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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete
do konca novembra 2015 vaše prispevke, da jih
bomo lahko objavili v decembrski številki časopisa.
Gradiva nam pošljite po elektronski pošti na
e-naslov: info@selnica.si ali na naslov slobodan.
tatalovic@selnica.si s pripisom za Selniške novice.
Seveda pa lahko prinesete svoje prispevke,
zapisane na CD ali na ključek. Zaželeno je, da so
le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja smo zelo veseli. Še posebej
nas veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi
kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate k
dvigu kvalitete oziroma prepoznavnosti našega
časopisa.
Do sedaj smo vas v vsaki številki pozivali, da nam
tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki
in digitalno fotografijo, pošiljate svoje prispevke
in da najdete nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v
elektronsko obliko. V tej smeri je narejen velik
korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej. Tudi v
bodoče bomo veseli vsakega vašega prispevka in
vsakega bomo z veseljem objavili.

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi | Odgovorni urednik:
Slobodan Tatalovič | Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO,
Darja SLIVNJAK, Janez URBAS, Katja GRABROVEC |
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 zavodi
na območju občine Selnica ob Dravi. Zakonsko določeno
število izvodov se dostavi Narodni in univerzitetni knjižnici,
Turjaška 1, 1000 Ljubljana |Uredništvo si pridržuje pravico
do krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja
prispevkov glede na aktualnost vsebin. | Slika na naslovnici:
Slobodan TATALOVIČ
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SKRB ZA OKOLJE
Spoštovane občanke,
spoštovani občani.
V naši občini želimo, da bo prihodnost
lepša, čistejša in prizanesljiva do
človeka. Ljudje smo v zadnjem stoletju
močno obremenili naše okolje, zato
je skrajni čas, da pričnemo opazneje
vračati naravi, kar smo ji vzeli. Mali
korak je tudi to, da bolje očistimo
odpadne vode, ki jih vračamo v okolje.
Pri nas smo se pričeli pripravljati
na projekt odvajanje in čiščenje
odpadnih voda že pred 10 leti. To
ni problem zaključenega oziroma
zaprtega območja, temveč je čiščenje
voda širšega okoljskega pomena.
Ravno zato smo razmišljali o projektu,
ki bo povezoval več občin, in tako je
nastal naš skupni projekt - odvajanje
in čiščenje odpadnih vod v zgornjem
porečju reke Drave.
V mesecu septembru smo zaključili
s poskusnim obratovanjem čistilne
naprave, tako da smo sedaj
pripravljeni na nove priklope. Naj
ponovno povem, da smo zaključili
z deli na primarnem vodu v dolžini
slabih 10 kilometrov. Sekundarna
mreža pa je v centru Selnice ob
Dravi, v delu Janževe gore in v delu
Spodnjega Slemena končana. Vse to
nam predstavlja osnovo za nadaljnjo
širitev omrežja proti Fali, Črešnjevcu
ob Dravi, Spodnji in Zgornji Selnici
ter v druge dele občine, kjer bo
povezava mogoča. Širitev mreže pa
je seveda odvisna od razpoložljivih
lastnih, državnih in evropskih
sredstev. Za ta projekt smo uspeli
pridobiti nepovratna sredstva iz
Kohezijskega sklada v skupni višini
5.650.000,00 evrov, 2.180.000,00
evrov pa smo poplačali z lastnimi
sredstvi in z zadolžitvijo. Celotna neto
vrednost projekta, gradnja primarnih
kanalizacijskih vodov in čistilne
naprave v občini Selnica ob Dravi je
tako znašala 7.830.000,00 evrov.

V tem projektu so zajeti: projektna
dokumentacija, čistilna naprava za
pet tisoč populacijskih enot, primarni
vodi, del sekundarnih vodov, dva
zadrževalna bazena in sedem suhih
črpališč.
Pridobivanje
služnosti,
soglasja lastnikov, odškodnine in
nepredvidene aktivnosti pa v tem
znesku niso vključene. Naloga
občine in vodstva je predvsem,
da naša skupna sredstva čim bolj
racionalno uporabi in investira. Še
bolj pomembno pa je, da so vložki
in stroški porazdeljeni pošteno.
Občanke in občani moramo verjeti, da
nismo bili prikrajšani ali privilegirani.
Vse to je pomembno pri določitvi
oziroma odločitvi o višini prispevkov
posameznika. Konkretno se to pokaže
tudi pri komunalnem prispevku, ki
je bil v naši občini sprejet v mesecu
septembru. Pomembno je, da vložena
sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti iz
Evrope in so nepovratna, ne bodo
bremenila občine in posameznika.
Pri izračunu komunalnega prispevka
smo tako upoštevali le lastna vložena
sredstva. Želim poudariti, da smo na
občinskem svetu soglasno sprejeli
usklajen predlog višine komunalnega
prispevka. Za celotno kanalizacijsko
infrastrukturo,
projekte,
čistilno
napravo, primarne in sekundarne
vode, zadrževalna bazena ter vsa
črpališča bo tako potrebno odšteti
manj kot 1.000,00 evrov. Ta višina
prispevka predstavlja spodnjo mejo,
ki še zagotavlja minimalno razvojno
možnost širitve kanalizacijskega
omrežja. Ravno tako je potrebno
vedeti, da ta znesek predstavlja
najnižjo obremenitev za priključitev
v Zgornji Dravski dolini za občine, ki
imamo podobno infrastrukturo.
Močno se zavedamo, da posamezniki
niti tega zneska ne bodo mogli
takoj poravnati. Zato bo možnost,

da se ta znesek poplača v dveh letih
oziroma v 24 mesečnih obrokih. Če
pa bodo izračuni pokazali, da kdo ne
more pokriti tega stroška, bo občina
poskrbela in zagotovila ta sredstva iz
drugih socialnih virov.
Vsi moramo biti obravnavani
podobno, kar pomeni, da so nekateri
občani pridobili del zneska iz
skupnega proračuna, drugi pa še
ne. Zato bomo na občini pripravili
pravilnik oziroma odlok, na podlagi
katerega bomo lahko subvencionirali
gradnjo malih čistilnih naprav za hiše,
ki se ne bodo mogle priključiti na
novo čistilno napravo. Važno je tudi
to, da prispevka ne bo plačal nihče,
ki še ni ali pa sploh ne bo priključen
na omrežje. Obveznost se bo lahko
poravnala v enkratnem znesku ali pa
na obroke po dejanski priključitvi.
Pomembno je tudi to, da je celoten
znesek komunalnega prispevka za
pridobitev gradbenega dovoljenja na
območju naše občine med najnižjimi
v tem delu Slovenije. S tem želimo
prispevati k hitrejšemu priseljevanju
ljudi in k širitvi gospodarskih
dejavnosti in razvoju podjetništva.
Spoštovane občanke in občani! Vsi
nosimo kakšno odgovornost. Kot
župan se tega dobro zavedam. Z
izvolitvijo sem prevzel odgovornost
za naša skupna sredstva tako na
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strani prihodkov kot odhodkov.
Zato je moja naloga, da jih čim
bolj racionalno in enakomerno
porazdelim. Skupaj z občinskim

svetom in občinsko upravo skrbimo,
da to odgovorno delo opravljamo
pravično, po svojih najboljših močeh
in znanju. Verjamem, da nam v veliki

večini zaupate in podpirate naša
prizadevanja za skupno dobro.
Župan Jurij LEP

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Zopet je tu jesen, zame eden
najlepših letnih časov. Narava se je
obarvala povsem jesensko – v čudovit
kolorit. Tudi vreme je lepo, manjkajo
le gobe, ki jih, kot kaže, letos ne bo.
Ko sem ravno pri vremenu – čisto vse
ravno ni bilo idealno. V Gradišču na
Kozjaku je julijska toča naredila kar
precej škode. Streho Doma krajanov
je bilo potrebno v celoti zamenjati,
saj je bila po toči videti luknjasta kot
švicarski sir. Pa ni bila edina streha,
ki je utrpela škodo – še kar nekaj
so jih morali lastniki zamenjati in
popraviti, poškodovana pa je bila tudi
avtomobilska pločevina. Vem, spet
se bo oglasil kdo in rekel, da pozno
pišemo o nekaterih dogodkih, ki so
se zgodili že pred časom. Ob tem naj
ponovno pojasnim, da so Selniške
novice štirimesečnik in da kot takšne
seveda ne morejo biti enakovredne
različnim dnevnikom in tednikom.
Tudi namen izdajanja občinskega
glasila ni v tem, da poroča o dnevnih
dogodkih s kateregakoli področja. Za
tovrstno poročanje imamo na voljo
več kot dovolj drugega tiska in drugih
medijev. To ponovno pišem zato,
ker se zopet porajajo kritike, da naše
glasilo ni aktualno. Prisotne so ideje,
da bilo dobro občinsko glasilo izdajati
dosti bolj pogosto, da bi lahko, glede
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na omejene stroške za naše glasilo, leto bilo tiskano na manj kvalitetnem
papirju in podobno. Zavestno smo se
odločili za kakovostnejši papir in s tem
tudi za lepši videz glasila. In ponovno
se sprašujem – ali občanke in občani
Selnice ob Dravi res nismo vredni
nečesa kakovostnejšega? Menim, da
smo! Sicer pa, drage bralke in dragi
bralci, za vas pripravljamo anketo, v
kateri vas bomo povprašali kakšno
glasilo želite imeti.
Tudi Sloveniji so se zgodili begunci.
Kar nenadoma so bili pred našimi
vrati. Že dolgo pred tem smo
opazovali tragedije, ki so se dogajale
severnoafriškim beguncem pred
otokom Lampedusa v Italiji. Ko
se je zgodila tragedija z nekaj sto
mrtvimi, se je zganila tudi Evropa.
Vsaj zdelo se je tako. Ko pa se je začel
dogajati pravcati eksodus zaradi
vojne v Siriji, smo bili priče popolni
nepripravljenosti Evrope. Tisoči in
tisoči so se kar peš in z različnimi
prevoznimi sredstvi odpravili proti
»obljubljenim« deželam v Evropi.
Nekateri porečejo, da se sedaj poroča
samo o beguncih, sam pa menim, da
se v bistvu še marsikdo ne zaveda, za
kako velik in predvsem daljnosežen
problem gre.
Tokratna priprava Selniških novic je
potekala hitro. Pozna se, da ni bilo
tiste pozitivne nervoze kot pri prejšnji
številki, ko smo čakali in petkrat
dopolnjevali osnutek časopisa zaradi
dogodkov, ki so se takrat odvili. Res,
da smo tudi tokrat morali počakati na
dneve, povezane s Praznikom jabolk,
ki so potekali od 25. do 27. septembra
2015 v Hramu kulture Arnolda
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Tovornika Selnica ob Dravi.
V tej številki pišemo o marsičem.
Poleg nagovora župana Jurija LEPA
in besed moje malenkosti boste v tej
številki našli še obilico pisane besede
in fotografij o dogodkih, ki so se
zvrstili od maja do sedaj. Turistično
društvo obširno piše o prireditvah, ki
so se odvijale pod njihovim okriljem,
pišemo o zaključevanju gradnje
kanalizacije in čistilne naprave,
o prizadevanjih za izboljšanje
avtobusnih povezav, podružnice
OŠ Selnica ob Dravi nas seznanjajo
s svojimi aktivnostmi, Mariborska
knjižnica pa o svojih aktivnostih; med
drugim objavlja tudi napovednik
dogodkov. Oglasili so se gasilci, KD
Pavza piše o svojih petnajstih letih
delovanja, tu so jezikovne drobtinice
dr. Zinke ZORKO, pa dva zelo zanimiva
prispevka o kolesarstvu. Še posebej
zanimiv se mi zdi prispevek Janka
LISJAKA, ki zelo nazorno opisuje
kolesarsko pot po mejah naše občine.
Bernarda KORES piše o »Kajši« pri
Sv. Duhu na Ostrem vrhu – osebno
sem zelo zadovoljen, da je ideja
izpred nekaj let postala stvarnost.
Občinska uprava je pripravila dva
koristna prispevka, ki sta namenjena
ozaveščanju lastnikov psov in tistim,
ki se ukvarjajo s spravilom lesa. Urška
VUTE piše o prireditvi v Ranhofu,
Teja KRANER pa razmišlja o sreči.
Objavljamo tudi nagrajence, ki so bili
izžrebani za pravilno rešitev križanke
v prejšnji številki. Tu je seveda
nepogrešljiva križanka.
V uredništvu Selniških novic smo
ugotovili, da se nam je v prejšnji
številki zgodil neljub spodrsljaj. V
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nadaljevanju naj povem, da smo pri izdaji te številke
SN imeli nemalo težav z agencijo, ki nam tiska glasilo.
Agencija bi nam morala glasilo tudi oblikovati, a smo že
zdavnaj (kar na začetku) ugotovili, da moramo glasilo
oblikovati sami. Mi namreč vemo, za kaj gre v naši občini,
v naših krajih, in mi poznamo ljudi. Za nastopajoče v
»Zadnji vaji«, v poročilu o odprtju Hrama kulture, sem
na 12. strani pripravil slikovni kolaž, ki je zajel vse, ki
so sodelovali in ustvarili igralski del predstave. Žal mi
je agencija v času priprav na izdajo glasila kar trikrat
kolaž spremenila in je fotografija Ane ROJ izpadla iz prej
omenjenega kolaža. Uredništvo Selniških novic se za
ta spodrsljaj opravičuje Ani ROJ.
Za nastopajoče pri odprtju Hrama kulture smo na strani
7 pripravili in objavili seznam sodelujočih. Na tem
seznamu so vsi, ki so kakorkoli sodelovali pri slovesnem
odprtju Hrama kulture. V uredništvu smo podatke
o sodelujočih dobili od organizatorjev oziroma od
sodelujočih.
Vaš urednik Slobodan TATALOVIČ

OPRAVIČILO ZA NELJUBO NAPAKO
Prav
zaradi
vas,
kot
posameznikov, ki ste tvorili
V pretekli izdaji Selniških novic takratni dogodek, je bila
se nam je ob pripravi slednjih sama prireditev ne le uspešna,
za tisk zgodila neljuba napaka, temveč občudovanja vredna.
saj je vaša fotografija v poročilu
ob odprtju Hrama Kulture na Zato dovolite, da se vam v
strani 12 žal izpadla iz kolaža imenu agencije, ki skrbi za
fotografij, ki ga je skrbno pripravo in tisk Selniških novic,
pripravilo uredništvo Selniških iskreno opravičimo. Ker smo
novic. Zavedamo se in vemo, ljudje, se nam tovrstne napake
kako pomemben dogodek je žal lahko zgodijo, vemo pa, da
bilo odprtje Hrama kulture so vsi tisti, ki so odprtju Hrama
za samo občino, zato smo bili kulture tudi prisostvovali,
nad razpletom še toliko bolj lahko videli, da ste tudi vi
razočarani. Prav tako vemo, da bili pomemben kamenček
je prav vsak, ki je v takratnem v mozaiku celotne zgodbe.
dogodku sodeloval, prispeval
Hvala vam za to.
velik delež k zgodovini kraja
(opp. odprtje Hrama kulture
Agencija Novelus, d.o.o.
smatramo kot zgodovinski
dogodek za samo občino).
Spoštovana gospa Ana ROJ!

PRAZNIK JABOLK S KRONANJEM
KRALJICE JABOLK
Konec septembra vsaki dve leti
že tradicionalno pripravimo
praznik jabolk s kronanjem nove
kraljice. Vsakič tudi razpišemo
tekmovanja, kjer izberemo
najboljše izdelke z osrednjo
temo jabolk. V letu 2015 smo se
odločili, da izberemo najboljši
jabolčni mošt, sok in kis ter
najboljše otroške risbice na
temo jabolk.
18. praznik jabolk s kronanjem
10. kraljice jabolk smo pripravili
v sodelovanju s Turistično zvezo
Slovenije. Naši partnerji v tem
projektu so bili še: Občina
Selnica ob Dravi, JSKD, enota
Ruše, Kmetijska zadruga Selnica
ob Dravi, KGZ Zavod Maribor,
podjetje Soven Selnica ob Dravi,
Osnovna šola Selnica ob Dravi
in Vrablova domačija iz Selnice
ob Dravi.
Taja GRIL – nova kraljica jabolk

Vsako leto dogajanje pospremijo
številne razstave in predstavitve.
Tako smo občudovalirazstavo
starih, novih in odpornih sort
jabolk, izdelkov iz jabolk, cvetja,
cvetličnih jesenskih aranžmajev,
starih ročnih del ge. Ide Kotnik
– kulturna dediščina, otroških
risb in risb iz natečaja na temo
»Jabolko«; del likovne sekcije
KD Pavza in likovne sekcije KUD
Bistrica ob Dravi.Za razstavo
selniških dobrot pa so poskrbele
članice Društva podeželskih
žena in deklet Selnica ob Dravi.
Otroci so sodelovali na
kreativnih delavnicah KGZ
– Zavod Maribor in podjetja
Soven, d.o.o. ter na 3. otroškem
jabolčnem teku.
Uživali smo v kulturnem
programu selniških otrok in
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nastopu frajtonarjev.
V knjižnici so nam pripravili razstavo: JABOLKOSIMBOL LJUBEZNI IN ŽIVLJENSKE MOČI.
Osrednji dogodek tridnevnega praznovanja pa je
bilo kronanje kraljice jabolk. Nova kraljica jabolk
z dveletnim mandatom je Taja GRIL, 23-letna
absolventka dodiplomskega študija prava iz Janževe
Gore. Kraljica z nazivom sprejema tudi številne
obveznosti, ki se zlasti nanašajo na turistično in
kulturno promocijo društva in občine. Kraljica nosi
prelepo obleko, ki jo je posebej zanjo sešila ga. Cirila
GOSAK, za pričesko in nakit pa je poskrbela in ga
donirala ga. Zvezdana TOMŠIČ, lastnica METULJNICE
Zvezdana TOMŠIČ.

