njeno
domače ime, se že dolgo ukvarja s intenzivno prirejo mleka in
vzrejo govedi. Tone je večletni predsednik nadzornega odbora
zadruge in je aktiven član območne enote Kmetijsko-gozdarske zbornice. S svojim delom in dejanji je veliko prispeval k
razvoju zadružništva v našem kraju.
Svečane podelitve priznanj so se udeležili številni udeleženci
in pomembni gostje, med njimi mag. Blaž Kavčič, predsednik
Državnega sveta Republike Slovenije, Franc Bogovič, predsednik odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter drugi ugledni gostje tako iz Slovenije kot iz tujine.
Janko STOJKOVIČ,
direktor KZ Selnica ob Dravi
Foto: Janko STOJKOVIČ
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MEPZ SV. MARJETA NA ZBOROVSKEM
FESTIVALU V FRANCIJI
Po nekajletnem premoru smo letos ponovno prestopili naše
meje. Na povabilo mešanega pevskega zbora iz Ruš smo se tudi
mi, MePZ sv. Marjeta iz KUD Arnold Tovornik Selnica ob Dravi,
udeležili mednarodnega festivala zborov ‘’Festival des collines chantantes’’. Opremljeni s pijačo in jedačo ter dobrotami
kmečkih žena in deklet iz Selnice smo se odpravili proti Franciji.
Vsem, ki so z različnimi dobrinami prispevali, da je bila naša pot
prijetnejša, se najlepše zahvaljujemo.
Sodelujoči na tem festivalu so bili trije francoski zbori (iz prireditvenih krajev), Univerzitetna glasbena pevska skupina iz španske
Malage, Univerzitetni mešani pevski zbor in instrumentalna skupina iz estonskega mesta Tartu ter naša dva slovenska zbora.
Festival des collines chantantes bi lahko prevedli v Festival zborov - grički pojejo; trajal je od 11. do 14. julija v krajih Rozier
en Donzy, Panissieres, Bussieres, Cottance; to so kraji v pokrajini Rhone des Alpes v daljni in bližnji okolici Lyona, drugega
največjega mesta v Franciji. Pokrajina je precej podobna naši
pokrajini Goričko, z majhnimi grički, posejana s polji žita, vinogradi ter pisanimi travniki, na katerih se pasejo goveda, konji in
črede ovac. Pokrajina ima zanimivo ime; na jugu so to Monts du
Lyonnaise, okolje Panissieres pa ima ime Monts du Beaujolais;
to bi lahko pomenilo območje dobrega vina ‘’božole’’, ki sicer
izhaja iz pokrajine Beaujolais med rekama Loaro in Saono.
Polni pričakovanja, rahlo utrujeni (prevozili smo 1200 km dolgo
pot) smo prispeli v Montchal, kjer so nas sprejele francoske
družine pevcev s pogostitvijo. Prisrčen sprejem in prvi požirki
dobrega francoskega vina so premostili jezikovne težave. V toplo
večerno noč pa so nato še dolgo odmevale slovenske in francoske pesmi ob spremljavi zvonke harmonike vedno prešerno
nasmejanega Ferda.
Z nedeljskim jutrom se je začel naš štiridnevni delavnik. Ob 8.
uri zbirno mesto pri avtobusu, nato vožnja v Panissieres, kjer
smo imeli vsak dopoldan od 9.00 ure ter tja do 13.00 ure
učne delavnice, po kosilu pa generalko za koncertni nastop. Na
delavnicah smo se tuji udeleženci učili francoske pesmi, Francozi
pa naše. Vsak večer se je odvijal v cerkvah drugega kraja kon-

certni program. Nastopajoči smo se zlivali s publiko, z drugimi
nastopajočimi, francoska preprostost, sproščenost in odprtost
pa so nas je vedno znova presenečale. Velikokrat smo pomislili
tudi na naše pevke in pevce, ki so iz kakršnih koli razlogov morali
ostati doma in žal nam je bilo, da nismo mogli z njimi deliti prijetnih trenutkov.
In že je bila tukaj sreda, zaključni koncert in odhod proti
domu. Vsem nam je bilo težko pri srcu. V teh nekaj dneh smo
se povezali kot velika, dobro razumevajoča se družina. Že stari
pregovor pravi: ‘’Kdor poje, zlo ne misli.’’ Vzklila so mnoga nova
prijateljstva, marsikatero zaroseno oko pa je izdajalo čustva. Ob
odhodu smo si zaželeli ponovnega snidenja, tokrat v Sloveniji.
Povedali so:
Janja, zborovodkinja: »Občutek sem imela, kot da sem v
povsem drugem svetu, kot da je vsak z vsakim prijatelj’.«
Andrej: ‘’Prvič smo doživeli, da so nas drugi popeljali v pevski
raj !’’
Tadej: ‘’Posebej sta mi bila všeč njihov prisrčen sprejem in gostoljubje.’’
Tamara: ‘’Spoznala sem se s francosko zborovodkinjo Patricijo.
Vezi po e-mailu še vedno trajajo. Postali sva prijateljici.’’
Zapisala:
                                                Kristina KMETEC,
                                                                         predsednica KUD
Arnold Tovornik
                                               Foto: Tinca KMETEC
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USMERJEVALNE LAMELE
– TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA
SIGNALIZACIJA
Usmerjevalne lamele so del Turistične in druge obvestilne signalizacije (TIDOS), za katere Pravilnik o prometni signalizaciji
in opremi na javnih cestah (Ur. l. RS, št. 46/2000) in Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, št. 110/2006 Ur.l. RS,
št. 49/2008, Ur.l. RS, št. 64/2008, 65/2008 popr.), v nadaljevanju Pravilnik, jasno določa tipe, barvne kombinacije, določila o
postavitvi obvestilne signalizacije ob vozišču in vrstah nosilcev.
Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 133/2006) pa
dodaja določila glede postavitve in vzdrževanja.
Projekt TIDOS, h kateremu je občina Selnica ob Dravi pristopila
z izdelavo Elaborata, je začetni pristop k celostnemu urejanju
vizualne podobe v naseljih naše občine. Osnovni cilj projekta je
vodenje interesentov tako do občinskih kulturnih, turističnih kot
do komercialnih objektov.

ki je prej oddal zahtevek za usmerjanje. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo vlogo, ki je na naši spletni strani, po pošti, elektronski pošti ali po faksu. Za morebitna vprašanja smo na voljo
na e-naslovu info@selnica.si, in tinca.kmetec@selnica.si, lahko
nas pokličete po telefonu št.: 02/673 209 oziroma št.: 02/673
202 ali pa nas obiščete na sedežu občine.
Pripravila:
Kristina KMETEC, občinska uprava
                                                                       Foto: Kristina KMETEC

Sistem usmerjanja predstavlja dva avtonomna podsistema,
ki uporabljata enotne likovne elemente in tehnologijo postavitve:
• sistem vodenja k občinskim pomembnim objektom in lokacijam: občina, zdravstveni dom, pošta, šola, vrtec, avtobusna postaja, tehnični muzej, sakralni spomeniki…,
• sistem vodenja h komercialnim ciljem, storitvam in poslovnim dejavnostim.
Prednostno se obravnava vodenje do občinskih funkcij, nato do
komercialnih ciljev, kolikor to dopuščajo prometna varnost in
prostorske danosti ob cestišču. Občina želi z določenim delom
sofinanciranja v usmerjevalno signalizacijo vzpodbuditi večjo
prepoznavnost posameznih poslovnih subjektov in s tem lepšo
urejenost, usklajeno podobo ter večjo prometno varnost.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev je občinska uprava v prvi
fazi pristopila z usmerjanjem k pomembnim občinskim objektom in k nekaterim komercialnim ciljem. V že postavljeno usmerjevalno signalizacijo je uvrstila predvsem tiste podjetnike, ki
so že imeli ob državni cesti G1-1- Dravograd (Ruta) – Maribor
postavljene stare usmerjevalne lamele in so to potrdili s ponovno vlogo, ter tiste nove interesente, ki so z vloženo vlogo izkazali
za to določen interes.
Občinska uprava bo poskušala zadovoljiti vse upravičene potrebe
po usmerjanju, vendar je število razpoložljivih mest za usmerjevalne lamele omejeno. Za objektivno razdelitev možnosti
usmerjanja so zato usklajena prednostna merila in kriteriji. Ta
slonijo na velikosti prihodka, vrsti dejavnosti - frekvenci strank,
povprečnem številu zaposlenih, oddaljenost od državne ceste...
Glede na zbrane potrebe interesentov po usmerjanju bo
občinska uprava glede na sprejeta merila izdelala sistem usmerjanja za vsakega naročnika posebej ter z njim sklenila pogodbo
za postavitev in vzdrževanje. V primeru, da bo interesentov več
kot prostih mest, bo imel prednost interesent, ki bo zbral več
točk po prejetih merilih, pri enakem številu točk pa interesent,
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SELNIŠKE PRIPOVEDI
EKIPA 5. RAZREDA, MENTORICA
URŠKA VERHOVČAK
GREGRČEVA SKALA – POVEST IN LEGENDA IZ NAŠIH KRAJEV
Veselo je bilo še takrat na svetu, ko so po starih in temnih gozdovih prebivale zlatolase vile, ali kakor jim na Kozjaku pravijo,
“žalik žene”. Tudi blizu nas so poznali žalik žene - dobre vile. Sreča
in mir sta vladala v kraju, kjer so stanovale vile in odkritosrčna
ljubezen je kraljevala med ljudmi; vsem se je dobro godilo, kajti
o križih in težavah, kakršne sedaj tarejo človeški rod, takrat ni
bilo niti slišati.
Te zgodbe se pojavljajo še danes. Najrajši so vile prebivale v nepristopnih skalah, pečeh, sredi temnega in tihega neprehodnega gozda, kjer človeška noga še ni naredila koraka. Zelo rade
so imele samotne pečine, skale, kjer jih ni nihče motil. Tudi na
Kozjaku, kjer je bila Majstrova, po domače Gregrčeva kmetija,
so znali pripovedovati o teh žalik ženah – dobrih vilah. Kjer koli
so se nahajale take samotne skale, peči, tam vedo ljudje gotovo
tudi pripovedovati o lepih deklicah, ki so v njih prebivale.
Skale, v katerih so prebivale vile, so tudi na Kozjaku, imenovane
Gregrčeve skale.
Kmetom okrog so bile vile zelo prijazne. Srečen je bil vsak, ki je
vilo le videl. Te žalik žene so hodile k dobrim gospodarjem in
jim svetovale, kdaj morajo sejati, da bo dober pridelek, kako
naj skrbijo za ovce, krave, ki so se vse leto pasle na pašnikih, da
bodo imeli v jeseni dovolj jagenjčkov, teličkov.
Tudi pri Gregrču so vile oznanile, kdaj morajo podirati v gozdu,
da se jim ne bo zgodila kakšna nesreča. Na gozdnih, samotnih
križiščih so omogočile prave poti, da se gospodarji s konji in vozovi niso izgubili pri podiranju dreves.
Žalik žene – vile so se skrivale v gozdu in človeško oko jih ni
smelo videti. Gozdovi so se čedalje bolj sekali in trebili. V tih
tihotnih samotah so kmetje gojili veliko več živine, veliki kmetje
so imeli tudi pastirje, ki so si kar naprej prepevali in žvižgali. Žalik
žene pa so se bale teh pastirjev, ker so pokali z biči. V gozdu je
bilo tudi več lovcev in prav teh so se vile ustrašile in bale.
Zaradi pastirskega pokanja in lovcev so zbežale iz naših krajev.