Kulturna dediščina - ročna dela Ide KOTNIK
Kronanje kraljice jabolk je
spremljalkulturni program, na
katerem so sodelovali Godba
Ruše, Mažoretni in twirling
klub Ruše, KUD Gradišče na
Kozjaku s Pepekovo Hanziko,
Tamburaši KUD Bistrica ob
Dravi, člani Društva oldtimer
iz Radelj ob Dravi inObrtniški
pevski zbor KD Pavza. Sledilo
je rajanje z ansamblom Hopla.
Na stojnicah pred Hramom
kulture Arnolda Tovornika
smo degustirali in spoznavali
izdelke
rokodelcev
ter
ponudbo lokalnih in drugih

V cerkvi na Janževi gori
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Pogled skozi košarico jabolk

pridelovalcev in predelovalcev.
Lokalna turistična vodnica
ga. Urška Breznik je goste
popeljala iz Hortikulturnega
društva Maribor na ogled
»Čevljarske zbirke«, ki jo je
turističnemu društvu poklonila
družina Hodnik, obiskali so
podjetje Soven, d.o.o, se
ustavili na razstavi v Hramu
kulture Arnolda Tovornika
in svoj obisk končali v eni
najstarejših vinskih kleti pri nas
– v kleti Vina Breznik.
Pod strokovnim vodstvom g.
Vavre smo v nedeljo ogledali

OBČINA SELNICA OB DRAVI

botanični park Viltuš, kjer se nam je pridružil
g. Slavič, upravljalec gradu Fala. V nedeljo pa
je v cerkvi Sv. Janeza Krstnika na Janževi bila
maša z novo kraljico. Mašo so z glasbenim
vložkom pospremiličlani in članice KUD
Arnolda Tovornika.
Aktivnejši pa so se lahko v soboto udeležili
nordijske hoje po jabolčni. Na startu so se
pod strokovnim vodstvom g. Jerneja Lorbka
najprej seznanili s pravili pravilne nordijske
hoje, nato pa so svoje znanje nadgradili s hojo Tiskovna konferenca
do Črešnjevca.Po Jabolčni poti je v nedeljo
Se morda sprašujete, zakaj praznujemo PRAZNIK JABOLK S KRONANJEM
potekal 5. jabolčni tek.
KRALJICE JABOLK?
V sklopu praznika jabolk so potekala tudi
Jabolko je v grbu občine, edini v Sloveniji imamo kraljico jabolk in edini
Odprta dvorišča Črešnjevca ob Dravi v
v Sloveniji imamo jabolčno pot. Skratka, jabolko je naš simbol, zato ga
organizaciji Društva podeželskih žena in
spoštujmo in uživajmo.
deklet Selnica ob Dravi.
Besedilo: Ivanka FREŠER
Fotografije: FOTO ANKA

ZAHVALA!
TD Selnica ob Dravi se zahvaljuje vsem, ki so
kakorkoli pomagali, da smo uspešno zaključili
naš tradicionalni Praznik jabolk, posebna velika
zahvala pa gre našim donatorjem in sponzorjem:
• TZS Ljubljana,
• Občini Selnica ob Dravi,
• KRS Selnica ob Dravi,
• SONČEK, turistični agenciji Maribor,
• Tiskarstvu Čepe, Selnica ob Dravi,
• Palomi Sladki Vrh,
• Ge. Zvezdani Tomšič in METULJNICI
Zvezdana Tomšić
• Ge. Klavdiji Homer,
• Kmetijski zadrugi, d.o.o., Selnica ob Dravi,
• Sadjarstvu Majster Roj,
• Sadjarstvo Majster Maučnik.
Turistično društvo Selnica ob Dravi

VLJUDNO VAS VABIMO V

DOMAČO MESNICO
Damjan
a ja Emeršič s.p. na

Vodovodni ulici 2 v Selnici ob Dravi

Dnevna ponudba svežega mesa in
ostalih mesnih dobrot. Dobrodošli!
CATERING že od 5€/osebo.
Najboljši čevapi na vasi. Kdor jih ne košta
si je sam kriv. Pridite in se prepričajte.

Delovni čas:
Ponedeljek: ZAPRTO
Tor.- Čet.: od 8. do 16. ure
Pet.: od 8. do 17. ure e
Sobota: od 7. do 12. ure
Nedelja: od 7. do 11. ure
Prazniki: ZAPRTO
Tel.: 02/67 41 81
Mobi.: 040 / 841 745

KUPON za
10% popust
Vnovčljiv do 30.11.2015
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PRVA ZELEMENJAVA 2015 V
SELNICI OB DRAVI
V petek, 15. maja 2015, so v Selnici
Prva letošnja selniška Zelemenjava
je minila v sklopu vseslovenskih
Zelemenjav. Dobili smo se v soboto,
16. maja 2015, na selniški tržnici
lokalnih dobrot, kjer smo imeli na
voljo dve stojnici. Menjavali smo
sadike jagod, feferonov, tobaka,
različnih vrst paradižnikov – od
rumenega do črnega, paprik, semena
starih sort fižola “sivka” in “nežka”,
buče golice. Za semena smo izdelali
lične semenske vrečke. Delili pa smo
tudi letake z nasveti eko vrtnarjenja.
Ob druženju pa smo pokušali šarkelj s
poprovo meto in sivkin koktajl.
Obiskovalcem je bila ideja tako všeč,
da smo se dogovorili, da se ponovno
srečamo!
Fotografije in prispevek:
Bernarda KOREZ

BINKOŠTNI POHOD NA SV. DUH NA
OSTREM VRHU
Kljub slabemu vremenu prejšnjega dne se je
tradicionalnega binkoštnega pohoda po Šturmovi
grabi na Sv. Duh na Ostrem vrhu udeležilo kar nekaj
pohodnikov. Prvi pogumni pohodniki, ki so na pot
krenili že zgodaj zjutraj, so z dobro voljo pregnali
oblake in dež! Na startu so pohodnike pričakali člani
TD Selnica ob Dravi z jabolki, jabolčnimi sokovi in
sadnim kruhom. Vsak pohodnik pa je prejel tudi
kapo. Vseh pohodnikov je bilo kakšnih 100, to je
dosti manj kot prejšnja leta.
Žal pa je letos zaradi spolzkega terena odpadla
postojanka pri Virtičevem mlinu!
Fotografije in prispevek: Bernarda KOREZ
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ČARANJE MARMELAD NA JABOLČNI
POTI
Avgust smo pričeli s čaranjem!
V soboto. 1. avgusta 2015, smo
namreč tako dobro čarali, da smo
ob dobrih marmeladah pričarali tudi
lepo vreme!
Z nami je čaralo kar nekaj radovednih
obiskovalcev, od najmlajših do
najstarejših. Skupaj smo čarali TD
Selnica ob Dravi, Sadjarstvo Grahor
in Vrablova kmetija. Ugotavljali smo,
katere skrivnostne marmelade nam
je pripravila Lučka Grahor, uživali ob
dobrem golažu družine Šinkovec in
seveda čarali svoje marmelade.
Najmlajši so se s Tajo najprej odpravili
v sadovnjak, kjer so sami nabrali
sadeže za čaranje marmelade.

Stanko in Mateja Šinkovec (Vrablova
domačija) sta pripravila odličen kozji
golaž. Njuna skuta iz kozjega mleka
pa je pošla v 15 minutah. Otroci
so si lahko ogledali tudi živali na
njihovi kmetiji: koze, zajčke, kokoši,
prašička, kužka…
Pri Sadjarstvu Grahor pa so
si obiskovalci med kuhanjem
marmelad in okušanjem drugih
domačih dobro lahko ogledali
njihovo lično trgovino in tudi kaj
kupili.
Vse to na Jabolčni poti, kjer je dosti
ljudi dobre volje!
Ugotovili smo, da tudi moški rado
čarajo!

Fotografije in prispevek: Bernarda KOREZ
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OBLETNICA TRŽNICE SELNIŠKIH
DOBROT IN LOKALNIH IZDELKOV
V soboto, 18. julija 2015, smo obeležili že kar 7. obletnico
obstoja tržnice selniških dobrot in lokalnih izdelkov. Z nami
so bili Društvo podeželskih žena in deklet Selnica ob Dravi,
Vina Breznik, Sadjarstvo Grahor, Soven d.o.o., Godi mi, TD
Središče ob Dravi, Ozara d.o.o. Čebelarstvo Marko Cesar,
Čebelarstvo Rečnik, ekološka kmetija Sv. Ana, ekološka

10
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kmetija Urbas, Oljarna in stiskalnica Jeruzalem Središče ob
Dravi, kmetija Rakovič.
Dogodek so s programom popestrili člani KUD Gradišče
na Kozjaku. Med drugim smo v skeču izvedeli, kakšno je
sodobno življenje na deželi in kako si pomagati do več
denarja, slišali pa smo tudi ljudske napeve.

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Društvo kmečkih žena in deklet Selnica ob Dravi je
poskrbelo, da je tržnica dišala po palačinkah. Imeli smo
možnost pokusiti klasične iz pšenične moke, pirine in
palačinke z bučkami.

Še posebej pa so se potrudili v slaščičarstvu Žito. Prepričajte
se na fotografijah, kakšno “zelenjavo” so nam spekli.
Fotografije in prispevek: Bernarda KOREZ
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PA NAS JE PREBUDILA RUŠKA
GODBA Z MAŽORETKAMI IZ RUŠ
Kljub temu da so bili na poti že od 5. ure zjutraj, so
prikorakali na Slovenski trg polni dobre volje!
Kdo? Godba Ruše in članice Mažoretnega in twirling kluba
Ruše seveda! Za dirigentsko taktirko je prijel tudi prof.
Milko Homer, ki mu Ruška godba z veseljem sledi!
TD Selnica ob Dravi jim je pripravila malico in z veseljem
so si utrgali minutko časa ter se malo okrepčali. Nato pa
veselo nadaljevali pot proti Rometu. Hvala Godbi Ruše
in ruškim mažoretkam! Prebujanje z vami je vsako leto
prijetno!
Fotografije in prispevek: Bernarda KOREZ
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PRAZNIČNI KMEČKO-ROKODELSKI
SEJEM Z 2. SELNIŠKO ZELEMENJAVO

V sklopu prireditev občinskega praznika Selnica ob Dravi
smo v soboto, 23. maja 2015, izvedli praznični kmečkorokodelski sejem z 2. Selniško Zelemenjavo. Načrte
nam je spremenil močan naliv in smo lokacijo prestavili
v šotor na otroškem igrišču. Društvo kmečkih žena in
deklet Selnica ob Dravi nam je pri tem šlo na roko in nam
odstopilo dovolj prostora. Predstavili so se nam filcani
klobuki, copati in še kaj “Filc mam”, izdelki iz sivke »Godi
mi«, Kmetija Rakovič, kmetija Rat Godec, Ozara, d.o.o.,
“Tvoja” z uporabnimi izdelki, okrašenimi s servietno

tehniko, Soven d.o.o., Metuljna zvezdica – unikatni nakit,
dobrote iz buč in bučnih semen iz Oljarne Središča ob
Dravi, TD Središče ob Dravi, dišeča ekološka mila in
kozmetika Esenca, krasni leseni izdelki Mitje Rižnarja
Esen, Sadjarstvo Grahor in Anita Kac s kvačkanimi izdelki.
Veseli smo bili obiskovalcev, ki se niso prestrašili naliva!
Ker nas je zazeblo v roke in noge, smo si privoščili sivkin
čaj z medom in limono!
Fotografije in prispevek: Bernarda KOREZ
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SIVKAFEST V SELNICI OB DRAVI
Prvi Sivka FEST v Selnici ob Dravi je uspel! Kljub vročini
smo se v soboto, 26. julija 2015, zbrali na ploščadi Hrama
kulture Arnolda Tovornika in s tem tudi odprli ploščad
za prireditve na prostem. Hvala vsem, ki ste sodelovali
in seveda obiskovalcem, ki vas ni prestrašila vročina. Na
SivkaFEST-u smo letos filcali mila s Soven-om, destilirali
eterično olje s EsenCo, pokušali marmelade s sivko, kekse s
sivko, mufine s sivko, pili sivkino limonado in sivkin koktajl.
Obiskovalci so imeli na izbiro različne izdelke s sivko in iz
nje (filcane copate, filcane svečnike, marmelade, sirupe,
kozmetiko…).

14
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Vsi, ki vam je všeč ali celo obožujete sivko, pa ne boste
pozabili omamnega vonja sivke, ki se je vil po ploščadi
Hrama kulture Arnolda Tovornika ob destiliranju
eteričnega olja sivke.
Sodelovali so: Soven, d.o.o., Sadjarstvo Grahor, Filc mam,
Godi mi, Tvoja s.p., Ozara, EsenCa in Esen.
Fotografije in prispevek: Bernarda KOREZ

OBČINA SELNICA OB DRAVI

SKALNJAK PRED OSNOVNO ŠOLO
SELNICA OB DRAVI

V sodelovanju z OŠ Selnica ob Dravi in
podjetjem Soven, d.o.o., smo 8. maja
2015 člani TD Selnica ob Dravi uredilo
skalnjak pred šolo. Potrebno je bilo

izkopati prejšnji skalnjak in opraviti
popolnoma novo zasaditev. Skalnjak
je zaščiten z zastirko iz 100-% eko
ovčje volne iz Soven-a. Poglejte, kako

nam je uspelo!
Fotografije in prispevek:
Bernarda KOREZ
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HORTIKULTURA

Hortikulturna komisija TD Selnica ob
Dravi je v poletnih mesecih opravila
oglede po naši občini in zbrala
predloge za podelitev priznanj in
plaket Zlata vrtnica za leto 2015 za
kakovostna in skrbno oblikovana
okolja, katere bo strokovno potrdila
komisija Hortikulturnega društva

Maribor. Objekte smo tudi fotografirali.
V dogovoru s Hortikulturnim društvom
Maribor se je letos število priznanj s
24 zmanjšalo na 16. Novost je tudi ta,
da se lahko podelita dve plaketi Zlata
vrtnica in najvišje priznanje Kristalna
vrtnica. Letošnji poudarek ocenjevanja

dodalo tudi naše Turistično društvo.
Skrbimo za nekatera cvetlična korita
in cvetje v gredici ob pločniku v centru
Selnice. Postavili in posadili smo lesena
cvetlična stojala v parku pred osnovno

je na odprtosti prostora okoli stavbe, ki
hkrati z urejenostjo v vseh letnih časih,
pozitivno vpliva na počutje lastnikov
in mimoidočih.
Prvič se lahko podeli tudi posebna
pohvala za izjemne rastline, za katere
lastniki vzorno skrbijo. To so lahko:
lipa, stara jablana, mandljevec, ginko,
magnolija, vrtnica itd.
Svoj prispevek k lepo urejeni Selnici je

šolo, pri Brezniku, kjer poteka sobotna
tržnica in nasproti Kmetijske zadruge
v Spodnji Selnici. Pomagali smo pri
ureditvi skalnjakov pred osnovno
šolo. Skupaj s šolo skrbimo za urejen
sadovnjak med vrtcem in magistralno
cesto. Ponosni smo na Čevljarski muzej.
Za Turistično društvo zapisala in
fotografirala: Damjana OČKO

PRAZNIK JABOLK S KRONANJEM
KRALJICE JABOLK
Že tradicionalno pripravimo konec
meseca septembra, vsaki dve leti,
praznik jabolk s kronanjem nove
kraljice jabolk z dveletnim mandatom.
V letu 2015 smo se odločili, da izberemo
najboljši jabolčni mošt, sok in kis,
se veselimo in degustiramo lokalne
dobrote.
Tako smo lahko obiskali razstavo
jabolk – starih, novih in odpornih sort
-, izdelkov iz jabolk, cvetja, cvetličnih
jesenskih aranžmajev, stara ročna dela
(IDA KOTNIK), otroške risbe iz natečaja
na temo »Jabolko« in druga likovna
dela, kulinarike itd.
Otroci so sodelovali na kreativnih
delavnicah KGZ – Zavod Maribor in
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podjetja Soven, d.o.o.. Uživali smo v
kulturnem programu selniških otrok in
nastopu frajtonarjev. V knjižnici so nam
pripravili razstavo: JABOLKO-SIMBOL
LJUBEZNI IN ŽIVLJENJSKE MOČI.
Obiskali so nas oldtimerji, seveda pa
smo izbrali tudi novo Kraljico jabolk
IME PRIIMEK. Kronanje kraljice jabolk
je spremljal bogat kulturni program,
na katerem so sodelovali Godba Ruše,
Mažoretni in twirling klub Ruše, KUD
Gradišče na Kozjaku, Tamburaši KUD
Bistrica ob Dravi, Društvo oldtimerjev
Radlje ob Dravi, Obrtniški pevski zbor
KD Pavza. Sledilo je rajanje pozno v noč
z ansamblom Hopla. Na stojnicah pred
Hramom kulture Arnolda Tovornika
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smo degustirali in spoznavali izdelke
rokodelcev ter ponudbo lokalnih in
drugih pridelovalcev.
Pod strokovnim vodstvom smo si
lahko ogledali botanični park Viltuš
in se z novo kraljico jabolk odpravili k
maši v cerkev Sv. Janeza Krstnika na
Janževi gori. Tisti aktivnejši pa so lahko
sodelovali na jabolčnem teku.
V sklopu praznika jabolk so potekala
tudi Odprta dvorišča Črešnjevec ob
Dravi v organizaciji Društva kmečkih
žena in deklet Selnica ob Dravi.
Besedilo: Bernarda KOREZ in
Ivanka FREŠER

OBČINA SELNICA OB DRAVI

STROKOVNO VODEN OGLED
BOTANIČNEGA PARKA VILTUŠ

V TD Selnici ob Dravi smo v soboto, 30. 5.
2015, ponovno organizirali strokovni ogled
botaničnega parka Viltuš pod strokovnim
vodstvom Rajka Vavre in Petra Zuodra.
Tokrat so se nam pridružili najmlajši,
mlade gasilke in gasilci PGD Slemen.
Na koncu strokovnega dela so sledila
nagradna vprašanja. Za pravilne odgovore
so udeleženci prejeli praktične nagrade –
cvetje , za katere sta poskrbela g. VAVRA in g.
ZUODER. Obiskovalci so bili zelo zadovoljni.

UREJANJE PARKA GRADU VILTUŠ
Vodstvo Turističnega društva Selnica ob Dravi si je že kar
nekaj let prizadevalo, da bi dobili v upravljanje – urejanje
– park gradu Viltuš. Po dolgih letih napornih pisanj in
dogovarjanj nam je v letu 2015 končno uspelo.

Prepričani smo bili, da bomo ljudje iz lokalnega okolja
bolje skrbeli za urejenost parka kot tisti, ki prihajajo od
drugod. S tem smo v mesecu maju 2015 prepričali tudi
ministrico za kulturo, gospo Julijano Bizjak Mlakar.

Predstavitev selniških društev na Trgu Leona Štuklja.
Na povabilo predsednice TD Selnica ob Dravi nas je
obiskala direktorica Zavoda za turizem Maribor-Pohorje,
gospa Janja Viher. Skupaj z vodstvom Občine Selnica ob
Dravi, z g. direktorico Darjo Slivnjak, smo se dogovorili, da
se bodo selniška društva predstavila 9.10.2015 od 9. do 16.
ure na že omenjenem trgu. Priprave so v polnem teku…

12.5.2015 nas je sprejela v svojem kabinetu, si vzela kar
celo uro časa za naš razgovor in nam dala upanje, ki smo
ga čakali že vrsto let. Pa res, v juniju smo dobili povabilo,
da oddamo ponudbo, kako in s kakšnimi sredstvi bomo
park uredili.

Gostovanje TD v Središču ob Dravi
Na prazniku buč Oljarne Središče ob Dravi smo poskrbeli
za degustacijo selniške zaseke, domačega kruha, sadnega
kruha in jabolk ter ponudili obilo reklamnega materiala.
Bili smo tudi prostovoljci..
Člani TD Selnica ob Dravi smo se udeležili trgatve pri
družini Breznik.

Trajalo je skoraj 3 mesece, ko smo prejeli pogodbo za
urejanje parka za obdobje 2015-2016. Dela v parku že
uspešno potekajo, po nenapovedani kontroli smo bili
tudi pohvaljeni. V letošnjem letu bomo poleg košnje,
grabljanja, sejanja trave, obrezovanja grmovnic in gnojenja
očistili tudi ribnik. Dela je veliko. Prepričani smo, da bomo
pogodbene obveznosti uspešno izpeljali.

Strokovna ekskurzija v Gradec
Konec avgusta smo organizirali strokovno ekskurzijo
v Gradec. Ogledali smo si botanični vrt Botaničnega
inštituta univerze Karla Franza, Gradec in grad Eggenberg
s čudovito okolico (urejeno) in stari del mesta.
Bilo je zanimivo, naši udeleženci pa zadovoljni.
Hvala vsem gospodinjam za slastna peciva.
Pripravila: Ivanka FREŠER
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V OBČINI SELNICA OB DRAVI
ZAKLJUČILI PROJEKT IZGRADNJE
KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE
Izgrajen primarni kanalizacijski sistem – Nova čistilna naprava skupaj z novo zgrajenim kanalizacijskim
sistemom deluje z uporabnim dovoljenjem – Nadaljevanje priključevanja uporabnikov na nov sistem.

Leto 2012

Leto 2015
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Leto 2014
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Projekt se je izvajal v okviru skupine
projektov Zgornja Drava – Odvajanje
in čiščenje odpadne vode v porečju
Drave in je praktično zaključen.
Dela, ki so vezana na sklop Izgradnja
kanalizacije in čistilne naprave v
Občini Selnica ob Dravi smo na
občini začeli izvajati jeseni 2012 in so
obsegala izgradnjo okoli 9 kilometrov
primarnega kanalizacijskega voda,
sedmih črpališč in nove čistilne
naprave kapacitete 5.000 PE
(populacijskih enot), ki v povezavi
s kanalizacijskim sistemom od
junija naprej deluje s pridobljenim
uporabnim dovoljenjem. V času
poskusnega obratovanja so se sicer
pokazale nekatere težave, ki pa jih je
izvajalec uspešno rešil. Izvajalec je v
tem času opravil tudi vsa testiranja
strojev in sistemov, vzpostavljeno
je stabilno delovanje biologije ter
opravljene so meritve dinamičnega
delovanja sistema. Nova čistilna
naprava je po novem locirana na
južnem delu občine, ob reki Dravi.
Vsa dela so potekala po planu.
V času izgradnje smo na občini
pridobili okoli 300 služnosti, za kar se
občanom še posebej zahvaljujemo.
S projektom, ki je obsegal izgradnjo
novega kanalizacijskega sistema
in nove čistilne naprave v Občini
Selnica ob Dravi, v naši občini tako
dosegamo predpisano priključitev
na kanalizacijo na širšem območju
naselij Janževa gora, Zgornja Selnica,
Spodnja Selnica in Spodnji Slemen.
Posebej je potrebno poudariti,
da gre za izgradnjo primarnega
kanalizacijskega sistema, ki bo
šele z izgradnjo sekundarnega
omrežja omogočal posamezne hišne
priključitve. Primarni kanalizacijski
vod pomeni osnovo širitve mreže

kanalizacije. Računamo pa, da bodo
v letu 2015 in v nekaj prihodnjih letih
izvedeni planirani priključki.
Župan Občine Selnica ob Dravi Jurij
Lep, je ob tem poudaril: »V Občini
Selnica ob Dravi smo se pred desetimi
leti začeli pripravljati na projekt
Odvajanje in čiščenje odpadnih
vod. Ker je projekt zahteval širšo
obravnavo, smo že takrat razmišljali
o povezovanju med občinami.
Tako je nastal naš skupni projekt
– Odvajanje in čiščenje odpadnih
vod v zgornjem porečju reke Drave.
Sodelujemo občine Dravograd,
Vuzenica, Muta, Radlje ob Dravi in
Selnica ob Dravi. Vsaka občina pa
sama vodi in odgovarja za investicijo
na svojem območju. Pri nas je
gradnja primarnih kanalizacijskih
vodov s črpališči ter čistilno napravo
s kapaciteto 5000 populacijskih enot
v glavnem končana. To pomeni, da
bomo lahko pričeli s priključevanjem
uporabnikov in širitvijo sekundarnih
vodov. Prizadevali si bomo, da
bodo vsi uporabniki imeli možnost
priključitve v zahtevanem roku.
Drugi, ki so preveč oddaljeni od
mreže kanalizacijskih vodov, pa
bodo imeli možnost poiskati drugo
rešitev. Tudi tem bomo tehnološko in
finančno pomagali pri realizaciji.
Ohranjanje čistega in zdravega
okolja zanamcem mora postati naša
osnovna naloga. V Selnici ob Dravi
se tega zavedamo, zato imamo svoje
razvojne prioritete, zastavljene s
ciljem izpolnitve postavljene naloge.
Zaželimo skupnemu projektu vse
najboljše tudi v prihodnje, saj se
bo širitev kanalizacijskega omrežja
neprekinjeno nadaljevala še v druga
naselja na območju občine Selnica
ob Dravi.«

Vrednost projekta, ki je vezan na
Občino Selnica ob Dravi, znaša
7.656.606,75 evrov in ne vključuje
DDV-ja. Projekt sofinancira Republika
Slovenija v višini 818.696,26 evrov,
Kohezijski sklad Evropske unije v
okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 20072013, razvojne prioritete »Varstvo
okolja - področje voda«, prednostne
usmeritve »Odvajanje in čiščenje
komunalnih voda« prispeva znesek v
vrednosti 4.639.635,69 evrov, delno
pa stroške pokriva Občina Selnica ob
Dravi v višini 2.198.274,80 evrov.
Projekt Zgornja Drava se izvaja
v petih občinah, kjer še nimajo
zgrajenega sistema za odvajanje in
čiščenje komunalnih voda oziroma
ta sistem še ni zgrajen v celoti.
Vrednost celotnega projekta Zgornja
Drava znaša 37.094.153,00 evrov
in ga delno financira Republika
Slovenija (3.210.060,00 evrov), delno
Kohezijski sklad Evropske unije v
okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 20072013, razvojne prioritete »Varstvo
okolja - področje voda«, prednostne
usmeritve »Odvajanje in čiščenje
komunalnih voda« (18.190.325,59
evrov), delno pa stroške pokrivajo
občinski proračuni vseh vključenih
občin (15.693.767,41 evrov).

Pripravil: Frontal, d.o.o.
Fotografija: Slobodan TATALOVIČ

Operacijo de
lno financira
Republika Slovenija
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IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI JAVNEGA
AVTOBUSNEGA PROMETA NA OBMOČJU
SELNICE OB DRAVI, RUŠ IN LOVRENCA
NA POHORJU
V šolskem letu 2015/2016 je Občina Selnica ob Dravi
skupaj z Občino Lovrenc na Pohorju, Občino Ruše in
s prevoznikom Arriva Štajerska, d. d., stopila v projekt
izboljšanja kakovosti javnega avtobusnega potniškega
prometa na območju navedenih občin. V okviru projekta
smo vključili številne izboljšave javnega potniškega
prometa, in sicer:
• boljšo povezanost Selnice ob Dravi z Rušami,
• pogostejše avtobusne povezave ob sobotah in
nedeljah,
• ceno mesečne vozovnice za občane Občine Selnice ob
Dravi samo 20 EUR mesečno,
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•

pogostejše povezave z Mariborom zjutraj in popoldan
ob najbolj obremenjenih urah.
Vezano na projekt je prevoznik Arriva Štajerska, d.
d.,pripravil spletno anketo na temo javnega potniškega
prometa, dostopno na spletni strani naše občine www.
selnica.si. Vljudno vas vabimo, da anketo izpolnite in
izrazite svoje mnenje, ki ga bomo upoštevali v nadaljnjih
projektih razvoja javnega potniškega prometa na
območju naše občine.
Pripravila: Občinska uprava Občine Selnica ob Dravi

OBČINA SELNICA OB DRAVI

PRVI ŠOLSKI DAN V GRADIŠČU
Na podružnici Gradišče na Kozjaku so šolski
prag prvič prestopili trije prvošolci, in sicer ena
učenka in dva učenca. Pozdravila sta jih gospa
ravnateljica, Jožica Ozmec, in gospod župan,
Jurij Lep. Spremljala pa ju je maskota Kuža
Pazi, ki je otroke poučila, kako se v prometu
obnašati varno. Letos so na podružnici Gradišče
na Kozjaku kar štirje razredi: prvi, drugi, četrti in
peti. Veselimo se medsebojnega sodelovanja in
učenja, saj je tovrstna kombinacija edinstvena
priložnost, da se ''majhni'' učimo od ''velikih'' in
nasprotno. Pa srečno, znanja polno novo šolsko
leto 2015/2016!
Razredničarka Nataša Javornik, prof.
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ŠPORTNI DAN PODRUŽNIC

Tudi letošnje šolsko leto, tako kot vsako doslej, se je
začelo s športnim druženjem obeh podružnic, Svetega
Duha na Ostrem vrhu ter Gradišča na Kozjaku. Tokrat
smo se družili na novem športnem igrišču na Svetem
Duhu na Ostrem vrhu, kjer smo se urili v štafetnih igrah
ter v igrah s padalom. Naše druženje smo popestrili tudi
z ogledom lokalne trgovinice Kajža na Svetem Duhu na
Ostrem vrhu, kjer od petka do nedelje ponujajo pridelke
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in izdelke lokalnih kmetij.Ponudbo Kajže nam je prijazno
predstavila gospa Srblin. Dopoldan je minil v prijetnem,
zabavnem, izobraževalnem in športnem duhu. Učenci so
bili navdušeni in izrazili so željo, da se podobne dejavnosti
in druženja še večkrat ponovijo.
Prispevek in fotografije: Nataša JAVORNIK, prof.
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NOVO ŠOLSKO LETO NA PODRUŽNICI
SV. DUH NA OSTREM VRHU

Na podružnici Sveti Duh na Ostrem
vrhu je v tem šolskem letu oddelek,
sestavljen iz kombinacije treh
razredov – 1., 2. in 4., katerega
obiskuje 6 otrok. Glede na številčno
kombinacijo in starostno razliko otrok
je delo v takšnem oddelku specifično,
pestro, zanimivo in zahtevno. Učenci
se imajo skozi vse šolsko leto možnost
medrazredno in medgeneracijsko
povezovati, si pomagati in sodelovati.
Okrepili bomo sodelovanje s pevskim
društvom Lipa in mednarodno
povezovanje z VS Lučane.
S starši in krajani bomo sodelovali
v različnih delavnicah, sejmih in
kulturnih prireditvah.
Del naše
podružnice je tudi enota vrtca, s
katerim imamo več skupnih aktivnosti.
V vrtec je letos vpisanih 16 otrok.
Rdeča nit letošnjega šolskega leta
je DUŠEVNO ZDRAVJE. V okviru te
dejavnosti bomo v sodelovanju
s
šolsko
psihologinjo
izvedli

naravoslovni dan z naslovom Odnosi
in soočanje s stresom. Novost v
letošnjem šolskem letu je uvajanje
tujega jezika angleščina v 2. razredu
ter sodelovanje v projektu Naša mala
knjižnica, ki ga bo izvajala šolska
knjižničarka. Veseli smo tudi novega
športnega igrišča, na katerem bomo
lahko izvajali različne igre z žogo. Na
vrtčevskem igrišču za šolsko stavbo

smo med poletnimi počitnicami
skupaj s TD Selnica ob Dravi posadili
tulipanovec in javor. Drevesi bosta
otrokom prijetna naravna senca v
vročih poletnih dneh.
Prispevek in fotografije:
Damjana Očko,
prof. razrednega pouka
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TUDI AVTOBUS »POTUJOČI VRTEC«
PRAZNUJE 40 LET
Letos v vrtcu Selnica ob Dravi
praznujemo 40 let, odkar v tem kraju
obstaja vrtec. Hkrati praznujemo tudi
obletnico, ko je Temeljna skupnost
otroškega varstva (TSOV) leta1974
ustanovila t. i. »Potujoči vrtec« ter
leto kasneje skupaj z več občinami
omogočila, da je ta težko pričakovani
avtobus pripeljal v Gradišče na Kozjaku
in na Sv. Duh na Ostrem vrhu. Bil je
zelene barve in poslikan z ilustracijami.

8 do 15 otrok. Ti so malico prinašali od
doma.