Vile so se tega večnega nemira naveličale in izginile.
Z njimi vred pa je izginila tudi tiha sreča, ki je bila poprej tukaj
doma.
Kmetije so začele propadati in kuga je pomorila veliko ljudi.
Še danes kmetje zdihujejo v nesreči in kličejo žalik žene - dobre
vile na pomoč .
Po pripovedovanju Ožbejeve babice Zinke ZORKO
in Matevževega dedka Ivana MAJSTRA sta zgodbo zapisala:
Ožbej ZORKO in Matevž VERHOVČAK

PROMOCIJA ZGODBE GREGRČEVA
SKALA V TURISTIČNE NAMENE:
•
•
•
•
•
•
•

Sprehajalna pot – s turistično stojnico, kjer bi dobili zemljevid poti do Gregrčeve skale in bi sami poiskali to skalo s
pomočjo zemljevida,
trgovina s spominki - prodajala bi v turistične namene
obeske z dobro vilo,
kolesarska gorska pot do skale,
ob skali napisana zgodba o teh vilah,
vsak turist pri obisku teh skal dobi kamenček s podobo dobre vile in ta kamen mu prinaša srečo,
okoli skal bi bile točke iz kamna, turisti bi na teh točkah stali
pet minut in občutili pozitivne vibracije, po obisku bi se
dobro počutili,
spominek – CD- S fotografijami in posnetki poti do skale.
Učenci 5. razreda
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LEGENDA O OKAMNELI ŽENSKI
Lepov dedek je pripovedoval, da mu je mama pokazala nad Dravo kamnit kip visoko pod hribom. O njej so pripovedovali njeni
predniki. Živela je zelo radovedna ženska, ki se je s kolovratom
povzpela na visoko skalo ob Dravi in ob veliki gospojnici, to je
15. avgusta, opazovala romarje, ki so po cesti ob reki Dravi romali k Mariji v Puščavo – bili so od blizu in daleč, tudi z Dravskega polja. Ker je tako predla ovčjo volno na svojem kolovratu in
občudovala, opazovala množice vernikov čez Dravo, jo je Marija
kaznovala tako, da je okamnela. Na ta veliki praznik ne bi smela
delati, ne pasti svoje radovednosti, ampak z romarji pešačiti v
Puščavo. Še danes mogoče stoji ta kamnit kip kot opozorilo radovednicam in brezvernicam. Ta kip – skala se imenuje Predla.
Pripovedovala je Zinka Zorko,
zapisal pa Ožbej ZORKO.

PROMOCIJA LEGENDE O OKAMNELI
ŽENSKI V TURISTIČNE NAMENE:
•
•
•
•
•
•

sprehajalna pot;
postavitev kipa te okamnele ženske na skali, postaviti tudi
kolovrat in ovčjo volno;
v ta namen povabiti podjetje SOVEN;
ogled predelave te volne v podjetju Soven , ogled njihovih
izdelkov;
ogled cerkve Sv. Marjete in pot do cerkve v Puščavi ter
ogled te cerkve;
majice v opomin ženskam radovednicam.
Učenci 5. razreda

KRIKI IZ VILTUŠKEGA GRADU
Za graščino vodi ozka, strma pot do ruševin starega gradu.
Starejši domačini iz okolice se še dobro spominjajo, kako je bilo
v tistih časih, ko so Turki mučili nedolžne ljudi in jih pobijali.
Ljudje so po opravljeni trgatvi pospravljali poljske pridelke in se
pripravljali za zimo, ko so se privalili na brzih in lahkih konjičkih
brkati vojaki, kakršnih Selničani dotlej še nikdar niso videli.
Imeli so široke hlače iz rdečega suknja in široke modre jope, na
glavi pa velik zavitek, večinoma bele barve. Sablje so bile zakrivljene, namesto pušk so imeli loke in tule, polne puščic, katere so
z žveplenkami ovite prižgali in metali po strehah. Hiše so gorele
kot bakle, ljudje pa so prestrašeno begali sem ter tja. Po nebu
se je vil gost črn dim. Ljudje so delali na njivah, otroci so se igrali
na travnikih, ko so nenadoma prijahali Turki . Ugrabili so otroke,
moške, ženske ter jih odpeljali v klet pod grajskim dvoriščem
.Nekatere ženske so se skrivale med prašiči v hlevu, da jih Turki
ne bi našli. Med njimi je bil tudi razigran, navihan Marko. Marko
je živel blizu viltuškega gradu. Videli so, kako so ga odpeljali,
vendar so vsi upali, da se bo rešil. Vrnil se ni sedem dni in noči.
Nekega večera je njegova mati odšla do gradu . Srečala je Turka
, ki sta se pogovarjala. Takoj se je skrila za grmovje. Iz kleti je
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slišala grozne krike in prošnje. Ker pa sta se Turka glasno pogovarjala med seboj, teh krikov iz kleti ni razumela.
Turka sta se odpravila na obhod, mati pa je iz kleti zaslišala znan
glas. Bil je Markov.
Mati je pogledala skozi okno in videla Marka in druge ljudi iz
kraja.
Ljudi so privezovali z verigami in jih strahotno mučili.
Ker pa je turška vojska na Dravskem polju izgubila veliko svojih
ljudi, so Turki iz Viltuša zajahali konje in odpeketali.
Zaradi velike grozote in žalostnega spomina se še zdaj slišijo
strašni kriki ubogih nedolžnih ljudi.
Če prečkaš takratno grajsko dvorišče, lahko slišiš ropotanje
verig in konjskih kopit turških konj. Nekateri starejši ljudje se
bojijo obiskati viltuški grad prav zaradi nenavadnih krikov.
Po pripovedovanju Edvarda HADNERJA
zapisala Adrijana HADNER.
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PROMOCIJA ZGODBE KRIKI IZ
VILTUŠKEGA GRADU V TURISTIČNE
NAMENE:
•
•
•
•
•
•
•

Ureditev poti, sprehajalna pot,
ogled ruševin, izdelava zloženke,
spominska ječa, soba, trgovina,
najeti igralci igrajo vloge,
nepričakovana presenečenja,
diaprojekcije,
zvočni, gibalni efekti.
Učenci 5. razreda