Na začetku delovanja je »Potujoči
vrtec«razveseljeval otroke na Duhu
na Ostrem vrhu ob petkih med pol
osmo in pol enajsto uro, nato pa se je
po gozdni poti odpeljal v Gradišče na
Kozjaku, kjer so ga otroci obiskali od
pol dvanajstih do pol dveh. Kasneje je
prihajal ob četrtkih na Duh na Ostrem
vrhu, ob petkih pav Gradišče na
Kozjaku. Vrtčevska dejavnost je takrat
potekala med osmo in dvanajsto uro.
Dogovorjeno zbirališče za otroke, ki
so obiskovali »Potujoči vrtec«, je bilo
v Gradišču na Kozjaku pri domačiji
Hartman. V avtobusu je bilo hkrati od

jim ni bilo treba priti do zbirnega mesta.«
Hčerka šoferja Horvata, Bojana Kuhar,
je povedala, da se je njen oče ob
petkih, ko je »Potujoči vrtec« gostoval v
Gradišču na Kozjaku in na Sv. Duhu na
Ostrem vrhu, vračal domov zelo pozno,
saj so bili v teh krajih prijazni ljudje, s
katerimi je vedno rad poklepetal.
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Prvi voznik avtobusa je bil Franc Horvat,
ki se je upokojil leta 1983, nadomestil
pa ga je Drago Lužar. Starši otrok, ki
danes obiskujejo vrtec v Gradišču
na Kozjaku, so šoferja opisali takole:
»Šofer je bil iz podjetja Certus in je živel v
Mariboru. Bil je zelo prijazen, velik in suh,
srednjih let, imel je brke in bil je plešast.
Po poti v Gradišče je pobiral otroke, da

Prva vzgojiteljica v »Potujočem vrtcu«
je bila gospa Greta Pongračič, ki je bila
v vrtcu zaposlena vse do septembra
1981. Starši otrok so jo opisali kot
starejšo, majhno gospo, ki so jo imeli
zelo radi, saj je znala navezati stik z
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ljudmi. Spominjajo se, kako je med
vožnjo na zaključni izletsedla na klopco
za šoferjem, kjer so bile spravljene
igrače in igrala na harmoniko.
Po letu 1981 je vzgojiteljsko službo
prevzela
vzgojiteljica
Cvetka
Černec iz Maribora. Vzgojiteljica v
»Potujočem vrtcu« je ostala vse do
konca njegovega delovanja, do leta
1997. V času porodniškega dopusta
jo je nadomeščala sodelavka Tatjana
Markuš. Obe sta trenutno zaposleni
v vrtcu Ivana Glinška v Mariboru.
»Vzgojiteljica Cvetka Černec iz Maribora
je bila vitka, visoka, mlada, dolgolasa, s
črnimi lasmi, zelo umirjena in pomagala
je vsakemu od otrok. Vsak petek smo
ustvarjali, se igrali in peli. Občasno jo
je nadomeščala Almira Pavlič Buher iz
Kaple,« je svoje spomine strnila ena
izmed obiskovalk vrtca.
Prvega aprila leta 1981 so »Potujoči
vrtec« pripojili k vrtcu. Bil je rumene
barve, otvorili pa so ga tako. Junija
1988 so otroci dobili nov »Potujoči
vrtec«.
Novi »Potujoči vrtec« rumene barve
so otvorili tako, da so se vsi otroci
iz okoliških krajev, ki so ga takrat
obiskovali, zbrali v Smolniku.Na
prireditvi, kjer so nastopali otroci iz
»Potujočega vrtca«, stasvetovalka za
predšolsko vzgojo Sonja Hlede, in
župan občine Ruše Benjamin Košats
slavnostnim nagovorom predalavrtec
v rabo otrokom, ki zaradi oddaljenosti
centralnih vrtcev niso mogli obiskovati.
Rumeni »Potujoči vrtec« je bil prav tako
poslikan z otroškimi motivi, s srnicami
in se ga je tako »prijelo« ime »Bambi«.
Po
pripovedovanju
vzgojiteljice
Cvetke Černec je imel novi, rumeni
»Potujoči vrtec«prometno nesrečo.
Ko se je v snežnem metežu peljal iz
Gradišča proti Mariboru, je v križišču
proti Rušam zdrsnil in se obrnil na bok.

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Med tem ko je bil »Potujoči vrtec« na
popravilu, se je vrtčevski program
nekaj časa izvajal kar na odprtem
podstrešju šole v Gradišču na Kozjaku.
Starši otrok, ki danes obiskujejo vrtec
Gradišče na Kozjaku, so »Potujoči
vrtec« opisali takole: »Znotraj avtobusa
so bile ob oknih male mize in stoli. Pri
vsaki mizi so bili štirje stoli. Na sredini
je bil prostor za igro. Zadnji del, ki je
imel najdaljši sedež, je bil spremenjen v
garderobo. Zaradi majhnega prostora je
bila oprema skromna. Pod klopmi so bile
shranjene igrače. Knjige so bile na knjižni
polici. Imeli smo kocke, lesene igrače,
avtomobilčke, barvice in dojenčke.«
Vsi »obiskovalci vrtca« so se strinjali, da
je bil »Potujoči vrtec« nekaj posebnega.
»Vanj smo zelo radi hodili, ker nam je
pomenil popestritev, saj smo se lahko
družili, igrali in zabavali ter se veliko
naučili. Ko je v Gradišče prišel »Potujoči
vrtec«, je bil to edini dan v tednu, ko smo
se otroci družili med seboj. Sosedje z

majhnimi otroki so bili oddaljeni od 2 do
4 km, zato je potujoči vrtec predstavljal
edino možnost druženja z drugimi
otroki. V vrtec smo radi hodili, ker je bilo
veliko igrač, ki jih doma nismo imeli.
V vrtcu smo risali, peli, se igrali in se
odpeljali na izlete.«
Otrokom, ki so obiskovali omenjeni
vrtec, je bilo najbolj všeč, da so se
lahko neprestano igrali in družili –
igra z lesenimi igračami in izleti, mini
oprema v avtobusu.
Kot največjo zanimivost opisujejo
trenutke, ko se je »Potujoči vrtec«
potem, ko je šofer namestil sedeže,
spremenil v avtobus in so se lahko
odpeljali na izlet.Še posebej nepozabni
so bili zaključni izleti s starši v živalski
vrt in na Pohorje.
»Potujoči vrtec« je po prenehanju
delovanja, po letu 1997, uporabljala
Zveza prijateljev mladine v Mariboru
za ustvarjalne delavnice.
Trenutno pa se nahaja v bližini treh

stolpnic, na doživljajskem igrišču,
v gozdičku ob vrtcu na Ertlovi med
Ljubljansko in Betnavsko cesto v
Mariboru.
Ob »Potujočem vrtcu« je v stavbi
šole v Gradišču na Kozjaku potekala
mala šola, ki jo je vodila vzgojiteljica
Bogdana Maček iz Kamnice.
Leta 1994 so v Gradišču odprli
vrtec v stavbi šole. V vrtcu je
poučevalavzgojiteljica
Dragica
Polanec, in sicer do junija 2010. Med
junijem 2010 in septembrom 2012 je
bil vrtec zaprt. Od 1. septembra leta
2012 sem v vrtcu v Gradišču na Kozjaku
zaposlena vzgojiteljica Jerneja Lisjak.
V spomin na 40. obletnico prihoda
»Potujočega vrtca« smo za zaključek
letošnjega šolskega leta v enoti
vrtca Gradišče na Kozjaku pripravili
prireditev, s katero smo obudili spomin
na mnoge zanimive podrobnosti tega
vrtca na kolesih. Na prireditev smo
povabili starše, go. ravnateljico in njeno
pomočnico, g. župana, vzgojiteljice, ki
so bile zaposlene v »potujočem vrtcu«
in kasneje v stavbi podružnične šole,
ter krajane. Na ta dan so nas obiskali in
si ogledali našo prireditev tudi otroci
iz skupin Žogice, Sončki in Ribice iz
centralne enote vrtca, ki so se pripeljali
v Gradišče na končni izlet. Ker pa so
Gradiščani znani po gostoljubju, so
kmečke žene iz Gradišča na Kozjaku
naši prireditvi ter druženju dodale še
okus po domačih dobrotah.
Zapisala: Jerneja LISJAK
Literatura in viri:
•
Vogrinec, Z. (2000). Diplomsko delo. Razvoj vrtca Vančka Šarha od
leta 1946 do danes. Maribor: Pedagoška fakulteta.
•
Starši in stari starši otrok iz enote vrtca Gradišče na Kozjaku (lastni
spomini).
•
Vzgojiteljica Cvetka Černec(lastni spomini).
•
Fotografije: Cvetka Černec (lastni arhiv).
•
Vzgojiteljica Dragica Polanec (lastni spomini).
•
Fotografije: Erika Hojnik Kašman (lastni arhiv).

Selniške novice 25 | NOVEMBER 2015

25

OBČINA SELNICA OB DRAVI

PRAZNOVANJE 40-LETNICE VRTCA
SELNICE OB DRAVI S PESMIJO IN
PLESOM - svečana prireditev v Hramu kulture
V sredo, 20. 5. 2015, smo v Hramu
kulture Arnolda Tovornika strokovni
delavci vrtca in otroci izvedli zaključno
slovesnost ob praznovanju 40-letnice
vrtca.
V uvodu sta pred polno dvorano
spregovorila ga. ravnateljica Jožica
Ozmec in g. župan Jurij Lep. Ga.
ravnateljica se je z besedo sprehodila
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skozi zgodovino vrtca, predvsem
v letih, odkar je vrtec postal enota
OŠ Selnica ob Dravi. G. župan pa
je zbranim spregovoril o pomenu
novega Hrama kulture za vse
generacije in o kakovosti vzgoje ter
izobraževanja v naši občini. Po svojem
govoru je odprl pismo presenečenja,
v katerem se je skrivalo darilo vrtcu za
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rojstni dan – ime, ki so ga zanj izbrali
otroci in strokovni delavci. Ime je bilo
všeč tudi g. županu, saj nosi sporočilo
pripadnosti domačemu kraju in tako
se bo z novim šolskim letom naš vrtec
imenoval »KOBANČEK«.
Sledil je nastop otrok posameznih
skupin, ki so se predstavile s pesmijo,
igro in plesom. Rdečo nit prireditve
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sta spletala Aleksander Tertinek, ki
je bil v vlogi voditelja programa,
in Jožica Perc, ki je odigrala vlogo
»posvojene babice« na obisku v vrtcu.
Med pogovorom sta se dotaknila
zgodovine selniškega vrtca, vzgoje
nekoč in danes ter si ogledala
dogajanje v skupinah vrtca. Otroci so
pod vodstvom strokovnih delavcev
uprizorili dan v vrtcu: jutranji prihod,
moderne in ljudske plese, praznovanje
rojstnega dne vrtca, vajo pevskega
zbora, male kuharčke pri pripravi
palačink in nazadnje še odpravljanje
k počitku.
Svečano prireditev smo zaključili
s himno, ki smo jo zapeli vsi
nastopajoči, zbrani na odru. Poželi
smo velik aplavz in iskreno smo
se veselili, da nam je prireditev na
velikem odru nove dvorane tako lepo
uspela.
Zapisali vzgojiteljici Anica ROBIČ
in Vlasta MACAROL
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TEKMOVANJE GASILCEV
GASILSKE ZVEZE RUŠE

Poveljstvo Gasilske zveze Ruše
in PGD Lovrenc na Pohorju
sta bila letošnja organizatorja
tekmovanjaprostovoljnih gasilcev GZ
Ruše. Tekmovanje je potekalo v mesecu
juniju pri Osnovni šoli v Lovrencu na
Pohorju. Vsa PGD so od poveljnika GZ
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Damijana Štegerja dobila časovnico
tekmovanja. Tekmovanje gasilskih
pionirjev in mladine je potekalo v
dopoldanskem času s postrojem
tekmovalcev,izvajanjem
državne
himne, dvigom tekmovalne zastave
in predajo raporta poveljniku GZ, ki
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ga je predal Tomaž Urleb –predsednik
komisije za delo z mladimi gasilci pri
GZ Ruše. Najprej so nastopili pionirji
PGD : Selnica ob Dravi,Bistrica ob Dravi
in Lovrenca na Pohorju. Preizkusili
so se v vaji z vedrovko, štafeto na
400 metrov in vaji razvrščanja. Prvo

OBČINA SELNICA OB DRAVI

mesto so osvojili pionirji PGDSelnice
ob Dravi in si priborili lep pokal. Vsak
tekmovalec je prejel kolajno za okoli
vratu.

Kategorija B:
1.mesto PGD Selnica ob Dravi,
2. meto PGD Bistrica ob Dravi,
3. mesto PGD Ruše.

Med mladinci so bili najboljši
mladinci PGD Lovrenca na Pohorju.
Ob tej priložnosti se vodstvo GZ
Ruše zahvaljuje vsem pionirjem
,mladincem,staršem in mentorjem
za vložen čas in trud v priprave na to
tekmovanje. Hvala vam, ponosni smo
na vas!

Nekaj tekmovalnih ekip si je pridobilo
pravico nastopa na regijskem
tekmovanju , ki bo v mesecu oktobru v
Mariboru .Organizator tekmovanja bo
GZ Ruše. Predsednik tekmovalnega
odbora v Lovrencu na Pohorju je
bil Damijan Šteger, poveljnik GZ
Ruše. Vsi sodniki so delo opravili
dobro in si zaslužili velik aplavz vseh
tekmovalcev. Spust tekmovalne
zastave so opravili člani kategorije A,
PGD Bistrica ob Dravi. Po zaključku
tekmovanja je sledilo prijetno
druženje ob žuborenju potoka
Radoljna. Spoštovane bralke in bralci
Selniških novic, dovolite mi, da se
ob tej priložnosti zahvalim za vzorno
sodelovanje z GZ Ruše, vodstvu in
članstvu PGD Selnica ob Dravi in PGD
Slemenu, skupaj se trudimo za boljše
in varnejše življenje naših občanov na
področju Zaščite in reševanja.

V drugem delu tekmovanja so
nastopili starejše gasilke in gasilci
– veterani. Tekmovali so v vaji s
hidrantom in raznoterosti.
Rezultati so bili naslednji:
1.mesto PGD Selnica ob Dravi,
2.mesto PGD Smolnik,
3.mesto PGD Slemen.
Ponosni smo tudi na naše članice,
ki dosegajo dobre rezultate na
vseh
področjih
prostovoljnega
humanega dela v Zaščiti in reševanju.
Tekmovale so v vaji z motorno
brizgalno, v vaji razvrščanja in v
štafeti na 400 metrov. Najuspešnejše
so bile članice PGD Bistrica ob Dravi.
Tekmovalne desetine pri članih so
bile razvrščene v kategorijo A, starost
do 30 let, in kategorijo B, starost
nad 30 let. Tekmovalci so operativni
člani,ki pomagajo občanom, ko
le-ti potrebujejo gasilsko pomoč.
Tekmovali so v vaji z motorno
brizgalno, razvrščanje in štafeti na 400
metrov.
Rezultati so bili naslednji.
Kategorija A:
1.mesto PGD Bistrica ob Dravi,
2.mesto PGD Selnica ob Dravi,
3.mesto PGD Lovrenc na Pohorju.

Še posebno so selniški gasilci
uspešni pri pomoči z avtomatskim
defibrilatorjem (AED) pri zastoju
srca. Tudi v upravnem odboru in
poveljstvu GZ Ruše so aktivni člani
obeh PGD, to so: Damijan Šteger,
Karl Lampreht, Igor Štruc, Adi Vernik,
Franc Amon, Robi Hadner, Daniel
Osanič, Marko Šteger, Branko Rek,
Miran Černe in Boštjan Potočnik –
praporščak GZ Ruše. Posamezni člani
so aktivni tudi v komisijah, kot so:
komisija za delo z mladimi gasilci,
veterani in članicami, ter v komisiji
za priznanja in odlikovanja. Vsem
se iskreno zahvaljujem za pomoč
pri vodenju naše GZ Ruše, ki jo s
ponosom vodim od meseca januarja
letos. V GZ Ruše deluje tudi desetina
članic pod imenom: Vražje gasilke.

Njihov mentor je Karl Kresnik in
članice dosegajo lepe rezultate na
tekmovanjih. Tako so v mesecu juliju
letos v Vuzenici osvojile prvo mesto
in s tem prehodni pokal. Med Vražjimi
gasilkami GZ tekmujeta tudi Klavdija
Kresnik iz PGD Selnica ob Dravi in
Maša Berdinek iz PGD Slemen.Ob
koncu mojega članka vabim v gasilske
vrste mlade v starosti od 6-18 let, da
se nam pridružite, skupaj bomo še
močnejši. Pristopne izjave dobite pri
vaših gasilcih! Občini Selnica ob Dravi
in županu g. Juriju Lepu se v imenu GZ
Ruše in v lastnem imenu zahvaljujem
za razumevanje in pomoč pri našem
humanem poslanstvu. Tako dobrega
sodelovanja si želim tudi v bodoče.
Naš mandat traja do leta 2018, zato
smelo naprej!
Spoštovane bralke in bralci Selniških
novic, pozdravljam vas z gasilskim
pozdravom
NA POMOČ!
Predsednik GZ Ruše Jože Urleb,
GČ.II.st.
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4. DAN MARIBORSKE KNJIŽNICE
13. junija 2015 smo v Mariborski knjižnici letos pripravili
že 4. DAN MARIBORSKE KNJIŽNICE. Knjižnica je na svoj
66. rojstni dan želela povezati šport in kulturo. S tekom
in kolesarjenjem smo simbolno povezali vse knjižnične
enote in opozorili na najbolj pereče probleme Mariborske
knjižnice.
Glavni namen letošnjega dneva je bil simbolno povezati
naših 20 krajevnih knjižnic in opozoriti na prostorsko stisko
naše osrednje knjižnice na Rotovškem trgu v Mariboru.
Začeli smo zbiratipodpise v podporo začetka gradnje
nove osrednje knjižnice, ki jih lahko oddate še do konca
septembra 2015 v vseh naših enotah ali preko spleta
na
http://www.pravapeticija.com/za_novo_knjiznico.
Opozoriti smo tudi želeli na ovire, s katerimi se na poti v
knjižnico srečujejo prebivalci s posebnimi potrebami in
zato izpeljali pohod »Povežimo bregova« za prebivalce
s posebnimi potrebami.Bralcem smo tudi omogočili, da
poravnajo članarino in zamudnine s popustom.