ZGODBA LAURINEGA DEDKA
V prvem šentpavelskem urbarju 1289 je bila Selnica središče širše upravne enote županata. Zajel je Bistrico, Dobravo, levo brežno
Falo, Klanec in samo Selnico. V njem je bilo 32 kmetij, 14 domcev kmetijic, 7 pušč in precej vinogradov, ki so letno dajali po 70 veder(vedro=blizu 16 litrov). (Vir: Selnica od Dravi,1993, str. 54)
Domačija mojega dedka Alojza Kranerja se nahaja v Dobravi pri Črešnjevcu ob Dravi. Pripovedoval nam je, kakšno življenje so imeli
pred osemdesetimi leti. Po njegovem pripovedovanju so se Kranerjevi priselili iz Avstrije v Selnico ob Dravi. Sem sta se njegova
starša pripeljala splavom in si ustvarila skromen dom in družino.
»O reki Dravi bi lahko marsikaj povedal, a bom začel lepo na začetku.
V otroštvu se še nisem zavedal pomembnosti in tudi prednosti, da sem živel tako blizu Drave. V poletnih dnevih sem se s prijatelji
v njej hladil. Večkrat smo otroci skrivaj pobegnili in se kar goli ali v spodnjem perilu okopali v njej. Držali smo se predvsem obale.
Imeli smo tudi čolne, na katerih smo z mrežami lovili ribe. Kar smo nalovili, smo hitro spekli na žerjavici. Starši za to velikokrat sploh
niso vedeli. Dobro, da se ni zgodila kakšna hujša nesreča.
Ko sem odrastel, sem pomagal voziti čez Dravo hlodovino s splavi. Pri delu nisem mogel veliko pomagati, saj sem bil še premajhen.
Spomnim pa se očeta, kako so hlodovino nalagali na splav. Večkrat jim je kakšen hlod odneslo, saj je bil tok reke Drave takrat zelo
močan.
Ker sem stanoval tako blizu Drave, sem moral v šolo hoditi peš. Najpogosteje sem šel kar čez gozd. Družbo so mi delali moji bratje in
sestre. Pouk smo večkrat zamudili, ker smo med potjo do šole nabirali maline, jagode, borovnice in ostroge, včasih pa tudi skrenili
s poti.
Iz Drave smo kopali tudi mivko, ki smo jo uporabljali za gradnjo ali pa smo se z njo igrali. Takrat smo gradili nov hlev za zajce, zato
smo morali nositi še več mivke kot pa drugače.
Ob Dravi smo imeli kolo na vodi. Gnalo je žago, z njim smo mleli pšenico, koruzo in ajdo. S pomočjo vodnega kolesa smo dobili
tudi enosmerni električni tok, s katerim smo blago, »utripajoče« razsvetljevali dva prostora v naši hiši. Tok ni bil tako močan, kot je
danes. Elektrike je bilo dovolj samo za utripanje žarnice.
Vodno kolo smo uporabljali za pogon strojev, predvsem žage, ker je bila velik vir našega dohodka.
Stara »Kranerjeva žaga« stoji in deluje še danes. Življenje tik ob reki mi je dalo krasno otroštvo. Na Dravo imam še zmeraj zelo lepe
spomine.«
Po pripovedovanju Alojza KRANERJA zapisala vnukinja Laura BERGLEZ.
Mentorica Emica ŠKRINJAR
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ŽIVLJENJE OB DRAVI
Sem Antonija Majster, rojena Lep. Rodila sem se leta 1939 v
Ožbaltu ob Dravi. Tu sem preživljala svoje otroštvo in mladost
do leta 1958, ko smo se morali preseliti drugam (v Selnico), ker
so morale naše hiške dati prostor hidroelektrarni, ki se je takrat
začela graditi. Dolina je bila ozka, med Pohorjem in Kozjakom
je bilo prostora le za cesto, široko reko Dravo in na drugi strani Drave za železnico, ki je povezovala Dravsko z Mislinjsko in
Mežiško dolino. Nad cesto so bile v breg postavljene lepe hiške.
V njih so bivali Ožbaltčani s številnimi družinami. Ko sem bila
stara dve leti, se je pričela druga svetovno vojna.
Živo se spominjam jeseni 1944 . Na železniškem mostu čez reko
Dravo so delali ujeti britanski vojaki. Nekega jutra so s Pohorja
prijurišali partizani, bilo jih je veliko in so ujetnike osvobodili.
Naš oče nam je rekel, naj ležemo na tla, da nas ne bo zadela krogla, in ubogali smo ga. Ko je bilo konec vojne, po 15. maju 1945,
sem bila stara 6 let, pa so v našo vas na konjih prijahali osvoboditelji. Naša mama je za ta dogodek šivala slovensko zastavo.
Nato sem začela hoditi v osnovno šolo, v Ožbaltu pet let in nato
v nižjo gimnazijo v Ruše. Takrat se je začela vsakodnevna vožnja
z brodom čez Dravo na vlak do Ruš. Čez Dravo nas je vozil izurjen
brodar Simon Peteržinek. Pogosto smo otroci zamujali na ladjo,
zato smo bili večkrat okarani, a nas to kreganje ni nič izučilo.
Te vožnje čez Dravo so bile prijetne, vse dokler ni prišla zima.
Takrat pa je začelo po Dravi nositi velike ledene plošče. Ker je
bila že zgrajena falska elektrarna, so se kare (tako se je reklo kosom ledenih plošč) od Fale po Dravi navzgor sprijemale in reka
je začela zmrzovati. Najbolj smo se veselili, da bomo lahko šli
po ledu čez Dravo na vlak in v šolo. Naši domači so rekli: »Če
gre čez led lisica, je dovolj trden.« In skoraj mesec dni, včasih
celo dva, smo hodili po ledu na drugo stran reke do železniške
postaje Ožbalt.
Sredi zime je zapihal južni veter in kazalo je, da bo Drava odmrznila. Z leskovimi palicami smo preizkušali, kako debel je led.
Tu in tam se je že pokazala voda, zato smo čez lužo položili deske
v upanju, da bo do jutra še vse v najlepšem redu. A glej, ponoči
je pritisnila odjuga in naše deske so splavale proti Fali. Ko je

naš oče zjutraj videl, da nam deske manjkajo, je bil malo hud,
a vseeno srečen, da se je tako končalo še pred jutrom, saj bi na
ledu lahko bili tudi otroci.
Zgodilo pa se je tudi, da brod čez Dravo ni vozil. Vsi dijaki ruške
gimnazije smo takrat odšli peš na vlak v Podvelko, ki je od
Ožbalta oddaljena 8 km. Ko smo prišli na železniško postajo
Podvelka, smo bili že tako utrujeni, da smo v vlaku do Ruš zaspali.
V otroštvu smo se veliko igrali ob Dravi. Naša hiša je stala le 20
m nad Dravo. Vmes je bila glavna makadamska cesta, pod njo pa
še spodnja cesta, po kateri se ni nihče vozil. Na tej spodnji cesti
je stal star oreh. Kadar je reka narasla, je oreh upogibalo in bali
smo se, da ga bo odneslo. A ko je voda upadla, je pod orehom
pustila veliko mivke. Tako da smo se lahko igrali v mivki in uživali.
Najraje smo se igrali šole in trgovine. Igrali smo se lahko samo v
nedeljo, med tednom pa smo morali pomagati staršem pri delu.
Drava je bila naše veselje, saj smo se poleti tudi vozili po njej z
rancami in »čenaklami«, ki jih je naredil brat Jurij. Spomnim se
tudi, da so iz Ožbalta spravljali les s splavi. Na elektrarni Fali je
bila splavarska steza in splav so počasi spuščali skozi. Reka Drava
je bila največkrat naše veselje, a tudi naš strah. Zakaj?
Leta 1954 so začeli preiskovati teren za HE Ožbalt. Ob Dravi
so nastale vrtine in posledično vrtinci. Vsi otroci, mladenke in
mladeniči, smo se kopali v Dravi, a plavati so znali le najstarejši.
In tako smo se tri deklice, ob našem brezskrbnem kopanju,
skoraj utopile. Zmanjkalo nam je tal in odneslo nas je po Dravi
navzdol. Začele smo klicali na pomoč. Dve so rešili takoj, mene
pa je odneslo še dlje. A takrat je v Dravo po mene skočil pogumen fant Gvido, me zgrabil za lase in me privlekel na rob ob
reki. Bila sem utrujena in prestrašena, saj sem spila kar nekaj
vode, a drugih posledic ni bilo. Še danes je zato v meni strah
pred reko Dravo.
Po pripovedovanju babice je zgodbo zapisala Naja
VERHOVČAK.
Mentorica Emica ŠKRINJAR.

Zgodbe nam je pripovedovala Najina babica. Predlagamo, da bi jih lahko za
promocijo Selnice uporabili:
•
•
•

zbrane zgodbe bi ilustrirali in jih izdali v drobni knjižici, jih ponudili turistom,
gospo Majster bi naprosili, da bi svoje zgodbe pripovedovala nadebudnežem, za katere bi pripravili tudi delavne liste, da bi na
tak način spoznavali zgodovino in naravne značilnosti naše okolice in odraslim turistom, ob reki Dravi vse od Ožbalta do mostu
čez Dravo, ki Selnico povezuje z Rušami ,
turistični prospekt z označenimi točkami pripovedovanja.
Ekipa 5. razreda

17
selniske_novice-10.indd 17

29.09.2010 10:21:22

NEPOZABNA PRIGODA PETIH PRIJATELJEV MED POLETNIMI
POČITNICAMI NEPOZABNA PRIGODA PETIH PRIJATELJEV
MED POLETNIMI POČITNICAMI
Med poletnimi počitnicami leta 1981 se je skupina   petih
prijateljev odločila, da se bodo z doma izdelanim splavom
odpravili po Dravi na tradicionalni Večerov piknik, ki je bil V
Brestrnici, na današnjem Sidru. Splav so si naredili iz treh zakrpanih traktorskih zračnic, ki jih je prispeval Kranerjev Rado. Na
zračnice so namestili smrekove deske, ki so jih pritrdili z vrvmi.
Na sredino splava so pritrdili palico za fižol, ki je služila kot jambor. Na vrhu je plapolala zastava z napisom Piratikus. Za mesto
splavitve so si izbrali priljubljeno mesto ob Dravi – Johanezov zaliv. Starši se niso strinjali z njihovim predlogom, bili so v skrbeh,
saj je plutje po Dravi nevarno in zelo hitro bi se lahko zgodila
nesreča. Po dolgem pregovarjanju staršev so se končno lahko
odpravili.
Splav so k vodi pripeljali s prikolico, ki je bila manjša kot splav,
zato so se bali, da bo padel na tla. Ko so prispeli do obrežja
reke, so ugotovili, da so doma pozabili vse pripomočke in zaloge hrane. Hitro so se odpravili domov po manjkajoče stvari. Da
je bila nesreča še večja, je nenadoma začelo deževati. Po nekaj
urah je nehalo deževati in odpravili so se nazaj k splavu Upali so,
da se piknik ne bo končal, preden bodo prišli do tja.
Dan je bil nato zelo lep in sončen, a problemov še ni bilo konec.
Ko so splav postavili v vodo, se je zaradi slabo pritrjenih desk ena
stran splava ločila od drugega in splav je razpadel, en del pa je
začelo odplavljati proti deroči vodi. Na srečo je bil ta del zračnice
pritrjen z vrvjo, s katero je bil povezan, potegnili so ga nazaj in ga
znova zavezali, tokrat močneje. Vendar težav še zdaleč ni bilo
konec. Po vkrcanju četrtega člana na splav se je ta odvezal in na
obali je ostal peti član — Gorazd Lep. Ker je bila tedaj Drava veliko bolj deroča kakor danes, se niso mogli vrniti na obalo, zato
je peti član tekel ob obrežju in iskal mesto, kjer bi se lahko varno
vkrcal. Ker takega mesta ni našel, so se odločili, da jih pričaka
na pikniku.