Tudi naša nova Knjižnica Selnica ob Dravi, kot zadnja
pridobitev Mariborske knjižnice, se je pridružila dnevu
knjižnice in imela svoja vrata odprta od 8. do 13. ure. Ta
dan smo po vseh enotah pripravili zdrav zajtrk ali malico za
obiskovalce. Pri nas so za odličen in zdrav zajtrk poskrbeli
na Občini Selnica ob Dravi v povezavi z Društvom
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podeželskih žena in deklet Selnica ob
Dravi. Za njihov trud se jim iskreno
zahvaljujemo!
Sedaj pa še nekaj o športu, ki je
bil osrednja tema letošnjega dne
Mariborske knjižnice. V Mariboru so
naši knjižničarji tekli med enotami
in pretekli 20 km in s tem povezali
mestne enote.Nato pa se je knjižničar
Robert Kereži v družbi vabljenih
kolesarjev podal še na 120 km dolgo pot do vseh zunanjih
in občinskih enot. Kolesarji so ob 12. uri zapeljali tudi skozi
Selnico ob Dravi in simbolno povezali najnovejšo enoto v
družino Mariborske knjižnice.

V pričakovanju naslednjega, 67. rojstnega dne Mariborske
knjižnice vas lepo vabimo, da obiščete našo/vašo knjižnico.
Knjižnico Selnica ob Dravi najdete v novem Kulturnem
hramu Arnolda Tovornika, Mariborska cesta 26, v Selnici
ob Dravi. Knjižnica bo odprta vsak ponedeljek, sredo in
petek od 13. do 19. ure in ob sobotah od 8. do 12. ure.
Dosegljivi smo tudi na telefonski številki02 63 007 68in z
veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.
Veselimo se vašega obiska! Prepričajte se, da je v Selnici ob
Dravi ena najlepših knjižnic v Sloveniji! Vljudno vabljeni!
Pripravila: Ana DOLINŠEK, knjižničarka
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
V ORGANIZACIJI KNJIŽNICE
SELNICA OB DRAVI,
HRAM KULTURE ARNOLD TOVORNIK
Literarni večer s FERIJEM LAINŠČKOM in glasbenim vložkom
Termin: sreda, 21. oktober 2015, ob 18.00
Feri Lainšček je med najbolj branimi in najbolj nagrajevanimi sodobnimi slovenskimi avtorji. V letu 2016 je tudi eden
od avtorjev za esej na maturi. Piše romane, filmske scenarije, poezijo…pogovor z njim bo vodila Darka Tancer Kajnih,
urednica revije Otrok in knjiga
Fotografska razstava Branimirja Ritonje, 65 obrazov
Termin: december 2015, januar 2016
Razstava je nastala ob praznovanju 65 - letnice Mariborske knjižnice in predstavlja 65 osebnosti, ki so povezane s
knjižnico, Mariborom in drugimi občinami ter okolji, v katerih delujejo naše krajevne knjižnice. Čas razstave lahko v
ponujenih mesecih seveda izberete poljubno, glede na razpoložljivost razstavnega prostora v pritličju. Gre za ca. 65
plakatov.
Ure pravljic
Termin: vsak prvi petek v mesecu ob 17.00.

KD PAVZA – NAŠIH 15 LET
Lepo je stati na domačem odru, bi
vam gotovo povedali člani dramske
sekcije KD Pavza. Dramska sekcija v
letošnjem letu praznuje 15-letnico
delovanja. Predani člani – odlični
igralci ob obilici vsakdanjega dela
ne razmišljajo o prostem času, ki
ga namenjajo vajam, gostovanjem
in vsem drugim aktivnostim, ki jih
zahteva ukvarjanje z ljubiteljsko
kulturo.

če kdo danes poreče, da se v Selnici
nič ne dogaja, ali se nič ni dogajalo, je
v zmoti.

Bivša predsednica društva je zapisala:
Kulturno in umetniško udejstvovanje
ima v Selnici ob Dravi dolgoletno
tradicijo. V preteklosti so se ljubitelji
kulturne dejavnosti v našem kraju
združevali na različne, večkrat tudi
neformalne načine. Vselej pa so bili
petje, posebej zborovsko, dramska
dejavnost in ohranjanje kulturne
dediščine stalnice tega delovanja. In

Gospod Adolf Hőlzl na strani 149 piše:
Franjo Sagaj je leta 1912 ustanovil
slovensko čitalnico in tega leta lahko
smatramo, da se je začelo dramsko
življenje v Selnici ob Dravi. Med
prvo in drugo svetovno vojno se je
društveno življenje razmahnilo v dveh
idejno nasprotujočih taborih, ki sta
uspešno tekmovali v prirejanju iger
in telovadnih nastopov. Naprednejša

V prispevku želim predstaviti naše
društvo ob tem pa posebej izpostaviti
delo dramske sekcije. Za zapis
sem uporabila zapis
Zgodovina
dramskega udejstvovanja v Selnici
ob Dravi, ki ga najdete v zborniku ob
900-letnici kraja.

smer je imela Jožeta Žunka, ki je
odlično obvladoval oder, tako v
režiji kot v igranju. Njegova zadnja
režija je bila 26. 12. 1945 (Zadrega
nad zadrego). Delo na odru so nato
nadaljevali: župnik Janez Čokl, Rudi
Primožič, Ivan Hvalec, Fridl Janko iz
Ruš, Stanko Rečnik in Adolf Holzl.
Pred drugo svetovno vojno so igrali
naslednje igre: Domen, Rodoljub
iz Amerike, Trojčki, Graničarji, Divji
lovec, Micka, premisli si.
Po drugi svetovni vojni pa: Grunt in srce,
Plavž, Marta, Zadrega nad zadrego,
Krčmarica Mirandolina, Županova
Micka, Kralj na Betajnovi, Butalci, Raj
potepuhov, Vdova Rošlinka (1963),
Vohunka (1966), Divji lovec, Ženska
kmetija, Revček Andrejček, Tolmun
in kamen, Miklova Zala in še mnogo
veselih večerov je režiral Adolf Hölzl. V
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številnih igrah je igrala naša Antonija
Horvat, mi ji rečemo kar Tončka, ki je
letos prejela spominsko plaketo za
aktivno dolgoletno udejstvovanje na
področju ljubiteljske kulture v občini
Selnica ob Dravi.
V okviru 900.obletnice Selnice so leta
1993 uprizorili igro Vdova Rošlinka in
na predstavo povabili stare igralce, ki
so to igro igrali pred 30 leti.
Delovanje ljubiteljskih skupin je
nekajkrat skoraj zamrlo, a vedno se je
našla nova skupinica predanih ljudi,
ki smo z novimi idejami in energijo
poskrbeli, da se je tradicija kulturnega
delovanja nadaljevala.

Začetki društva
Ti segajo v leto 1982, ko je glavni
pobudnik in organizator ustanovitve
tedanjega pevskega zbora g. Anton
Pokeržnik ob sodelovanju kulturnih
zanesenjakov ustanovil Obrtniški
pevski zbor. Po nekajletnem petju je
dozorela ideja, da se zborovskemu
petju pridružijo še druge sekcije. Te
bi delovale v na novo zasnovanem
društvu. Le kako se naj imenuje? Ideja
o imenu društva se je rodila v tedanji
gostilni Žunko – danes Bernarda, ko
so se Franc Gorenšek, Janko Lisjak,
Janko Stojkovič, Marjan Dobaj, Božo
Krivokapič
in Benjamin Perkuš
pogovarjali o novem društvu. Med
pogovorom so imeli daljše in krajše
pavze, značilne za glasbo. »Zakaj se
ne bi društvo imenovalo kar PAVZA,«
je dejal Janko Lisjak. Vsi so se strinjali
in tako je društvo dobilo ime,uradno
pa je bilo ustanovljeno 4. oktobra
1999.
Dramsko - moderatorska sekcija
KD Pavza je bila ustanovljena 10.
februarja leta 2000. Sprva smo člani
in članice sodelovali z zborom pri
organiziranju in vodenju koncertov
in drugih kulturnih dogodkov. Nato
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smo pod vodstvom režiserke Stanke
Breznik pričeli z vajami in leta 2008
naštudirali prvo predstavo Vaja
zbora. Igralci smo na povabilo avtorja
besedila g. Vinka Möderndorferjatudi
sodelovali kot statisti na snemanju
istoimenskega filma, ki je prav takrat
potekalo v Svečini.
Doslej smo se uspešno predstavili s
še tremi predstavami: Marka Tassare
Amour, amore, liebe, na trnek se
lovijo ribe, Comolletijevo Pridi gola
na večerjo in s komedijo Marka
Kurata Nekaj dragega in popolnoma
neuporabnega. Pravkar pripravljamo
novo komedijo, ki jo bomo postavili
na oder še v letu 2015.
Od leta 2008, ko smo začeli z
igranjem komedij, pa do danes smo
se predstavili več kot 100-krat . Naše
delo je so lahko videli v številnih krajih
po Sloveniji in zunaj naših meja.
V dramski sekciji sodelujejo: Franc
Gorenšek, Janko Stojkovič, Irena
Stojkovič, Stanka Breznik, Vinko
Deželak, Ožbalt Pušnik, Vili Škerbinek,
Jasna Maučnik, Jasna Šteger, Polonca
Perkuš, Sara Pokeržnik, Alenka
Škerbinek, Mateja Žunko, Darko
Žunko, Maja Škerbinek, Janja Jamnik.
V prvi predstavi pa so z nami bili
še: Primož Maučnik,Igor Štruc,
Damjana Očko, Anita Vavh, Damijan
Šteger, Jadran Rudec, Ervin Šteger in
Aleksander Tertinek.
Z nami sta sodelovala še: Janja Jamnik
in Matija Grušovnik.
Posebej smo ponosni tudi na naša
igralca, ki sta prejela priznanje JSKD za
najboljšo stransko moško oz. žensko
vlogo, in sicer je Janko Stojkovič prejel
priznanje za vlogo Jureta v predstavi
Amour, amore, liebe, na trnek se
lovijo ribe in Sara Pokeržnik za vlogo
kuharice Fanči v predstavi Pridi gola
na večerjo.
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Jubilej sekcije pa je povezan tudi z
nagradami. Na področju dramskega
ustvarjanja JSKD podeljuje Linhartova
priznanja za večletno aktivno delo na
tem področju. Na letošnji skupščini
društva so bronasto Linhartovo
značko prejeli: Stanka Breznik,
Jasna Šteger, Jasna Maučnik, Janko
Stojkovič, Vinko Deželak, Mateja
Žunko, Irena Stojkovič, Sara Pokeržnik,
Alenka Škerbinek in Darko Žunko.
Zlati Linhartovi priznanji pa sta prejela
Polonca Perkuš in Franc Gorenšek.
Aktivni so tudi mladi Navihanci.
Septembra 2011 je v okviru sekcije
začela delovati mlajša dramska
skupina Navihanci. Člani mladinske
skupine so vas že nasmejali z dvema
veseloigrama: Šola, ljubezen in rok n
rol ter komedijo mlade avtorice Mire
Mori: Ja mama, razumem mama, ki jo
še vedno igramo.
Člani skupine so: Nika Maučnik,
Miha Štruc, Žana Brunšek, Eva Roj,
Ana Roj, Klemen Šteger, Tine Šteger,
Maša Berdinek, Rok Berdinek, Sergej
Deželak, Malinić Michel, Žan Verzel,
Rene Hlade, Kaja Grušovnik, Naja
Verhovčak, Timi Možič, Žiga Maučnik
in Tjaša Žunko.
V prvi predstavi pa so z nami bili še:
Eva Lep, Petra, Krčovnik, Ula Ulaga in
Marko Šteger.
V glavah naših mladincev je vse
polno idej. Zagnanost, dobrovoljnost,
pridnost so njihove odlike. Za leto
2016 se že kujejo načrti, kako vas
ponovno presenetiti.
Tudi na letošnji slavnostni otvoritvi
Hrama kulture Arnolda Tovornika
so naši člani dokazali, da znajo in
zmorejo. Pod vodstvom režiserja in
avtorja scenarija Borisa Bezića in ob
pomoči Stanke Breznik so pripomogli,
da je prireditev navdušila domačo in
širšo javnost.
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Abonma komedija
Pevec si ali nisi, plesalec si ali nisi,
igralec si ali nisi. To nam je dano, ne
da se vsega naučiti, ne da se vsega
pridobiti, torej - si ali nisi.
Domačo igralsko skupino poznate.
Spremljate nas na vseh uprizorjenih
komedijah, in ker ste naša zvesta
publika, si zaslužite, da spoznate delo
drugih amaterskih dramskih skupin.
Tako smo na pobudo Franca Gorenška
začeli razvijati idejo o abonmaju, v
katerem bi gostili različna amaterska
društva s komedijami. Abonma so
Selničani z navdušenjem sprejeli, po
našem vzgledu pa so z organiziranjem
abonmajskih predstav začeli tudi v
drugih društvih. Ker v tem abonmaju
predstavljamo samo komedije, ga
imenujemo ABONMA KOMEDIJA že
sedmo leto. Po našem vzoru pa so se
začela razvijati druženja amaterskih
igralcev tudi v drugih krajih.
V vseh teh letih smo v Selnici gostili
naslednja društva: Podvelka, Ožbalt,
Lehen, Ribnica na Pohorju, Černeče,
Cerkvenjak, Miklavž na Dravskem
polju,Polskava, Vitomarci, Mekinje,
Osp, Andraž nad Polzelo, Rače in Selce.
Doslej smo vse predstave v kraju
odigrali v Slomškovem domu, kjer so
potekale tudi naše vaje. Za prijazen
odziv in pomoč v vseh teh letih se
zahvaljujemo Župnijskemu uradu
Selnica ob Dravi in posebej g. župniku
Francu Pečniku.
Sedaj imamo nov dom - veličasten
Hram kulture Arnolda Tovornika.
Ponosni smo in veseli, da se bo
kulturno delovanje nadaljevalo v
udobnejših in lepših prostorih, kamor
vabimo naše občinstvo na že 7.
ABONMA KOMEDIJA.
Vodja dramske sekcije: Polonca
Perkuš

M. Comoletti: Pridi gola na večerjo,
sezona 2010/2011, premiera 16. dec. 2011
Ansambel dramske sekcije KD Pavza:Jasna Maučnik - šepetalka, Franc Gorenšek
– Janez, Jasna Šteger – Vera, Mateja Žunko – ljubica Fani, Janko Stojkovič- Pavel
Zamuda, Sara Pokeržnik – kuharica Fanči, Vinko Deželak – Fančin mož Pikec
lternacija s Polonco Perkuš –tašča, Alenka Škerbinek - šepetalka, Vili Škerbinek
- mojster zvoka in Darko Žunko – lučkar. Režija - Stanka Breznik.
Za vlogo kuharice Fanči je Sara Pokeržnik prejela priznanje JSKD za najboljšo
stransko žensko vlogo.

Marco Tassara: Amour, amore, liebe, na trnek se lovijo ribe,
sezona 2009/2010
Ansambel dramske sekcije KD Pavza: Aleksander Tertinek – policaj, Jasna
Maučnik – soseda Rožica, Vinko Deželak – sosed Cvetko, Irena Jurca - šepetalka,
Alenka Škerbinek - šepetalka, Gregor Škribulja - lučkar in zvok, Mateja Žunko
– Francozinja Brigitte, Sara Pokeržnik – Nemka Helga, Janko Stojkovič – sosed
Jure, Janja Jamnik – Italijanka Angela, v alternaciji z Alenko Škerbinek, Polonca
Perkuš – tajnica Kristina, Primož Maučnik – Robi, Jasna Šteger – Pavla in Franc
Gorenšek – stric Franck Blackgrowe. Režija - Stanka Breznik.
Za vlogo soseda Jureta je Janko Stojkovič prejel priznanje JSKD za najboljšo
stransko moško vlogo.
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Vinko Mőrdendorfer: Vaja zbora,
sezona 2008/2009, premiera 22. 5. 2008.
Ansambel dramske sekcije KD Pavza: Ervin Šteger –
dirigent Peter, Igor Štruc – podjetnik Eržen (v alternaciji
Franc Gorenšek), Primož Maučnik – župan Marjan Slovenc,
Jasna Šteger – Kertovka, Polonca Perkuš - Anica, Anita
(Masilo) Vavh – Helenca Eržen, Damjana Očko - Ela, Janko
Stojkovič – Silvester, Aleksander Tertinek - Dragec, Jadran
Rudec – Vlado, Damijan Šteger – Joža Peršin Joki in Vinko
Deželak – gostilničar Žika Crnogorac, Režija - Stanka
Breznik.