Po nekaj metrih vožnje se je od splava odvezala nosilna vreča,
v kateri so hranili zaloge piva in vode. To vrečo so čez nekaj let,
ko je tam nastal otok, iz vode potegnili domačini, ki so bili »zaklada« zelo veseli.
Peti član je tako odhitel v Brestrnico na Večerov piknik in na terasi restavracije nestrpno čakal na prihod svojih prijateljev. Minila je ena ura, minili sta dve uri, tri in štiri, a prijateljev od nikoder.
Prepričani so bili, da je tok zelo hiter, to pa velja le za območje
pri Johanezovem zalivu. Nato se tok zelo hitro upočasni že pri
kmetiji Kraner. Drava je namreč s svojimi elektrarnami kot veliko
jezero.
Splav ni pridobil hitrosti in se je nekje pri ruškem mostu
dokončno ustavil.
‘’Pirati’’ niso imeli s sabo ne hrane ne pijače; veslo, ki so ga
imeli s sabo, pa je bilo le za okras in je bilo prvotno namenjeno za zaviranje. Tako tudi niso zmogli doseči pretirane hitrosti,
čeprav so veslali. Peti član je posumil, da je nekaj narobe, in se
odpravil nazaj do gostišča Pec, upajoč, da jih bo opazil tam. Telefonskih zvez še takrat ni bilo, kaj šele mobitelov. Na obrežju je
v daljavi zagledal izmučene in dehidrirane ‘’pirate’’, ki so se le s
težavo prebijali proti gostišču Pec. Kljub kratki razdalji so za to
potrebovali še celo uro. Ko so se izkrcali pri Pecu, so povedali, da
na Dravi ni kruha za ‘’pirate’’.
Ura je bila že pet popoldne, vsi so bili utrujeni po šestih urah
vožnje, zato so se odločili, da obiščejo Večerov piknik kakšno
leto kasneje. Preostanek dneva so preživeli v zadnji sobi gostišča
Pec in se pri pripovedovanju prigode zelo nasmejali.
                                                                                                Zgodbo
je pripovedoval oče Gorazd LEP,
zapisal pa Alen LEP.

KAKO BI UPORABILI NAŠO ZGODBO, KI NAM JO JE POVEDAL ALENOV OČE, V
PROMOCIJSKE NAMENE?
Menimo, da bi lahko pri Johanesu naredili splavarski klub in oddajali majhne splave, s katerimi bi se lahko ljudje prevažali po Dravi,
raziskovali obrežje. Lahko bi tudi naredili muzej o zgodovini splavarstva, da bi ljudje izvedeli kaj več o tej starodavni dejavnosti. Imeli
bi svojega turističnega vodnika, ki bi jim sproti pripovedoval o Dravi.
Učenci 9. razreda
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PRVI PITNIK V OBČINI SELNICA OB
DRAVI
Mladi v Selnici ob Dravi, ki se pogosteje
srečujemo in zadržujemo na igrišču, smo že
kar nekaj časa razmišljali o kakšnem izviru
vode v bližini igrišča. Velikokrat se je predvsem v vročih poletnih mesecih zgodilo, da je
prišlo do velike žeje, in po vodo smo morali
hoditi domov ali jo kupovati. Letos pa smo na
občino naslovili pismo z idejami in predlogi
za ureditev igrišča, v katerem je bil naveden
tudi t.i. pitnik. Realizacije katerega od predlogov/idej nismo resno pričakovali. A zgodilo
se je. Bili smo zelo presenečeni nad odzivom
občine, ki je projekt podprla. Naj poudarim,
da to ni poceni stvar. Pitnik sO postavili konec
julija, financirala sta ga Občina Selnica ob Dravi ter Mariborski vodovod v enakem razmerju.
Sedaj upam, da bodo vsi mladi, šolarji ali
mimoidoči pitnik z veseljem uporabljali.

Otvoritev novega pitnika pri OŠ Selnica ob Dravi

Prispevek in fotografija
Tine ŠTEGER

RAZSTAVA ROČNIH DEL;
KRUHA, IN KIPARSKIH IZDELKOV
LIKOVNE KOLONIJE
V okviru prireditev ob Občinskem prazniku Občine Selnica ob
Dravi smo v Gradišču na Kozjaku pripravili prireditev Umetnije spretnih rok. Članice Društva kmetic Gradišče na Kozjaku
so predstavile svoje pekovske izdelke, ročna dela in kiparske mojstrovine, ki so nastale na likovni koloniji v letu 2009.
Kulturno-umetniško društvo Gradišče na Kozjaku je ob odprtju
pripravilo krajši kulturni program. Nastopile so Ljudske pevke iz

Gradišča na Kozjaku in Ljudski godci Karel, Franc in Tinč. Posebno presenečenje večera so bila dekleta Ksenja, Klara in Janja,
ki so svojim glasom in igralskimi sposobnostmi dokazala, da v
Gradišču ne bo zamrla ljubezen do petja in igranja. Številni obiskovalci in nastopajoči smo po nastopu preživeli še prijetne urice
v skupnem druženju ob domačih dobrotah.
                                                                                          Pripravila:
                     Marica Praznik
Foto: Marica PRAZNIK
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10 LET DELOVANJA DRUŠTVA
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Letos praznuje Društvo podeželskih žena in deklet občine
Selnica ob Dravi 10. obletnico svojega delovanja. V okviru
praznika naše občine smo v šotoru pripravile proslavo in
tako slavnostno obeležile obletnico delovanja. Predsednica Mojca Roj je na kratko opisala delovanje Društva v
tem desetletju. Našemu vabilu so se odzvali vsi povabljeni, vključno z gospodom županom in direktorico občinske
uprave.
Da je prireditev potekala v šaljivem tonu, je poskrbela
vaška opravljivka Tila, ki jo je po daljšem premoru upodobila Anita Vauh. Program so popestrili pevci in glasbeniki
iz domačega kraja. Mami Danici ni mogel odreči sodelovanja Ivan Rakovič, ki je član narodno-zabavnega ansambla Tim.
Naše društvo je majhno, a zelo aktivno. Povezale smo
se na pobudo Antonije Košan. Namen društva je bil, da
se povezujemo, izobražujemo in tako skrbimo za dvig
kvalitete življenja na vasi. Cilji so bili doseženi, saj šteje
društvo 33 članic. V tem času smo postale bolj samozavestne, pridobile smo si različne ročne spretnosti in znanja na mnogih področjih. Naučile smo se biti ponosne na
naše korenine in na naš kraj. S prisotnostjo in dobrotami
popestrimo marsikatero prireditev v naši občini in tudi
zunaj nje. Iz naših vrst prihajajo tudi kandidatke za Mlado
kmetico leta in Kmetico leta. Poleg osrednjega praznovanja smo v občinski stavbi pripravile dobro sprejeto razstavo
Po kruhu diši, ki si jo je ogledal in izrekel pohvalo priznani
etnolog dr. Janez Bogataj.
To je bil naš trenutek, ko imamo na neki način možnost,
da nas opazijo, se nas spomnijo in spoštujejo marljivo
delo doma in v kraju.
Prispevek in fotografije
Antonija FAŠNIK
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TEKMOVANJE ZA MLADO
KMETICO LETA 2010
V soboto, 5. junija smo
se selniški navijači skupaj z navijači od Svetega
Duha na Ostrem vrhu
podali v Škofjo Loko, da
bi spodbujali našo kandidatko na tekmovanju za
Mlado kmetico leta 2010.
V Društvu podeželskih
žena in deklet Selnica ob
Mojca RIHTER
Dravi smo kar težko našli
tekmovalko. Na pomoč nam je priskočila ga. Darinka Maček od
Svetega Duha na Ostrem vrhu in predlagala Mojco Rihter, ki se
je na težko nalogo res temeljito pripravila. V teoriji je bila zelo
dobro podkovana, v ročnih spretnostih pa jo je izdala trema.
Kljub temu je dosegla tretje mesto; to je zelo lep uspeh.
Mojca Rihter je bila rojena 30.12.1980. Po končani srednji šoli
si je kar hitro ustvarila družino in ostala doma na 53 ha veliki
kmetiji. Oče Jože je bil zelo uspešen govedorejec. Ker pa je ta
panoga v veliki krizi, sta se Mojca in njen mož Štefan odločila
za rejo jelenov damjakov. Za dušo in sprostitev pa imajo poleg drugih domačih živali tudi 4 konje, s katerimi Mojca rada
galopira po okoliških hribih. Pod Škofovo streho živijo in se
dopolnjujejo kar štiri generacije. Pri hiši so se več generacij
nazaj rojevala sama dekleta. Izjema je le oče Jože. Mojca se ni
izneverila tradiciji in ima tudi tri hčerke: 8-letno Klaro, 5-letno
Ajdo in 2-letno Lano. Dela ji torej res ne manjka in skupaj,
daleč od hrupa in vrveža , živijo in delajo v neokrnjeni naravi.
Naša navijaška skupina je bila tudi tokrat najbolj glasna in prepoznavna. Organizatorji so nas bodrili, da bo prišlo tudi naše
leto in se bo enkrat tudi naša tekmovalka uvrstila v sam vrh.
Upam, da bo do takrat Selnica dobila novo športno dvorano,
saj je takšna prireditev kar velik zalogaj za gostitelja.

Mojčni predhodnici

Prispevek in fotografije
Antonija FAŠNIK

Naš glavni akter

Navijači
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ROMARSKO POTOVANJE PO ŠVICI
V srcu Evrope, skrita med zasneženimi
vrhovi, utripa dežela, katere naravne
lepote so domala nepopisne. Alpe se zrcalijo v »ogledalu« neštetih ledeniških
jezer; v
slikovitih dolinah odmeva
bučanje slapov in nedotaknjena narava
popolnoma prevzame človeka, željnega
pristnosti. Idilično podobo dopolnijo
očarljive gorske vasice, na svetu edinstvene gorske zobate železnice in prijazni
ljudje, ki skrbijo, da življenje v njihovi
očetnjavi teče kot »švicarska ura«.
Romarsko-potovalna agencija ARITOURS
je pripravila načrt za romanje od 7. – 10.
junija 2010, medtem ko je župnik Franc
Pečnik duhovno spremljal 54 romarjev
iz župnij Selnica ob Dravi in Sv. Duh na

se je izkazal kot dober poznavalec Švice,
njene zgodovine, kulture in družbene
ureditve ter predstavil naravne znamenitosti, kmetijstvo, turizem, promet in
druge gospodarske dejavnosti te dežele.
V ponedeljek, 7. junija, smo ob 5. uri

zjutraj krenili na pot. V prtljažniku avtobusa sta bili naloženi hrana in pijača, skrb
župnika in dobrih gospodinj. Naloge so
bile razdeljene in vsem, ki so se zavzeli za
prijetno počutje romarjev – za hrano in
pijačo -, iskrena hvala! Vozili smo se po
Dravski dolini proti Dravogradu, mimo
Celovca, skozi številne predore v Avstriji in
prispeli do Chiemskega jezera v Nemčiji.
Zatem smo se zopet znašli v Avstriji, pri
čemer nas je pot vodila mimo Salzburga,
Innsbrucka in Feldkirchna v Švico.
St. Gallen

Ostrem vrhu. Za krmilom turističnega
avtobusa sta se menjavala dva voznika, ki
sta skupno prevozila okoli 2500 km. Naš
vodnik Tadej Jakopič, teolog po stroki,
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smo si bogato rokokojsko samostansko
knjižnico in slovito baročno, danes stolno
cerkev. V eni izmed samostanskih kapel
je bila naša prva romarska maša. Ko
se je zvečerilo, smo prispeli v EINSIEDELN, ki je nedvomno najbolj znano in
priljubljeno švicarsko romarsko središče.
Kljub mraku smo dokaj razločno videli
obrise benediktinskega samostana ,
ustanovljenega leta 934, z mogočno samostansko cerkvijo . V hotelu St. Georg,
v bližini samostanske bazilike, smo imeli
dve nočitvi.
V torek smo imeli jutranjo romarsko mašo
znotraj cerkve, v kapeli z milostno podobo črne Matere Božje – vedno nepozabno
notranje doživetje za vse romarje. Budil
se je krasen dan. Po maši smo se podali
v Schwyz, rojstni kraj švicarske konfederacije; po njem je država dobila ime in
ga radi imenujejo srce Švice. Na glavnem
trgu smo si ogledali lepo poslikano mestno hišo, zatem župnijsko cerkev in arhivsko zgradbo, kjer hranijo listine o ustanovitvi švicarske države, ko so kantoni Uri,
Schwyz in Unterwalden 1. avgusta 1291
sklenili zvezo kot skupno vojaško obrambo proti Habsburžanom. Pozneje so se tej
zvezi pridružili še drugi kantoni; nastala
je sodobna Švica, tudi danes kantonalno
urejena dežela. Kantoni so osrednji izvajalci oblasti in dobijo v ta namen zvezna
denarna sredstva. Vsi so suvereni, kolikor
njihova neodvisnost in zakonodaja nista
izrecno omejeni z zvezno ustavo. V sirarni smo se seznanili z načinom izdelave
znanega sira, imenovanega RACLETTE
SUISSE, in drugih sirov ter muzej stare
sirarne. Živinoreja je v Švici temeljna
kmetijska panoga, predvsem govedoreja.
Po dopoldanski kavi in nakupu sirov smo
se iz sirarne podali proti gori Pilatus. Spotoma smo obiskali kraj SACHSELN, kjer
počiva v župni cerkve Brat Klaus. Živel je
v 15. stoletju in velja za duhovnega očeta
Švice; v samoti in v odpovedi sebi se je z
molitvijo žrtvoval za svojo domovino . V
koledarju je 25. septembra pod imenom
sv. Nikolaj iz Fluë.
V Švici so na številne alpske vzpetine
speljali gorske železnice in z eno najbolj
drznih zobatih železnic smo se povz

Prvi daljši postanek smo v St. Gallenu
namenili
tamkajšnjemu
najpomembnejšemu benediktinskemu
samostanu, ki ga je ustanovil irski misijonar sveti Gal v 7. stoletju. Ogledali
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lepote so domala nepopisne. Alpe se zrcalijo v »ogledalu« neštetih ledeniških
jezer; v
slikovitih dolinah odmeva
bučanje slapov in nedotaknjena narava
popolnoma prevzame človeka, željnega
pristnosti. Idilično podobo dopolnijo
očarljive gorske vasice, na svetu edinstvene gorske zobate železnice in prijazni
ljudje, ki skrbijo, da življenje v njihovi
očetnjavi teče kot »švicarska ura«.
Romarsko-potovalna agencija ARITOURS
je pripravila načrt za romanje od 7. – 10.
junija 2010, medtem ko je župnik Franc
Pečnik duhovno spremljal 54 romarjev
iz župnij Selnica ob Dravi in Sv. Duh na
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avtobusa sta se menjavala dva voznika, ki
sta skupno prevozila okoli 2500 km. Naš
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zjutraj krenili na pot. V prtljažniku avtobusa sta bili naloženi hrana in pijača,
skrb župnika in dobrih gospodinj. Naloge
so bile razdeljene in vsem, ki so se zavzeli
za prijetno počutje romarjev – za hrano
in pijačo -, iskrena hvala! Vozili smo se
po Dravski dolini proti Dravogradu,
mimo Celovca, skozi številne predore v

Avstriji in prispeli do Chiemskega jezera
v Nemčiji. Zatem smo se zopet znašli
v Avstriji, pri čemer nas je pot vodila
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v EINSIEDELN, ki je nedvomno najbolj
znano in priljubljeno švicarsko romarsko
središče. Kljub mraku smo dokaj razločno
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, ustanovljenega leta 934, z mogočno samostansko cerkvijo . V hotelu St. Georg,
v bližini samostanske bazilike, smo imeli
dve nočitvi.
V torek smo imeli jutranjo romarsko mašo
znotraj cerkve, v kapeli z milostno podobo črne Matere Božje – vedno nepozabno
notranje doživetje za vse romarje. Budil
se je krasen dan. Po maši smo se podali
v Schwyz, rojstni kraj švicarske konfederacije; po njem je država dobila ime in
ga radi imenujejo srce Švice. Na glavnem
trgu smo si ogledali lepo poslikano mestno hišo, zatem župnijsko cerkev in arhivsko zgradbo, kjer hranijo listine o ustanovitvi švicarske države, ko so kantoni Uri,
Schwyz in Unterwalden 1. avgusta 1291
sklenili zvezo kot skupno vojaško obrambo proti Habsburžanom. Pozneje so se tej
zvezi pridružili še drugi kantoni; nastala
je sodobna Švica, tudi danes kantonalno

urejena dežela. Kantoni so osrednji izvajalci oblasti in dobijo v ta namen zvezna
denarna sredstva. Vsi so suvereni, kolikor
njihova neodvisnost in zakonodaja nista
izrecno omejeni z zvezno ustavo. V sirarni smo se seznanili z načinom izdelave
znanega sira, imenovanega RACLETTE
SUISSE, in drugih sirov ter muzej stare
sirarne. Živinoreja je v Švici temeljna
kmetijska panoga, predvsem govedoreja.
Po dopoldanski kavi in nakupu sirov smo
se iz sirarne podali proti gori Pilatus. Spotoma smo obiskali kraj SACHSELN, kjer
počiva v župni cerkve Brat Klaus. Živel je