Mira Mori: Ja, mama, razumem, mama
Polonca Perkuš: priredba za Navihance, sezona: 2014/2015,
premiera: 17. december 2014.
Igrajo: Kaja Grušovnik: mama Rozika, Nika Maučnik:
Helenca, Maša Berdinek: Marija, Naja Verhovčak: Tatjanca,
Ana Roj: Irenca, Timi Možič: Žan, Klemen Šteger: Andi
in Sergej Deželak: Segi.Miha Štruc in Mischel Malinič:
šepetalca, Rene Hlade:luč in glasba,Žana Brunšek: maska,
Eva Roj: fotografije, Rok Berdinek: oblikovanje, Polonca
Perkuš: režija.

Marko Kurat: Nekaj dragega in popolnoma
neuporabnega,
sezona 2013/2014, premiera 31. maj 2013.
Ansambel dramske sekcije KD Pavza: Janko Stojkovič-Oto
Drevenšek, Polonca Perkuš – Majda, njegova žena, Jasna
Maučnik – Milena, gasilka, Franc Gorenšek – Marjan, gasilec,
Darko Žunko – Andrej, gasilec, Sara Pokeržnik – Olga,
Jasna Šteger- Krasnočka, Vinko Deželak – Ledeni, monter,
Alenka Škerbinek in Mateja Žunko – šepetalki, Ožbalt
Pušnik, Vili Škerbinek, Matija Grušovnik – tehniki, Režija
– Stanka Breznik. Po mnenju selektorice Linhartovega
srečanja Aleksandre Blagojevič je to dobra in prepričljiva
uprizoritev s kakovostno igro. Skupina je disciplinirana,
izkušena, gledališko precej motivirana, predvsem pa tudi
odlično vodena, je zapisala selektorica.
Naša prva veseloigra: ŠOLA, LJUBEZEN IN ROKENROL
Olga Pavšič: Tarče, priredba Polonca Perkuš. Sezona
2012/2013, premiera december 2012.
Igrajo: Nika Maučnik in Tjaša Žunko: učiteljici, Naja
Verhovčak, Ana Roj, Timotej Možič, Miha Štruc, Klemen
Šteger, Tine Šteger, Eva Lep, Kaja Grušovnik, Maša Berdinek,
Ula Ulaga, Petra Krčovnik - učenke in učenci, Marko Šteger:
luč, zvok, Eva Roj: fotografije. Polonca Perkuš: režija.
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PEVSKI ZBOR KD PAVZA V BUDIMPEŠTO

Po uspešno izvedenem letnem koncertu v Hramu kulture
Arnolda Tovornika je pevski zbor KD Pavza gostoval na
letnem koncertu Vokalne skupine Vivere iz Slovenske
Bistrice. Gostiteljice so pripravile čudovit program, mi smo
ga pa še dodatno popestrili. Kot gostje smo sodelovali
tudi na slavnostni proslavi ob občinskem prazniku Občine
Sveta Trojica v Slovenskih goricah. Štejemo si v čast, da

smo se lahko prvič predstavili
v tej majhni in zelo gostoljubni
občini. Prejeli smo veliko pohval
od samega župana, gostujočih
poslancev in drugih vidnih
gostov. Nadejamo se, da bomo
naše sodelovanje nadgradili še
s kakšnim nastopom. Prepevali
smo tudi v Kungoti, prav tako ob
njihovem občinskem prazniku. Z
zaključkom pevske sezone so se
pričele tudi aktivnosti z iskanjem
novih pevcev. Ponosni smo,
da smo v jih svoje vrste uspeli
pridobiti kar nekaj, sedaj pa že potekajo vaje za novo
sezono, v kateri se bomo v sodelovanju s KUD Svoboda
iz Bistrice ob Dravi udeležili gostovanja pri naših plesnih
prijateljih na Madžarskem.
Prispevek in fotografija: Primož RAJH

BREZPLAČNO DO
OSNOVNOŠOLSKE IZOBRAZBE
Vsem, ki ste zaključili osnovnošolsko obveznost, vendar
niste končali vseh razredov osnovne šole, sporočamo,
da vsa vrata za vas kljub vsemu niso zaprta. Andragoški
zavod Maribor-Ljudska univerza odraslim in mlajšim
odraslim na poti do znanja že vrsto let pomaga z osnovno
šolo za odrasle. Vsem, ki ste prekinili redno osnovnošolsko
izobraževanje, je tako omogočeno, da končate šolo, hkrati
pa tudi nadaljujete izobraževanje.
Program Osnovne šole za odrasle je prilagojen tako, da
lahko v enem šolskem letu zaključite dva razreda. Odrasli
lahko torej brez preglavic zapolnite to vrzel v življenju,
mladi pa nadomestite izgubljeno ter se po končanem
osnovnem šolanju vpišete v srednješolsko izobraževanje.
Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko
številko: 02 / 234 11 11 ali 02 / 234 11 33.
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza namenja
posebno pozornost dejavnosti informiranja in svetovanja.
V sklopu nacionalnega projekta svetovalnih središč
nudimo odraslim celovito in poglobljeno informiranje
in svetovanje o možnostih nadaljnjega izobraževanja in

učenja. V osebnih pogovorih se z odraslimi pogovorimo
o tem, kako dokončati prekinjeno izobraževanje, si
nadgraditi stopnjo izobrazbe, si pridobiti kakšno dodatno
znanje za kvalitetnejše opravljanje dela in tudi za osebno
rast. Svetujemo tudi o tem, kako se motivirati za učenje in
kako se sploh lotiti učenja.
Na svetovalno središče se obračajo zaposleni, ki si želijo
pridobiti dodatna znanja za poklic in delo; brezposelni, ki
si želijo nov poklic; študenti, ki iščejo dopolnilna znanja
ob svojem študiju; starejši odrasli, ki se želijo izobraževati
v programih za osebni razvoj ipd. Svetovalni pogovori se
nanašajo na možnosti prekvalifikacije, prehoda iz nižje
na višjo stopnjo izobraževanja, na informacije o izpitih s
področja tujih jezikov, nacionalnih poklicnih kvalifikacijah,
povezanosti izobraževanja in dela ipd.
Za svetovalni pogovor pa se lahko zainteresirani naročijo
na telefonski številki: 02 / 234 11 23 ali po elektronski pošti:
svetovanje@azm-lu.si.
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NOVI IZDELKI NA LESARSKI ŠOLI
MARIBOR
Lesene mize, vrata, omare, postelje
so izdelki, ki so jih za zaključni izpit
izdelali dijaki in dijakinje letošnje
generacije, ki končujejo šolanje v
programih mizar in lesarski tehnik na
Lesarski šoli Maribor.

študijskih programih za poklic inženir
oblikovanja in inženir lesarstva.
Tudi mladi se vedno bolj zavedajo,
da je LES v tem trenutku izjemno
priljubljen in dobičkonosen material,
zato tudi vedno več mladih svojo
prihodnost vidi v delu in oblikovanju
z lesom. To pa hkrati dokazujejo tudi
naši diplomanti s svojimi inovativnimi
idejami in izdelki, ki nastajajo ob
zaključku njihovega študija.

Dijaki in dijakinje so izdelali različno
oblikovane izdelke, ki so plod njihovih
idej, želja in kreativnosti. Vsak izdelek
ima svojo zgodbo, ideja je nastajala
in dozorevala, nato pa so jo dijaki
z veščino svojih rok spremenili v
prekrasne uporabne izdelke, ki bodo
krasili njihova stanovanja.
Med izdelki pa vsekakor izstopa
izjemna okrogla miza z vstavljenimi
intarzijami, ki jo je izdelal dijak Kristjan
Bratuša, s čimer je prikazal svojo
izjemno sposobnost pri obdelavi lesa,
predvsem pa veliko domiselnosti in
inovativnosti pri izdelavi. Vsi izdelki
dijakov so predstavljeni na razstavi,
ki smo jo na Lesarski šoli Maribor
odprli v četrtek, 18.6.2015, v avli
Lesarske šole in je bila pripravljena ob
zaključku šolskega leta.

Vhodna vrata
(izdelal Miran Hunsk)

Med diplomanti, ki so v letošnjem
letu zagovarjali svoja diplomska dela
na Višji strokovni šoli (smer lesarstvo
in oblikovanje materialov), sta tudi
diplomanta iz bližnje okolice Matej
Kosmačin iz Bresternice in David
Robič iz Kamnice.
Matej KOSMAČIN je uspešno
zagovarjal svoje diplomsko delo z
naslovom: »Snovanje in izdelava
modularne električne kitare« na
višješolskem programu Oblikovanje
in si pridobil naziv inženir oblikovanja.
Diplomsko delo prikazuje postopek
izdelave modularne električne kitare
od ideje do končnega izdelka ter

Zaključni izdelki dijakov in dijakinj
letošnje generacije
končnega izdelka. V šolskem letu
2014/15 se je vpisala tudi prva
generacija gozdarjev in gozdarskih
tehnikov in to je ponudbo šole še
dodatno obogatilo.
Miza z intarzijami (izdelal Kristjan Bratuša)
LESARSKA
ŠOLA
MARIBOR,
Srednja in Višja strokovna šola,
ima dolgoletno tradicijo na področju
izobraževanja: izvaja izobraževalne
programe na področju celotne
gozdno-lesne verige: od nege gozda
do obdelave lesa in oblikovanja
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Študentom in dijakom je tako
omogočeno izobraževanje na treh
izjemno medsebojno prepletenih
področjih:gozdarstvu, lesarstvu in
oblikovanju. Na srednji stopnji se dijaki
izobražujejo na področju gozdarstva
in lesarstva za poklice gozdarskega
tehnika, gozdarja, lesarskega tehnika,
mizarja in obdelovalca lesa. Višja
strokovna šola izobražuje v dveletnih
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Diplomant Matej Kosmačin z mentorjem
Dušanom Borisom Hrenom
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ustrezne konstrukcijske rešitve, glavni del naloge pa je
združevanje različnih možnosti na električni kitari, s čimer
se poveča uporabnost in navsezadnje tudi zmanjšajo
stroški. Kitara je izdelana iz lesa javorja, ki ima odlične
akustične lastnosti in lep estetski videz. Kosmačin ima v
svoji domači zbirki že kar nekaj kitar ter hkrati obljublja, da
to ni njegova zadnja, saj ga ljubezen do glasbe in izdelave
vodita k novim idejam pri oblikovanju in izdelavi kitar.

David Robič je s svojim diplomskim delom »Tehnološki
postopek izdelave oblazinjenega pohištva« diplomiral
na višješolskem programu »Lesarstvo« in si pridobil naziv
inženir lesarstva.Diplomsko delo posega na področje
oblazinjenega pohištva, predvsem z namenom, da se
ohranijo tovrstna znanja tapeciranja izdelkov.
Višja strokovna šola za oblikovanje in lesarstvo

Diplomant David Robič z mentorjem Miroslavom Novakom

CO-WORKING MARIBOR SKUPNOST
INOVATIVNIH POSAMEZNIKOV
Pomen co-workinga
Beseda co-working v najširšem pomenu opredeljuje
način dela, ki zaposlenim in drugim strokovnjakom
omogoča, da si občasno ali stalno delijo prostor z drugimi
inovativnimi posamezniki iz svoje ali sorodnih panog.
Čeprav se v slovenščino co-working prevaja kot sodelo,
sodelanje, je dejanski pomen co-workinga nekoliko
širši. Prednost takšnega deljenja prostora (ang. desk
sharing) je v zniževanju stroškov najema prostora (če
gre za plačljivo obliko uporabe) in drugih materialnih
stroškov (stroški porabljene električne energije in
pisarniškega materiala). Hkrati s spontanim mreženjem
z drugimi ustvarjalnimi posamezniki najrazličnejših
profilov uporabniki pridobivajo nove izkušnje, zamisli,
vstopajo v nove projekte in ustvarjajo inovacije. Delo v
co-working prostoru je usmerjeno v dokončanje projekta
znotraj izbrane skupine strokovnjakov, k čemur bistveno
pripomore delovno okolje in interdisciplinarnost delovne
skupine znotraj projekta.
Prvi je besedo co-working uporabil Bernard De Koven
pred več kot dvema desetletjema, ko je pri svojem

inovativnem pristopu pri oblikovanju zabavnih iger
uporabil idejo o sodelovanju inovativnih posameznikov
pri izdelavi zabavnih družinskih iger. Mnoge računalniške
igre danes igramo znotraj zaprte socialne mreže, kjer se
upošteva sodelo (ang. co-working) za dokončanje različnih
zahtevnostnih stopenj.
Brad Neuberg je uporabil co-working za opis prostora kot
delovnega okolja. V San Franciscu je leta 2005 ustanovil
pisarno, kjer so delali trije tehnološki delavci, čez dan
pa je bil prostor odprt tudi za druge. Danes se tovrstni
prostori, namenjeni sodelanju, ustanavljajo po vsem
svetu. Postajajo vedno bolj popularni tudi v Sloveniji.
Nemalokrat naletimo na tovrstno obliko dela v subjektih
inovativnega okolja (podjetniški inkubatorji, univerzitetni
inkubatorji in tehnološki parki).
Co-working je torej poslovni prostor ali drugo ustvarjalno
delovno okolje, kjer se srečujejo najrazličnejši strokovnjaki,
samozaposleni, ki niso pogodbeno zavezani deliti svoje
znanje, izkušnje in sposobnosti enemu delodajalcu –
pravnemu subjektu, temveč lahko svoje znanje, izkušnje in
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sposobnosti delijo znotraj zaprtega projekta, ki predstavlja
neko ekonomsko vrednost.
Komu je co-working prostor namenjen
Co-working
prostor
je
namenjen
inovativnim
posameznikom, samostojnim podjetnikom, ki niso
pogodbeno zavezani pri enem delodajalcu (ang.
Freelancers). Spodbudno, deljeno delovno okolje in
različne aktivnosti posameznikov niso značilnosti
klasičnega pisarniškega okolja, kjer so posamezniki
največkrat pripadniki istovrstnega pravnega subjekta.
Z drugimi besedami bi lahko zapisali, da ta način dela ni
primeren za istovrstne profile strokovnjakov znotraj istega
pravnega subjekta, čeprav je tudi to mogoče, temveč
je ta način dela bolj primeren za heterogene skupine
profilov med pravnimi subjekti. Co-working je zanimiv
za strokovnjake, ki opravljajo delo na domu, neodvisne
pogodbene delavce ali poslovne ljudi, ki pogosto potujejo
in opravljajo delo v izolaciji, znotraj zaprtega prostora. Delo
na domu je za marsikoga utrujajoče, manj učinkovito kot
delo v prijaznem podjetniškem okolju, ki ga co-working
prostor ponuja. Izmenjava izkušenj lahko predstavlja za
marsikoga novo poslovno priložnost. Dejanski učinki
uporabe co-working prostora so v vključevanju v socialne
poslovne mreže najrazličnejših profilov. Možnost vključitve
najboljših strokovnjakov v posamezen projekt pri coworkingu predstavlja sinergijske učinke večjih razsežnosti.
Coworking Maribor
Coworking Maribor ali krajše CWMB deluje v okviru
Mariborske razvojne agencije na Pobreški cesti 20 v
Mariboru od 15. januarja 2015. Uporabnikom smo na voljo
v drugem nadstropju v sodobnih, klimatiziranih prostorih,
z možnostjo brezžičnega dostopa do interneta, in sicer:
ena konferenčna soba z možnostjo vnaprejšnje rezervacije,
ena delovna soba ter odprt prostor za poslovne sestanke
ali srečanja. Prostori se v CWMB, razen konferenčne sobe,
zasedejo po pravilu, kdor prej pride, prej zasede prostor.
Naš delovni čas je med 9.00 - 17.00 uro. Uporabnikom
sta v predprostoru CWMB na voljo dva avtomata, in sicer
avtomat za kavo in avtomat za osvežilne napitke in sladke

Vsak razvija svojo misel
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Samostojno delo in sodelo
prigrizke. Sprostijo se lahko na velikanskih in udobnih
pogrezajočih se sediščih. V komaj sedmih mesecih smo
pridobili 77 rednih članov. CWMB je na voljo popolnoma
brezplačno podjetnim posameznikom (hitra brezplačna
dostopna točka do interneta) ob predhodnem podpisu
sporazuma o uporabi co-working prostorov oziroma
delovne postaje (sodobno opremljen namizni računalnik
z možnostjo barvnega laserskega izpisa na papir A4).
CWMB je v celoti financiralo Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Programa za
spodbujanje konkurenčnosti Maribora s širšo okolico 2013
- 2018. Sprejeti program zagotavlja določene instrumente
za izboljšanje konkurenčnosti in okrevanja gospodarstva
znotraj problemskega območja, čemur je namenjenih večji
del od dodeljenih 32 mio. EUR, in sicer: (1) ustvarjanje in
ohranitev delovnih mest s spodbujanjem novih vlaganj ali
razširitvijo dejavnosti obstoječih podjetij; (2) spodbujanje
mikro in malih podjetij z mikrokrediti in subvencijo
obrestne mere za komercialne kredite; (3) spodbujanje
podjetniške dejavnosti in ustvarjanje novih delovnih

Reševanje težav v skupini
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mest; (4) podpora pri poslovanju in razvoju podjetij; (5)
promocija gospodarstva in območja Podravske in Koroške
regije za privabljanje tujih in domačih vlagateljev. V
problemsko območje sodijo občine Maribor, Ruše, Hoče
– Slivnica, Pesnica, Kungota, Selnica ob Dravi, Podvelka,
Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.
Avtor članka in fotografij: Viktor TANCER,
strokovni sodelavec na MRA, Co-working Maribor
Ministrov govor ob odprtju