23
selniske_novice-10.indd 23

29.09.2010 10:21:36

v 15. stoletju in velja za duhovnega očeta Švice; v samoti in v
odpovedi sebi se je z molitvijo žrtvoval za svojo domovino . V
koledarju je 25. septembra pod imenom sv. Nikolaj iz Fluë.
V Švici so na številne alpske vzpetine speljali gorske železnice in
z eno najbolj drznih zobatih železnic smo se povzepli na goro
Pilatus, do višine 2132 m; videti je bilo nekaj megle in oblakov.
Z vzpenjačo smo se vrnili v dolino: nad nami nebesne višave,
pod nami velike globine, vsepovsod prelep razgled. Okrepljeni
s svežino gorskega zraka smo šli obiskat še LUZERN. Mesto se
razprostira ob Vierwaldstätterskem jezeru in je znano predvsem po svojih pokritih mostovih čez reko Reuss. V starem mestnem središču so trije zanimivi trgi; med njimi je najlepši Vinski
trg z bogato okrašeno mestno hišo. Ogledali smo si mestne znamenitosti, zlasti v skalo vsekanega prebodenega leva, simbol
Luzerna . V starem mestnem jedru je delno ohranjeno obzidje
iz leta 1400 z renesančno cerkvijo, imenovano Dvorna cerkev
( Hofkirche). Sprehodili smo se po lesenem pokritem mostu,
prečkali reko Reuss in obiskali Jezuitsko baročno cerkev. Vrnili
smo se v Einsiedeln, imeli večerjo in popestrili večerni čas še z
nočnim ogledom tega romarskega kraja.
Tretji dan smo se po zajtrku napotili mimo Zúricha, največjega
švicarskega mesta, v Bern, ki je prestolnica švicarske konfederacije. Danes je pod zaščito ustanove UNESCO, saj je eno
najlepše ohranjenih srednjeveških evropskih mest. Ob vhodu
v staro mestno jedro nas pričakajo medvedi, po katerih je Bern
dobil tudi svoje ime. Živega medveda smo videli ob reki Aare,
kjer imajo medvedi svoje domovanje; tam se ustavi veliko turistov . Po mostu smo reko prečkali ter si ogledali slikovito staro
jedro s poznogotsko stolnico sv. Vincenca (1421) in z mestno
hišo. Pogled se je ustavil tudi na Urinem stolpu z veliko uro iz
16. stoletja, na delu nekdanjega obzidja , na Palači švicarske
konfederacije, na Zgodovinskem muzeju, na Umetnostnem
muzeju, na Švicarskem alpskem muzeju in ne nazadnje na lepo
poslikanih pročeljih hiš.
Pot nas je popoldne vodila v Basel. To je rečno pristanišče na
obeh bregovih reke Ren ob švicarsko-francosko nemški tromeji.
Mahnili smo jo prek mostu in se sprehodili po imenitnem starem mestnem jedru. Šli smo mimo najstarejše švicarske univerze, ustanovljene že leta 1460, ter prispeli do mestne hiše
in stolnice, v kateri je pokopan Erazem Rotterdamski. V bližini
mesta je priljubljen romarski kraj MARIA STEIN, kjer so benediktinci , podobno kot v Einsiedelnu, postavili veliko baročno
cerkev neposredno nad milostno kapelo. Še danes pripovedujejo ljudje o čudežni rešitvi otroka, ki je padel s skale; številna
uslišanja privabijo v to svetišče vedno znova veliko hvaležnih
romarjev. V milostni kapeli pod cerkvijo je bila naša tretja romarska maša. Vsak izmed nas je prišel na ta sveti kraj s svojo
prošnjo ali zahvalo. Po maši smo imeli krajši počitek ob kavi
ali pijači; trgovine so bile že zaprte in spominkov se ni dalo
kupiti. Odpravili smo se v kraj MULHOUSE v Franciji. Ob pristanku pred hotelom IBIS CENTRE nas je presenetila nevihta z
nekaj toče; vedrili smo kar v avtobusu. Po večerji se je prileglo
še malo osvežujočega sprehoda po ulicah tega mesta s širokimi
ulicami in z malo sprehajalci ob že pozni večerni uri.
Pred nami je bil četrti in hkrati zadnji dan našega romanja. Že
jutro je napovedovalo dan, oblit s soncem. Po zajtrku smo se
peljali iz Francije nazaj v Švico, v mesto Basel, in že ob 8.30 smo
imeli mašo v cerkvi sv. Klare. Kmalu po maši smo se poslovili od
tega mesta, ki smo si ga ogledali že v prejšnjem popoldnevu,
in blizu kraja Schaffhausen nam je Ren, največja zahodnoevropska reka, razkazala svoje znamenite RENSKE SLAPOVE. Ob

bučanju vode smo občudovali mogočne stvaritve narave. Čas
je bil tudi za opoldansko malico; strežniki so narezali kruh iz
peči in domače mesne izdelke, sadni kruh in pecivo, točaji pa so
ponudili hlajeno pijačo po želji. Nedaleč od slapov reke Ren smo
se nato ustavili v slikovitem švicarskem kraju STEIN AM RHEIN.
Sprehod po trgu je razkrival bogato poslikane hiše, mestno hišo
in cerkev, kar je pripomoglo, da smo si lahko bolje zapomnili
pripovedi našega vodnika.
Mahnili smo jo še v Nemčijo, k Bodenskemu jezeru, na MAINAU, otok cvetja. Za urejen videz njegovih vrtov in parkov z rastlinami z vsega sveta skrbi na desetine vrtnarjev. Bilo je vroče,
toda ob jezeru smo laže prenašali vročino. Sam sprehod skozi
ta cvetlični raj je bil svojevrstno doživetje. Ogledali smo si še
paviljon metuljev z nasadi orhidej in drugega cvetja ter cvetočih
grmovnic; vse je skrbno vzdrževano in pogoji so odlični za metulje. Redarka nam je svetovala, naj si ogledamo poroko dveh
metuljev – prvo v letošnjem letu.
Ob 17. uri smo se poslovili od otoka cvetja in se preko Švice,
Avstrije, Nemčije in zopet Avstrije podali domov v rodno Slovenijo, kjer smo že zagledali novi dan ob 4.30 zjutraj. Lepi vtisi
in spomini – ob prijetnem druženju smo postali uglašena skupina – nas bodo spremljali in bogatili do naslednjega romanja
in še naprej.
Misel, ki je bila uvod na vabilu za romanje, naj bo sedaj za konec:
» Če znal ujeti vse lepote te dežele bi v stih, žal še neznan,
zanamci rekli bi, to so laži, tako nebeškega kraja na zemlji naši
ni!«
Zapisala Zinka  ZADRAVEC  
Foto: http://www.zupnija-selnica.si/

24
selniske_novice-10.indd 24

29.09.2010 10:21:37

NASVETI PEŠCEM ZA VARNEJŠO
UDELEŽBO V PROMETU!
Pešci so med najbolj ogroženimi prometnimi udeleženci. V
policiji ugotavljamo, da so pogosto žrtve nesreč zaradi neustreznega ravnanja voznikov motornih vozil (kadar vozijo z neprilagojeno hitrostjo, pod vplivom alkohola, preblizu desnemu
robu vozišča, vozijo z neočiščenimi ali zarošenimi stekli na vozilu
ipd.). Veliko nesreč pa se zgodi tudi zaradi napak ali neustreznega ravnanja pešcev.
Še posebej pogosto so pešci v prometnih nesrečah udeleženi v
jesenskih in zimskih mesecih, ko so vremenske razmere neugodne (megla, dež), svetli del dneva pa je krajši. Zlasti starejši
so največkrat žrtve prometnih nesreč zaradi svojih napak ali ker
kršijo cestnoprometne predpise.

Posledice / leto
Mrtvi
Hudo telesno
poškodovani
Lahko telesno
poškodovani

2007
33

2008
39

2009
24

196

152

134

728

645

588

Za varnejšo udeležbo v prometu vam policisti svetujemo:

Pešci!
•

•
•
•
•

Poskrbite, da boste v prometu vidni; nosite svetla oblačila
in predmete, ki izboljšajo vidnost pešcev (odsevne trakove,
kresničke);
upoštevajte prometne predpise;
prečkajte cesto na označenih prehodih za pešce;
hodite po pločnikih (če obstajajo) oz. ob levem robu
vozišča v smeri hoje;
poskusite predvideti ravnanje drugih udeležencev v
prometu.

udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji
prometnih nesreč. Vozniki moramo nanje še posebej paziti!

Starši!

Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni
vzgoji otrok! Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, in to ne
le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu. Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete
zgled svojim otrokom! Čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok! Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo,
in to ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu
ali v avtomobilu. Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem
dajete zgled svojim otrokom! Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane
v ustreznih sedežih. Tudi sami se vedno pripnite!

Vozniki!

Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni! Temu prilagodite tudi način svoje
vožnje. Še posebej bodite pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).
Za zagotavljanje varnosti si želimo medsebojnega zaupanja ter
tudi Vašo pomoč in sodelovanje. Z upoštevanjem naših priporočil
boste tudi sami veliko storili za lastno in tudi tujo varnost.
Če želite obvestiti policijo o kakršnem koli varnostnem dogodku
ali težavi, vendar želite ostati anonimni, pokličite na brezplačno
telefonsko številko 080 1200! Če pa želite samo pogovor ali nasvet policista, pokličite vodjo policijskega okoliša Selnica ob Dravi
na telefonsko številko 02 669 09 50 ali pišete na elektronski
naslov policijskiokolis.selnica@gmai.com !
Marko VIRTNIK,
                                                      vodja policijskega okoliša

Vozniki!
•
•
•
•

Upoštevajte, da so na cestah tudi pešci, odstopite jim
prednost;
hitrost prilagodite razmeram in dosledno upoštevajte
omejitve;
na območjih, kjer se običajno zadržujejo pešci, vozite še
posebej previdno (pred šolami, v naseljih);
zunaj naselij vozite po sredini voznega pasu, da zmanjšate
možnost trka s pešcem, ki hodi ob vozišču.

Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne
predpise pogosto spregledajo ali pa si jih razlagajo po svoje
(predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti
bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu. Otroci
in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih
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Življenje me gleda

V objemu neba

Gledam življenje,
kako koraka naprej,
kot da ne bi bilo del mene.

Ko više več ne gre,
ob razgledu zaigra srce.
Visoko nad oblaki stojim,
sama sebi se smejim.
Čudovit je pogled na majhen svet,
še lepši pa pogled na vsak uspeh.

Na naslednji postaji bom vstopila,
vse zamujeno spet dopolnila.
Gledam življenje, ki je del mene,
z očmi nekoga drugega.
Ne moreš naprej kar sam!
Morda bom za trenutek klonila,
a že jutri bom spet na pot stopila.
Danes gledam življenje,
kako koraka brez mene,
jutri bo življenje gledalo moje korake!

Diham pravi gorski zrak.
Z očmi objemam svet pod seboj,
se z oblaki igram in soncu smehljam.
Skale objemam in po klinih plezam.
Čeprav se zdi težek korak,
zmore ga prav vsak.
Znajdem se v objemu gora,
v objemu neba.

Naj vidi, kako raste upanje,
kako živi del mene!

Anja Senekovič

Anja Senekovič

Moja obljuba
Včasih težek je korak,
včasih diham plitek zrak.
Čeprav ostaja upanje,
telo v nemoči trese se.
Ko vem, kaj lahko izgubim,
naredila bi vse, da to spremenim.
In ko ostanem brez moči,
samo zaprem oči.
Čeprav se zdi,
da bolečina me bo razdvojila,
se ne bom pustila.
Čeprav je težek korak,
čeprav diham plitek zrak,
ne bom volje izgubila,
za življenje se bom borila.
V prihodnost bom verjela,
ker s teboj jo bom živela.
Svojo besedo ti dam!
Anja Senekovič

JEZIKOVNE DROBTINICE
Štajersko in koroško narečje v Občini Selnica ob Dravi
Slovenščina je med vsemi slovanskimi jeziki narečno najbolj
razčlenjena. Do danes smo odkrili že nad 50 različnih narečij in
izrazitejših govorov. Združujemo jih v sedem narečnih skupin. Te
so: štajerska, koroška, panonska, dolenjska, gorenjska, primorska in rovtarska narečna skupina.
V Občini Selnica ob Dravi so se na Vurmatu ohranili ostanki
koroškega remšniškega podnarečja, saj so tod šentpavelski
benediktinci v srednjem veku naseljevali koroške kmete na
slabo poseljene kozjaške strmine. Ozemlje pri Duhu, na Boču,
Slemenu in v Selnici pa je bilo naseljeno zgodaj, v 6. stoletju,
v času velikih selitev v jugovzhodnem delu današnjega slovenskega prostora.
Kozjaški govor spada k severnoštajerskemu narečju. Z zapisanimi besedili pri Svetem Duhu, v Selnici in na Vurmatu bomo
predstavili narečno glasoslovje, oblikoslovje in leksiko.
Zapis govora na Velikem Boču (Marija Šemet)
»A ko sn se ledik pejsaa? Čə zaj, ko sn drougikrat ožejena bla?
Sloužila sn: pər Vurbosi sn bla seadn lajt, no sn bla pər Smamniki
dvaj leati, no sn bla pər Foaršneri dvaj leati. V šaulo sn hodla na
sveti Douh, na sveti Kreiš pa u Loučene. V Loučene sn kuj dvaj
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leati hodla, nəč veač. Tam, ko sn doma bla, me neiso pousli f
šaulo jejt, so rojši štrof pločaɫi. Pozejmi že, pozejmi. Sn dvaj vouri
meala za jejt. Mən či daro šlo tam, pa fejst dealat, jo. Ko sn pər
Foaršneri bla, te je prejšo, ne vajm kekokrat je prejšo, mən nəso
pousli bek tam, so rekli: ‘Jam ti fse pločau, ti marš tou pər məneh
ostat. Toke žajnske, toke dekle še ja nəsn meu, ko si tej.’ No sn
se pa oženəɫa. Seadn lajt sma no koup bla. No je pa an začeu
drouge ženske meat paulenk, te sn pa ja šla, te sn ga pa pousla.«
V besedilu so prevzete nemške besede: bek ‘vstran’, ledik ‘samska’, no ‘potem’, štrof ‘kazen’. Glagol oženiti se velja tudi za
žensko, beseda omožiti se v narečju ni znana.
Besedilo zapisa govora na Velikem Boču, prestavljeno v knjižni
jezik, se glasi takole: »Ali kako sem se pisala samska? Ali zdaj,
ko sem bila drugič poročena? Služila sem: pri Urbasu sem bila
sedem let, potem sem bila pri Smolniku dve leti, nato sem bila
pri Forštnerju dve leti. V šolo sem hodila na Sveti Duh, na Sveti
Križ in v Lučane. V Lučane sem hodila samo dve leti, nič več.
Tam, kjer sem bila doma, me niso pustili v šolo, so raje plačali
kazen. Pozimi že, pozimi. Bilo je dve uri hoda. Meni tam ni šlo
dobro, pa veliko delati (sem morala). Ko sem bila pri Forštnerju,
je (po mene) prišel (drugi gospodar), ne vem, kolikokrat. Niso me
pustili vstran, rekoč: ‘Vse ti bom plačal, ti moraš ostati pri meni.
Take ženske, take dekle še nisem imel, kot si ti.’ Potem sem se pa
poročila. Skupaj sva bila sedem let. Potem pa je on imel poleg
mene še druge ženske, pa sem odšla in sem ga pustila.«
V glasovju se narečje loči od knjižnega jezika v razvoju samo-

glasnikov v dvoglasnike: dolgi i se zateza in izgovarja kot ej:
pejsaa, Krejš, nejso, pozejmi, jejt, je prejšo, tej; dolgi u se izgovarja kot ou: drougikrat, sloužiɫa sn, Loučene, niso pousli, vouri,
koup, drouge. Na mestu knjižnega ozkega e iz starega jata je
dvoglasnik aj: lajt, dvaj, vajm, žajnska; na mestu knjižnega
ozkega o iz starega o se govori au: šaula, paulenk. Dvoglasniški
par ea in oa je mlajšega nastanka: seadn, veač, dealat, meat,
Foaršner. Dolgi a se izgovarja zaokroženo kot široki o: no ‘potem’, rojši, štrof, toke, so pločali; dolgi široki o pa kot a: dama,
daro. Samoglasniški upad je redek, nastane lahko polglasnik:
pər ‘pri’, nəsn ‘nisem’, čə, mən. Soglasniških premen je manj: l
med samoglasnikoma lahko onemi: pejsaa, lahko pa se izgovarja
kot trdi ɫ: oženəɫa, sloužəɫa; nj izgubi nosni n: ožejena, lahko pa
se pojavi drugotni n: paulenk. Koroški vpliv se kaže v nikalnici či,
nastali iz ‘nič ni’, in v sklonski obliki pər məneh ‘pri meni’.
Za narečno skladnjo so značilne kratke, večkrat nedokončane
povedi, veliko je izpustov in ponavljanja.
Kozjaški govor ohranja vse značilnosti severnoštajerskega
narečja.
(Nadaljevanje v naslednji številki)

BK TV je nova lokalna televizija, ki deluje na območju Dravske
doline. Program oddaja na 150. kanalu digitalne kabelske sheme ponudnika KRS Selnica, ki svoj signal ponuja na območju
Ruš, Selnice ob Dravi, Podvelke, Dravograda, Radelj ob Dravi,
Vuzenice, Mute in Maribora (Radvanje in Borova vas).
BK TV deluje popolnoma v skladu z načeli lokalne televizije, tako
da dnevno ponuja vsebine lokalnega značaja. Že v začetku obstoja so pokazali svojo vključenost v lokalno skupnost z javnim
pozivom vsem športnim in kulturnim društvom, ki je društvom
ponudil brezplačno predstavitev na televiziji BK TV. Lastna
produkcija zajema oddaje, kot je oddaja Na Glas, to, je tedenska
vsebinska oddaja, ki je že v začetku ponudila prostor za predstavitve političnih strank, županov lokalnih občin ter vseh, ki so
zainteresirani za javno predstavitev svoje dejavnosti ali pomena.
V mesecu juliju bo BK TV razširila lastno produkcijo s triurno osrednjo oddajo, ki bo na sporedu dvakrat na teden. V njej bodo
gostili glasbene goste, politične predstavnike in gospodarske
veljake, ki so pomembni za lokalne občine. Ker je letošnja jesen
čas lokalnih volitev, lahko tudi na BK TV pričakujemo soočanja
županskih kandidatov in svetniških skupin za lokalne volitve
2010.
Izkušena novinarska ekipa redno spremlja tudi aktualne dogodke v lokalni skupnosti. Tako lahko prek televizijskega medija
redno spremljate reportaže raznih lokalnih športnih, šolskih, kulturnih in zabavnih prireditev. Posebnost je detajlno poročanje o
dogodkih v okviru občinskih praznikov, nepogrešljiva vsebina pa