JEZIKOVNE DROBTINICE
IZPOSOJENKE IN TUJKE V SELNIŠKEM
GOVORU TER NJIHOV IZVOR
Izpisano besedje je izbrano iz
Etimološkega slovarja slovenskega
jezika dr. Franceta Bezlaja (1976).
Slovenske besedne družine glede na
izvor uvrščamo v tri skupine.
1. Besede, ki so nastale v
kontinuiranem jezikovnem razvoju
že v praindoevropskem jeziku, npr.
ovca, mati; besede, ki so nastale v
praslovanščini, npr. sosed; besede,
ki so nastale iz podedovanih besed
v času samostojnega slovenskega
jezikovnega razvoja, npr. hlev.
2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti
sosednjih jezikov, največ iz nemščine.
3. Posnemovalne besede posnemajo
naravne glasove, npr. kokoš, mukati.
Tujka je strokovna beseda, ki je bila
v 19. in 20. stoletju izposojena iz
tujega knjižnega jezika. V rabi je le v
knjižnem jeziku.
Največ
izposojenk
imamo
iz
nemščine (nem.), praslovanščine
(psl.) in drugih slovanskih jezikov, iz
indoevropščine (ide.), iz latinščine
(lat.), grščine (gršč.), italijanščine
(ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika
(bav. avstr.), manj pa iz drugih jezikov.
Izpisane so besede, njihov pomen in
izvor.
Endívija 'vrsta solate' – iz ital.; èrb
'dedič' – iz nem; ẹstrih 'tla, strop' –
iz nem; fajfa 'pipa, čedra' – iz nem.;
fáuda 'zavih, šiv, guba' – iz nem.;

falíti ' manjkati, zgrešiti' – iz nem.;
falót 'pokvarjenec, malopridnež' –
iz franc.; fánt 'deček, mladenič' – iz
ital.; fár 'duhovnik' – iz nem.; fára
'župnija' – iz nem. pri vseh katoliških
Slovanih; fičfiríč 'lahkoživec' – nejasno
(morda iz madž.); fíniti 'sopsti, hropsti'
– posnemanje naravnega glasu;
fínka 'kurji zadek' – iz ital.; firbec
'radovednost, radovednež' – iz nem.;
firkeljc 'četrtinka' – iz nem.; flandra
'vlačuga' – iz nem.; flaša 'steklenica' –
iz nem.; flavza 'šala, prazna govorica'
– iz nem.; flika 'krpa, zaplata' – iz nem.;
flikniti 'udariti, švrkniti' – posnemanje
naravnega glasu; flós 'splav' –iz nem.;
fọglavž 'ptičja kletka' – iz nem.; frákelj
'osminka' – iz nem.; fránža 'resa' – iz
nem.; fráta 'poseka, gozdna jasa' – iz
nem.; frišen 'svež' – iz nem.; frnážiti
'goljufati' – iz nem.; fržmagati se
'upirati se, zavračati, gnusiti se' – iz
nem.; fúrež 'pojedina pri kolinah' – iz
nem.; fúrm 'oblika' – iz nem.; gabati
'gaziti, bresti' – neznan izvor; gágati
'crkavati, poginjati' – posnemanje
naravnih glasov; gajžla 'bič' – iz
nem.; gànk 'lesen hodnik' – iz nem.;
gántar 'podstavek za sod' – iz nem.;
gàrbati 'pretepati koga, tolči' – iz
nem.; gártroža 'vrtnica' – iz nem.; gáte
'spodnje hlače' – iz slovan. j.; gáter
'mreža, rešetka' – iz nem.; gáditi se
'gabiti se' – iz ide.; géniti 'premakniti' –

iz slovan. j.; giht 'protin' – iz nem.; glàž
'steklo, kozarec' – iz nem.; glibánja
'goba' – iz slovan. j.; glih 'enak' – iz
nem.; gmáh 'mir, udobje' – iz nem.;
gumpec 'tepec, neotesanec' – iz nem;
gvant 'obleka, oblačilo' – iz nem.;
gverati '; vračati' – iz nem.; gnjáviti
'tlačiti, nadlegovati' iz ide.; gólaž
'papricirana mesna jed' – iz madž.;
golér 'ovratnik' – iz nem.; gónda
'redka, zakuhana hrana za prašiče' – iz
nem.; goníti se 'pojati se' – iz slovan. j.;
goríca 'ograjen prostor za svinje' – iz
psl.; gospojnica 'Marijin praznik' – iz
slovan. j.; gota 'botra' – iz nem.; graba
'jarek, prekop' – iz nem.; gràh 'grah,
fižol' – iz slovan. j.; grés 'pesek, zdrob'
– iz nem.; grévati 'kesati se, obžalovati'
– iz nem.; gróla 'koralda, jagoda na
ogrlici' – iz nem.; grtánec 'goltanec' –
iz slovan. j.; grùnt 'kmečko posestvo'
– iz nem.; grúntati 'premišljevati' – iz
nem.; gruška 'hruška' – prakulturna
beseda; gúliti se 'učiti se' – iz slovan. j..
Nadaljevanje sledi.
Akad. prof. dr. Zinka Zorko
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LOVSKA STRELSKA TEKMA
LGB Kozjak, ki deluje v okviru LD
Vurmat, Gaj nad Mariborom in Boč na
Kozjaku že vrsto let ohranjajo tradicijo
medsebojnega tesnega sodelovanja
na področju lovstva. Med oblike
medsebojnega sodelovanja spada tudi
tradicionalna strelska tekma v članski
in veteranski konkurenci v streljanju z
MK puško in na glinaste golobe.
Tako je tudi 21.6.2015 potekalo
tekmovanje v organizaciji LD Boč na
Kozjaku, gostili pa so nas LD Vurmat,
kjer smo imeli na voljo začasno strelišče
za tekmovanje. Otvoritev je opravil
predsednik LGB Kozjak, starešina
LD Boč na Kozjaku Boris Mušič, ki
je uvodoma nagovoril in pozdravil
vseh 50 udeležencev. Poudaril je,
da je pomembno sodelovanje tudi
na strelskem področju in ne samo
na področju upravljanja z loviščem.
Tekmovanje je potekalo v lepem
nedeljskem dopoldnevu v prečudoviti
okolici lovskega doma LD Vurmat. Med
tekmovanjem se je pokazal prijateljskitovariški duh, saj so vsi prisotni člani
vseh ekip bodrili ostale sotekmovalce.
Videti je bilo, kot da so rezultati bili
znani že na začetku in mogoče je tako
bilo tudi prav.
Posamezni tekmovalci so imeli nekaj
težav pri doseganju rezultatov saj so na
tekmi dosegli znatno slabše rezultate,
kot pa so jih na samem treningu nekaj
dni pred tekmo. Nekateri so imeli
težave z zelo strogim sodnikom, ki
očitno ni doumel, da gre za prijateljsko
tekmovanje in ne za tekmovanje na
nivoju LZS. Po razglasitvi rezultatov
je bila strogost (bereš lahko tudi kako
drugače) sodnika tudi pozabljena.

Zmagovalna ekipa LD Vurmat-člani.
Uvrstitve so bile naslednje:
Ekipno člani:
1. LD Vurmat.
2. LD Gaj nad Mariborom.
3. LD Boč na Kozjaku.

Posamezno člani:
1. Darjan Vesenjak, LD Gaj nad
Mariborom.
2. Damijan Štiberc, LD Vurmat.
3. Simon Maček, LD Vurmat.

Prehodni pokal (že drugič) je šel v
roke ekipi LD Vurmat.

Posamezno veterani:
1. Anton Črnko, LD Vurmat.
2. Franc Ozanič, LD Boč na Kozjaku.

Zmagovalna ekipa LD Vurmat-veterani.
Ekipno veterani:
1. LD Vurmat.
2. LD Gaj nad Mariborom.
3. LD Boč na Kozjaku.

3. Janko Demšar, LD Gaj nad Mariborom.
Čestitke vsem prejemnikom medalj
in pokalov, do naslednje tekme v letu
2016 pa dober pogled.
Prispevek in fotografije:
Srečko F. KROPE
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KOLESARJENJE PO ISTRI

»Čuj, zaj pa mi res pedale dol
vzemi...,«, je bila najpogosteje
izrečena kombinacija besed, kateri
je sledil utrujen pogled proti
plinskemu žaru, na katerem so se
že pekli čevapčiči in klobasice. Ob
spremljavi regeneracijskih napitkov,
s poudarkom na hmelju ali grozdju,
odvisno
od
posameznikovih
preferenc, je kolesarska odprava
počasi doživljala svoj zaključek.
Počitek na sončni plaži, ki jo je hladil
prijeten vetrič, je bil ravno pravo
zdravilo za napore prejšnjega dne, v
katerem je skupina dvajsetih članov
in simpatizerjev MD BakHEROs
prekolesarila več kot 100 kilometrov
dolgo kolesarsko pot od Kopra do
Poreča.
Parenzana 2015 se je začela z
zgodnjo jutranjo avtobusno vožnjo
od Selnice ob Dravi do Kopra. Ko
so kolesarji sestopali z avtobusa,
so jih na parkirišču že čakala
pripravljena kolesa in raznovrstne
selniške dobrote, ki so služile kot
okrepčilo med potjo. Nekaj dodatno
napumpanih gum in prestrašenih
pogledov zaradi relativno dolge
poti in že je skupina mlajših in
starejših članov ter simpatizerjev MD
BakHEROs pričela vrteti pedale. Po

urejenih kolesarskih poteh slovenskih
obmorskih krajev smo kolesarili
skozi Koper, Izolo, Portorož ter mimo
sečoveljskih solin vse do mejnega
prehoda Sečovlje. Nato se je pričel
prvi zahtevni del etape, vzpon proti
Bujam. Rahlo začudeni, a hkrati
vzpodbujajoči pogledi turistov, ki so
se vračali s hrvaške Istre in v koloni
čakali na prehod meje,so skupini
dajali dodatni zagon za nadaljevanje
poti. Krajša vožnja po magistralni
cesti se je hitro spremenila v offroad teren v kombinaciji terrerossein
koščkov apnenca, ki je predstavljal
prijetno spremembo in izziv glede na
slovensko stran poti.
Pedali so se začeli vrteti počasneje,
začutili so se prvi mravljinci,
glavna misel vsakega kolesarja
pa je bil krožnik testenin v družbi
polliterskega kozarca klasičnega

špricerja, ki je, obdan z roso, že čakal
na 20km oddaljenem Grožnjanu.
Spremljevalna ekipa je tam poskrbela
za okrepčitev sredi etape, kakršno bi si
zaslužili udeleženci Tour de France-a.
Po kavi je sledilo klasično skupinsko
slikanje na obzidju idiličnega mesteca,
ki leži na vrhu hriba, pod katerim se
prepletajo polja hrvaške Toskane.
Sledil je 20km dolg spust proti
Motovunu, ki se je izkazal za
velik zalogaj, saj je bilo potrebno
neprestano pritiskati na pedale, da
se kolesa niso ustavila. Premagovati
je bilo potrebno temne predore ter
se izogibati sveže nastalim blatnim
lužam. Po navideznem spustu smo
se zbrali ob vznožju Motovuna. »Glej,
kak sn pa jaz vsran,« je pojamral vsak
kolesar, ki je prispel na zbirno mesto.
Sledilo je obvezno: »Kaj od tu dalje
bo zajšoderalalsfalt ?« vprašanje
organizatorjem, ki so zatrjevali, da
bo pot proti morju le še idila. Kolesa
so se pričela ponovno vrteti, čeprav
v manjšem številu, saj so se nekateri
odločili, da bodo zahtevnejši del poti
premagali s pomočjo avtobusa. Bolj
vztrajni so se takov tem času podali na
17km dolgi vzpon mimo Motovuna.
Sledili so veseli, a hkrati utrujeni
pogledi proti tabli »Poreč-15km«.
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Ob pogledu v nebo je bilo jasno,
da je potrebno zadnji del poti
prevoziti v višji prestavi kot doslej,
saj so oblaki napovedovali nemiren
večer. Trije kolesarji, ki so uspeli
pobegniti glavnini, so se ob 19. uri
že kopali, organizatorji pa so v tem
času pripravljali vse potrebno za
nastanitev. Ob zboru v centru Poreča
vreme ni več vzdržalo, pa tudi kolesarji
so mislilile še na tuš in posteljo. Ko so
se osušili, so najvztrajnejši nadaljevali
z nočnim izhodom.
Jutro se je začelo pozno. Celotna
skupina je, z različnimi prevoznimi
sredstvi, prišla do zbirnega mesta,

do katerega jih je vodil prijeten dim z
žara, ki se je videl daleč naokoli. Sledil
je že poprej opisan počitek, podelitev
diplom ter zahvala podporni ekipi, ki
je poskrbela za popoln vikend tako
s športnega kot tudi z družabnega
vidika. Nato smo sedli na avtobus
ter pot domov nadaljevali v našem
mladostnem slogu, ob zvokih pristnih
slovenskih »glasbenikov« ter krikov:
»Belo al' rdečo, jegeral' orehovec?«.
Seveda pa so po avtobusu od rok do
rok potovale tudi domače selniške
dobrote, ki jih je pripravil nežnejši
del ekipe. Medtem ko so nekaterim
že pojenjale moči, so se drugi šele
pričeli ogrevati. Vrhunec zabave, ki se
je zgodil med Mariborom in Selnico,
je poskrbel, da bosta drugo leto na
odpravo peljala ne eden, temveč kar
dva avtobusa.
Parenzana 2015 se v resnici ni začela v
Kopru. Začela se je nekega večera na
Slovenskem trgu v prijetnem vzdušju,
ko smo člani društva razmišljali,

kako bi popestrili vsaj enega od
poznopoletnih
vikendovnaših
krajanov.Ker pa nobena dobra ideja
ne vzklije brez primernih pogojev, se
v tem primeru zahvaljujemo: Občini
Selnica ob Dravi, Klubu študentov
Ruš, Selnice in Lovrenca, BKTV,
Baru Črpalka-Ptuj, Vute puškarstvu,
kmetijiSrnko-Jugter DanijeluOsaniču
in KlemnuŠtegeru, ki sta nas hitro in
varno vozila naokoli.
Ker pa ste ob prebiranju članka
zagotovo dobili lušte, si oglejte
še video in slike, ki so na naši
facebook ter spletni strani. Vsi, ki
si v prihajajočih mesecih želite
popestritve, ste v novembru vljudno
vabljeni na glasbeno-kulinarični
izlet po Slovenskih goricah, naše
tradicionalne Predbožične Fale in
rugih dogodkov pa tako ni potrebno
posebej izpostavljati.
Prispevek in fotografije:
Mladinsko društvo BakHEROs

KOLESARSKA POT PO MEJAH
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Letos pomladi smo skupina rekreativnih kolesarjev prevozili
načrtovano kolesarsko pot po mejah občine Selnica ob Dravi.
Trudili smo se slediti občinski meji, kolikoromogočajo ceste in
teren. Na odseku med kočo na Žavcarjevem vrhu in domom
CŠOD Škorpijon smo prestopili občinsko mejo, na odsekih
med Sv. Duhom in mejnim prehodom Gradišče na Kozjaku
ter med kmetijama Holant in Čekl pa državno mejo z Avstrijo.
Dolina Čermenica, po kateri smo se vračali, pa spada v občino
Podvelka.
Pot smo ocenili za zahtevno, adrenalinsko bogato in
zanimivo, saj smo bili povsod deležni lepih razgledov in
slikovite pokrajine. Priporočamo jo rekreativnim kolesarjem
z gorskimi kolesi in dobro telesno pripravljenostjo. Če se
odpravite na opisano pot, si vzemite čas za te vrste užitkov.
Pot je dolga 55 kilometrov z zahtevnimi vzponi in spusti.
Večinoma poteka po poteh do kmetij, peš poteh in tudi po
regionalni cesti, kjer je potrebno biti še posebej previden.
Pravi kolesarji sedejo na kolo s čelado in drugo opremo za
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Pravi kolesarji sedejo na kolo s čelado in drugo opremo za
varno vožnjo.

Pot nadaljujemo po asfaltirani cesti do Sv. Duha. Na vrhu si je
potrebno oddahniti, da zajamemo sapo.

Zbor pri Viltuškem gradu.
OPIS POTI
Pot se prične pri gradu Viltuš, po strmem vzponu pri kmetiji
Sp. Slemen 86, kjer je prvi lep razgled v dolino do Maribora.
Makadamska pot nato vodi mimo kmetije Sp. Slemen 112
naprej in navzgor do kmetij Sp. Slemen 111 in pri kmetiji
Sp. Slemen 107 prečkamo travnik, ki je na koncu zagrajen
z električnim pastirjem. Po dogovoru z gospodarjem je pot
dovoljena, le kolo je potrebno dvigniti čez električnega
pastirja. Po kratki vožnji ob gozdu in skozi gozd se pot
priključi cesti, ki pelje iz Brestrnice (Jelovca). Po sto metrih
prispemo do kmetije Vute (Sp. Slemen 104). Pot nadaljujemo
po lepi makadamski cesti mimo kmetije Sp. Slemen 101. Po
nekaj sto metrih zavijemo na planinsko pot proti koči na
Žavcarjevem vrhu. Na koči na Žavcarjevem vrhu se prileže
počitek in okrepčilo.