so tudi televizijski prenosi sej občinskih svetov občin.
Ekipa BK TV ima dolgoletne izkušnje s televizijsko produkcijo, saj
je več let opravljala delo zunanjega producenta zabavnih oddaja
za televizije po celotni Sloveniji. Izkušnje pri pripravi zabavnih
oddaj so s pridom izkoristili in že pripravljajo paleto zabavnih,
športnih, izobraževalnih, spiritualnih in tekmovalnih oddaj.
Oddaja Oblikuj z nami je bila posneta v sodelovanju z otroki in
vzgojiteljicami in bo pomagala pri razvijanju oblikovalskih sposobnosti otroka, oddaja ABC mojster skozi Feng shui pa je oddaja
spiritualne narave, v kateri vas bo o starodavni umetnosti Feng
Shui-a učil mojster Vladean Vauhnnick. V okviru glasbenega
programa BK TV tedensko pripravlja zabavnoglasbeno lestvico
in narodno-zabavno glasbeno lestvico. V sodelovanju z mladimi je nastala oddaja Mladinski štrudeljček, kjer so srednješolci
dobili možnost novinarskega dela in spoznavanja s tehniko, ki je
prisotna pri pripravi televizijskega programa. Poleg tega ekipa
pripravlja oddajo športnega značaja v sodelovanju z Malčkovo
zabavo, izšel pa je že tudi razpis za oddajo Mini Zabava, ki se
bo začela v septembru in bo iskala mlade talente na območju
dosega televizijskega signala.
Glavni cilj BK TV je ustvarjanje lokalnega programa z lokalnim
prebivalstvom za lokalno prebivalstvo. Odprti so za ideje in bodo
z veseljem ponudili možnost predstavitve oziroma sodelovanja.
Kontaktirate lahko z njimi prek elektronske pošte (info@bktv.si)
oz. po telefonu (070/363-693).

Akad. prof. dr. Zinka ZORKO
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3D JAVNE RAZGRNITVE
Konec preteklega leta je Skupnost občin Slovenije po predhodnem posvetovanju z občinami in Ministrstvom za okolje in prostor na razpis e-vsebine in e-storitve Ministrstva za visoko šolstvo
znanost in tehnologijo, prijavila projekt Tri-dimenzionalne javne
razgrnitve. Projektni predlog je bil pozitivno ocenjen in izbran za
sofinanciranje.
Glavni cilj projekta je občanom prek javnega spletnega portala (www.3Dprostor.si) zagotoviti transparentne postopke
prostorskih razgrnitev. Te si bodo lahko ogledali v naprednem
3D načinu, imeli pa bodo tudi možnost aktivnega sodelovanja
z oddajanjem svojih pobud in pripomb. S tem bomo posredno
razbremenili občine, saj bodo uporabnikom vse informacije na
voljo na omenjenem spletnem portalu. Sekundarni cilj projekta
pa je komunikacijski modul (SOS Tabla), ki bo deloval v ozadju
spletnega portala in nudil podporo uporabnikom iz občin, ki
bodo na ta način med seboj laže ponudil in izmenjevali informacije.
Poleg prostorskih razgrnitev želimo v okviru projekta Tridimenzionalne javne razgrnitve uporabnikom na spletnem portalu v
naprednem 3D realističnem prostoru ponuditi tudi enostaven
pregled ostalih geo-informacijskih podatkov, ki so obvezna podlaga javnim prostorskim razgrnitvam in z njimi razpolagajo MOP,
GURS in občine.

POTEK PROJEKTA
V prvi fazi smo izvedli analizo postopkov javnih prostorskih
razgrnitev in pridobili smernice za razvoj spletnega portala.
Pregledali, uredili in pripravili smo ključne geo-informacijske podatke, ki jih želimo uporabiti kot podlago za prikaz realističnega
3D prostora Slovenije na spletnem portalu.
V naslednji fazi smo izdelali podroben načrt za izdelavo spletnega portala 3D javne razgrnitve (www.3Dprostor.si), ki je sestavljen iz dveh delov – dokumentnega sistema in naprednega
3D pregledovalnika prostorskih aktov. Dokumentni sistem kot
tudi 3D pregledovalnik sta že v zaključni testni fazi in že delujeta, slednjega pa tudi lahko že preizkusite na www.3Dprostor.
si. Napredno platformo, ki omogoča ogled realističnega 3D
prostora in najrazličnejša orodja za merjenje, bomo v kratkem
nadgradili še z možnostjo prikaza sončne svetlobe in s spletnim
urejanjem pokrajine. Na voljo je tudi že modul za komunikacijo
(tabla.3Dprostor.si), ki ga v tem trenutku polnimo z informacijami.
Tretjo fazo promocije smo pred časom s predstavitvami projekta
na najrazličnejših dogodkih že začeli in jo bomo do konca projekta ves čas stopnjevali. Poleg občin in urbanističnih podjetij
želimo k uporabi sistema nagovoriti tudi občane.
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dovanju 3D modelov ali maket zgradb precej boljšo predstavo o
predstavitvi kot tisti, ki le berejo tekstovne dokumente z okrnjenimi grafičnimi podatki oziroma načrti zgradb. Spletni portal
bo omogočal sprehajanje okoli zgradb, ogledovanje okolice in
drugih geo-informacijskih podatkov. Spletni portal bo uporabnikom iz občin omogočal urejanje terena, da bodo prostorske
razgrnitve čim bolj skladne s končnimi načrti. Če so si občani
do sedaj lahko ogledali le digitalni 3D model zgradbe, si bodo
sedaj lahko ogledali tudi celotno realistično okolico in se po njej
sprehajali.
Spletni portal 3D javne razgrnitve predvideva brezplačno uporabo za vse uporabnike, vendar le v nekomercialne namene.
Uspeh projekta, ki se zaključi oktobra 2010, je v veliki meri odvisen od občin, zato vas vabimo, da se nam čim prej pridružite
in nam pošljete svoje predloge ali posredujete svoje geo-informacijske podatke, ki jih bomo z veseljem vključili v 3D realistično
pokrajino, kot smo to že storili z mariborskimi 10 centimetrskimi
DOF posnetki. Vabljeni!
Kratice v tem članku:
3D – tri dimenzionalno
SOS – Skupnost občin Slovenije
MOP – Ministrstvo za okolje in prostor
GURS – Geodetska uprava Republike Slovenije
DOF – Digitalni orto foto (digitalni posnetki iz zraka)
Avtorja: Saša KEK in Luka MULEJ

Prednosti spletnega portala 3D javne razgrnitve
Ob predvideni močni medijski podpori želimo vsem prebivalcem
Republike Slovenije omogočiti dostop do centralizirane baze javnih prostorskih razgrnitev. Tako bodo lahko občani v vsakem
trenutku obiskali spletni portal in si ogledali vse javne razgrnitve
občin, ki bodo želele na transparenten način občanom prikazati
prostorske akte v naprednem 3D načinu.
Ni potrebno posebej poudarjati, da imajo uporabniki ob pregle-
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LEPO JE BITI SOSED V ULICI OB GOZDU

Skupinska

Prvo soboto v mesecu juniju smo se prebivalci levega oziroma
spodnjega dela ulice Ob gozdu zbrali na 2. uličnem pikniku.
Vsako leto nas je več, zato načrtujemo, da se bo naslednje leto
zbrala vsa ulica. Ob dobri hrani, pijači in izvrstni družbi smo se
poslovili v poznih večernih urah. Veseli smo, da se v naši ulici
lepo razumemo in si znamo vzeti čas drug za drugega.
Pripravila: Damjana OČKO
Foto: Damjana OČKO

Ljubezen gre skozi želodec

Tudi pogostitve ne

Tudi iger ni manjkalo
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LETOS SO SVOJ VISOK ŽIVLJENJSKI
JUBILEJ – 90-LETNICO PRAZNOVALI
Vse je obiskala delegacija Društva upokojencev, Rdečega križa in župan Jurij LEP. Vsem slavljencem so čestitali, jim podarili
šopek rož in se z njimi zadržali v prijetnem klepetu.
Čestitamo !

Stanko FRANK
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Marija PUŠNIK

Foto: Foto Ank

Ivana ŠARMAN

Foto: Foto Anka

Foto: Foto Anka

Marija MAJHENIČ

Foto: Foto Anka
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Cita HOELZL, Marta VOGLAR in Frančiška
CEBEK so v času do izida te številke
Selniških novic, žal preminile. Fotografiji
pokojnih Cite HOELZL in Frančiške CEBEK
smo objavili z dovoljenjem njunih svojcev.

Cita HOELZL

Foto: Foto Anka

Frančiška CEBEK

Foto: Foto Anka

SELNIČANI NAVDUŠILI Z NOVIMI
MAJICAMI
Tako kot smo obljubili že lansko leto, smo Selničani znova
navdušili z odličnim navijanjem in med navijači zelo prepoznavno majico. Kot je razvidno s fotografij, smo Selnico
propagirali s samimi izbranimi pridevniki. To, kar se vidi kot
rdeča črta po silnem naštevanju naših lastnosti, je seveda
naša zadnja značilnost, in sicer skromnost. Da pa ne bi ostalo
samo pri hvaljenju Selnice in naših majic, sta poskrbeli obe
ekipi. Ob bučnem jutranjem navijanju, s katerim bi prebudili
še medvede iz zimskega spanja, so ženske zasedle odlično
3. mesto, medtem ko so naši postavni fantje pometli z nasprotniki iz drugih občinskih ekip.
Pripravila: Andreja TAJKE
Foto: Jani Dolinšek, Andreja Tajke

Ekipi županovih Izbrank in Neobremenjenih

Naši postavni fantje s skromnimi majicami
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