Na brvi čez Bistriški potok.
Pot nadaljujemo po dovozni cesti v smeri proti domuCŠOD
Škorpijon. Mimo doma CŠOD Škorpijon pelje pot po gozdu
proti kmetiji Štampfer (Veliki Boč 9). Pred kmetijo (ko jo že
vidimo) zavijemo desno po pešpoti, ki po stopetdesetih
metrih zavije levoin se imenuje graničarska pot. Navzdol je
pot do brvi na Bistriškem potoku, ki je strma in vijugasta.

Prijeten oddih na kmetiji Holant.
Po strmi planinski poti navzdol ob meji, pri mejni tabli,
nadaljujemo v Avstrijo in pri prvem odcepu levo sledimo
poti mimo avstrijske kmetije z govedom in kmetije s konji
do ceste proti mejnemu prehodu Gradišče na Kozjaku. Pri
kapelici pred mejnim prehodom zavijemo levo proti kmetiji
Holant (Gradišče na Kozjaku 20), ki čepi na vrhu griča. Na
dvorišču se je dobro ustaviti,si oddahniti, nato pa nadaljevati
pot skozi gozd. Ko pridemo iz gozda, smo spet v Avstriji.
Spustimo se navzdol in na prvem desnem zavoju asfaltne
ceste nadaljujemo naravnost skozi gozdič do kmetije Čekl
(Gradišče na Kozjaku 35). Pred dvoriščem zavijemo levo
navzdol, kjer nas pot pripelje do osnovne šole v Gradišču na
Kozjaku. Po dolini Čermenice se pripeljemo do Ožbalta, kjer
se priključimo na regionalno cesto Maribor-Dravograd. Ker je
na tej cesti gost promet, previdnost ni odveč. Pri Elektrarni
Fala se rešimo gostega prometa, če zavijemo na selniško
Jabolčno pot. Skozi sadovnjake pot hitro mine in že smo na
cilju, v centru Selnice.
Pot bomo kmalu označili tako, da se na njej nebodo izgubili
niti tujci.Če bo vse tako, kot smo se dogovorili, bodo skrb za
pot in skupinsko kolesarjenje prevzeli člani Johanes kluba.
Fotografiral in zapisal: Janko LISJAK
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POLJSKA - ROMANJE Z AGENCIJO

ARITOURS PO POTEH SV. PAPEŽA JANEZA
PAVLA II. OD 15. DO 18. JUNIJA 2015
»Družina je skupna pot, čeprav posebna,
enkratna in neponovljiva, kot je
neponovljiv vsak človek, je pot, od katere
se človek ne more ločiti.«
Misel je izrekel papež sv. Janez Pavel
II. (Karol Józef Wojtyła, * 18. maj 1920,
Wadowice, Poljska, † 2. april 2005,
Vatikan)

v poznih popoldanskih urah, pa
pričakalo sonce.
Na Jasni gori smo se sredi mesta
navdušeni sprehodili okrog samostana
pavlincev, občudovali tamkajšnji park
in doživljali pogled na mesto. Dan smo
zaključili s sveto mašo vKapeli rožnega
venca znotraj Marijine bazilike z

Skupinski posnetek v Czenstochowi – Jasna gora
Zbrali smo se zgodaj zjutraj, ko smo se
odpravili v svet, da bi videli nove stvari
in se duhovno obogatili. Romarji iz
Selnice, nekateri tudi iz drugih krajev,
vsak zase, pa vendar skupaj, smo kmalu
postali ena sama romarska družina.
Potovali smo preko Avstrije in Češke
republike ter dospeli do Čenstohove
na Poljskem. Pot je bila dolga, zato smo
lahko dodobra spoznali pokrajino, ki
je bogata s prostranimi ravnimi polji,
kjer se med vsakovrstnim rastlinjem
pozibava bujna trava, saj je veter
venomer dejaven. Prav zato ne manjka
vetrnih elektrarn za proizvodnjo
energije. Na poti nas je pozdravil dež,
v Čenstohovi, kamor smo prispeli
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znamenito ikono »Črne Marije« iz 14.
stoletja.
Po prvi noči na Poljskem nas je zbudilo
sončno, toda sveže jutro. Naspani in siti
smo na Jasni gori obhajali svetomašo,
nato pa še nekaj časa uživali ob
sončnih žarkih in v samostanskem
parku. Ker smo bili zares družina, smo
z veseljem usmerili svoje nasmejane
obraze proti fotografskemu aparatu
in že je nastala skupna fotografija; s
tem smo ovekovečili svoj obisk Jasne
gore. Pred nadaljevanjem poti je bilo
še druženje, da se je skupina okrepčala
z domačimi dobrotamipridnih rok.
Dan smo nadaljevali z ogledom
zloglasnega
koncentracijskega
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taborišča Auschwitz. Občutke, ki
prevzamejo človeka ob srečanju
z nečloveško stvarnostjo iz časa II.
svetovne vojne, je težko opisati. Če
nismo jokali naglas, smo jokali v svojih
dušah. To je kraj, kjer vsakdo dodobra
spozna zlo in se zave, da tega človek ne
bi smel nikoli početi v svojem življenju.

Naj spet spregovori sv. Janez Pavel II.:
»Čas je, da vsi znova postanemo
zmožni, da s srci, polnimi spoštljivega
strmenja, vsakega človeka častimo in
spoštujemo.«
Zamišljeni in pretreseni smo zatem
v poznem popoldnevu naredili
postanek v svetišču Božjega usmiljenja
Łagiewniki
redovnice
Faustine
Kowalske, ki jo je papež sv. Janez
Pavel II. leta 2000 razglasil za svetnico.
Sprehod okoli svetišča, pogled v
notranjost in vzpon na razgledni stolp
so nam vrnili dobro voljo. Sledila je
vožnja do hotela, večerja in nočitev.
Čeprav že polni lepih doživetij smo
v novem jutru kljub temu vstali z
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radovednostjo in pričakovanjem, kaj
bo prinesel tretji dan. Po zajtrku nas
je avtobus odpeljal v kraj Wieliczka
na ogled rudnika soli, ki je res pravo
čudo narave in dela človeških rok.
Dve uri hoje po podzemnih rovihsta
minil, kot bi trenil; naše oči se pač niso
mogle načuditi vsej lepoti. Začelo se
je s hojo navzdol, bilo je 350 stopnic
najprej do globine 60 m; ob vse
večjem navdušenjuse je pot spustila
po stopnicah do globine 90 m, nakar
smo dosegli najnižjo točko ogleda:
135 m pod zemljo. Na poti smo lahko
videli prelepe dvorane, kapele, kipe,
stopnice, lestence, izdelane iz kamene
soli, čudovita jezera, obenem pa smo
lahko tudi okušali sol, bodisi z dotikom
sten ali pa zdrobnim požirkom
vode; dodobra smo se tudi nadihali
ugodnega podzemnega zraka. V
največji in najlepši dvorani smo posneli
še skupno fotografijo ter zapeli Marijino
pesem, ki je zaradi dobre zvočnosti
prostorablagodejno odmevala. Pesem
ni navdušila le nas, ampak tudi druge
obiskovalce, ki so nam ploskali v znak
odobravanja.Ob koncu ogleda smo
imeli čas za nakup spominkov, ki so
bili na voljo kar v samem rudniku, in
sicer 135 m pod zemljo; tam so tudi
restavracija,poročna dvorana ter sobe
za prenočevanje. Polni navdiha smo
se z manjšim dvigalom, devet oseb
naenkrat, kot ribice v konzervi odpeljali
nazaj belemu dnevu naproti.
Po okrepčilu smo obiskali v Krakowu
na novozgrajeno svetišče papeža
sv. Janeza Pavla II., ki so ga slovesno
blagoslovili ob njegovi razglasitvi
za blaženega leta 2011. Cerkev je
namenjena ohranjanju spomina na
življenje in poslanstvotega moža, ki
je bil pred tem krakovski nadškof.
Osrednja znamenitost svetišča je
najprej relikvija – steklenička njegove
krvi, shranjena v kristalni posodi, ki
so jo vgradili v oltar v spodnji cerkvi,
zatem paumetniško bogatimozaiki p.
Marka Ivana Rupnika v glavni cerkvi.

otrok; na ogled je veliko fotografij, ki
ga predstavijo kot velikega potnika po
svetu; vidi se tudi stran Svetega pisma,
kjer so sestre redovnice zaznamovale
križ ob besedilu, ki so mu ga brale, ko
je umiral. Zanimiva je soba z mnogo
lističi; to so prošnje, s katerimi so se
ljudje z vsega sveta obračali na svetega
očeta. Muzej je in ostane globoko

Krakow
Po maši smo se podali proti mestu
Krakow. Ogled zgodovinskega in
kulturnega središča Poljske smo
začeli na gradu Wawel nad reko Vislo,
nadaljevali v stolnici z grobnicami
kraljev in velikih Poljakov, se sprehodili
do največjega renesančnega dvorišča
v Evropi ter pot nadaljevali po starem
mestnem jedru, kjer ne manjka cerkva.
Po pravici so Krakow včasih imenovali
poljski Rim. Tam smo si ogledali
med drugimslovito Marijino cerkev s
petsto let starim krilnim oltarjem; eno
samo krilo tehta celo tono, pri čemer
obe krili po starem izročilu dnevno
odpirajo in zapirajo. Na osrednjem
trgu Rynek Glowny smo podoživeli
poljski vsakdan, si privoščili zelo
okusno tradicionalno jed »pierogi«
(z različnimi nadevi polnjeni,iz testa
narejeni žepki), se odžejali s pivom ali
pa prigriznili kajdrugega. Bližal se je
večer, dočakali smo večerjo in nočitev.
Četrti dan smo v svetišču Božjega
usmiljenja Łagiewniki ob grobu sestre
sv. Faustine Kowalske imeli sveto
mašo, med njo pa gledali tudi otroke,
ki so trumoma prihajali poljubljat
posmrtni ostanek sv. Faustine
Kowalske. Sledil je daljši postanek v
Wadowicah, rojstnem kraju sv. papeža
Janeza Pavla II. V tamkajšnji župnijski
cerkvi je krstilnik, kjer je bil papež
krščen; tik ob cerkvi je bogat muzej
o njegovem življenju, ki hrani veliko
papeževih osebnih predmetov, kot
so na primer duhovniškaoblačila,
smuči in nahrbtnik. V okviru muzeja
je stanovanje, kjer je živel papež kot

Svetišče božjega usmiljenja - Krakow

Svetišče papeža Janeza Pavla II. - Krakow
doživetje, kjer obiskovalec zasluti, kako
srčen in preprost človek je bil sv. papež
Janez Pavel II.
Ni preostalo drugega: morali smo se
podati na dolgo pot proti domu. Vse
je hitro minilo, saj smo se medsebojno
duhovno bogatili, molili, peli, se
pogovarjali in si pripovedovali ter
naposled
nasmejani
pripotovali
domov. Bilo je malo pred polnočjo, ko
smo se drug drugemu zahvalili za vse,
kar smo doživeli kot romarska družina.
Se vidimo na prihodnjem romanju!
Zapisala: Ines ŠINKO
Foto: Cirila GOSAK
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KAJŠA PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU
S podporo Občine Selnica ob Dravi
smo dobili lokalni pridelovalci,
rokodelci in ponudniki priložnost,
da se septembra in oktobra
predstavimov prostorih bivšega
mejnega prehoda Sv. Duh na Ostrem
vrhu. Seveda je z nami ostala tudi
etnološka zbirka »Selniški plejžuh«,
ki bo obiskovalcem na ogled v času
odprtja trgovinice. Občasno se bo
predstavil posamezen ponudnik z
razširjeno ponudbo (degustacijo,
predstavitvijo izdelkov...). Vsak vikend
(petek, sobota in nedelja) si lahko
med 10.00 in 15.00 uro ogledate in s
seboj odnesete:
• izdelke iz ekološke ovčje volne s
certifikatom Slovenska domača
obrt, ki jih izdeluje podjetje SOVEN
d.o.o.,
• jabolka, jabolčni sok, suho sadje,
konopljino olje, konopljin čaj
iz bogate ponudbe Kmetijske
zadruge Selnica ob Dravi, z.o.o.,
• izdelke s sivko (grelne blazinice,
dišeče blazinice, vzglavniki s

pirinimi luščinami) in ročno vezene
izdelke, ki jih izdeluje Godi mi,
• suhomesnate
izdelkekmetije
Godec Rat,
• vina vinotoča Breznik,
• sadnesokove, marmelade, sušene
krhlje in še druge izdelke, ki jih
ponuja sadjarstvo Grahor,
• različne vrste kruha, gibanice,
štrudlja, trajno sveže pecivo,
konopljin
čaj
in
nekatere
drugevrste čaje skmetije Rakovič.
Spremljate nas lahko na Facebook
strani Kajša: https://www.facebook.
com/kajscha in ste na tekočem z
našimi dogodki.
Upamo, da se nam bodo sčasoma
pridružili še drugi lokalni ponudniki.
Vsi lokalni ponudniki, ki bi želeli svoje
izdelke prodajati v Kajši, morajo imeti
ustrezna dovoljenja za prodajo svojih
izdelkov. Dodatne informacije o
delovanju in prodaji lastnih izdelkov
v Kajšo lahko pridobite na Občini
Selnica ob Dravi ali na info@selnica.si.

Dobimo se vsak vikend na starem
mejnem prehodu Sv. Duh na Ostrem
vrhu!
Pripravila: Bernarda KOREZ
Fotografije: Ivan Moge

POROČILO O DELU KRAJEVNE
ORGANIZACIJE RK SELNICA OB DRAVI
Neki modrec je dejal: »Včasih je vse, kar kdo potrebuje,
le topel stisk roke in odprto srce!«. hTako razmišljamo
vsi, ki smo vključeni v najstarejšo in najbolj množično
humanitarno organizacijo v državi – v Rdeči križ
Slovenije. Povezujejo in usmerjajo nas naslednja načela:
humanitarnost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost,
prostovoljnost, enotnost in univerzalnost.In del te velike
humanitarne organizacije je tudi Krajevna organizacija RK
(KORK) Selnica ob Dravi, vključena v Območno združenje
RK Maribor kot metoda dela, kjer imamo tudi svoj
transakcijski račun.
V selniško organizacijo RK je bilo v letu 2014 vključenih
1775 članov in 308 mladih članov RK iz Osnovne šole
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Selnica ob Dravi. V vseh letih našega delovanja smo največ
časa posvetili:
a) sociali,
b) krvodajalstvu,
c) letovanju otrok in
d) drugim dejavnostim.
SOCIALA
Vse leto smo materialno in finančno pomagali
številnim družinam in posameznikom. Razdeljevali smo
prehrambene pakete iz akcije.Lepo je deliti županske
pakete, pakete iz Tiha sredstev in razdeliti različne
prehrambene izdelke 288 osebam.Pomagali smo pri
plačilu položnic za zdravstveno zavarovanje, za elektriko,
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našim invalidom smo pomagali pri nakupu zdravstvenih
pripomočkov za lažje gibanje, plačali učencem prehrano v
šoli, plačali šolo v naravi in pomagali pri plačilu učbenikov
in delovnih zvezkov. Pomagali smo pri razdelitvi paketov
in finančni pomoči delavcem Kristala. Pakete in finančno
pomoč je dodelila Občina Selnica ob Dravi.Mnogi naši
socialno ogroženi pa so s potrdilom CSD in priporočilom
KORK Selnica dobili prehrano v Skladišču humanitarne
pomoči RK Maribor, Ljubljanska ulica 23.

•

•
KRVODAJALSTVO
V letu 2014 smo v KORK Selnica imeli 3 krvodajalske akcije:
aprila, avgusta in decembra. Kri jih je darovalo 121, od
tega 6 novih – mladih krvodajalcev. Decembra 2014 pa
smo dobili še viteza krvodajalstva, saj je 100-krat daroval
kri naš občan Franc Lep s Fale.
LETOVANJE OTROK
Naša občina nameni precej sredstev za letovanje otrok,
zato je bil naš prispevek bolj skromen, pomagali smo trem
otrokom.
DRUGE DEJAVNOSTI
Spomladi pobiramo članarino, v tednu RK od 8. – 15.
maja se spomnimo ustanovitelja RK Henrya Dunanta in
sprejmemo učence drugega razreda v selniško organizacijo
RK. Sporočimo jim, da tudi v Selnici že čez 70 let deluje ta
človekoljubna organizacija. Novi mladi člani RK sprejmejo
izkaznico in skromno darilo. V tem tednu zbiramo rabljena
oblačila in jih prepeljemo v skladišče RK Maribor.
Vključili smo se v vse akcije RKS ( oz. RK Maribor) :
• Peljimo jih na morje.
• Lepo je deliti.
• Prispevali smo finančna sredstva za mobilni avtobus za
krvodajalstvo.
• V oktobru smo organizirali srečanje starejših krajanov
Občine Selnica ob Dravi. Povabili smo 622 občanov
Selnice, ki so dopolnili 70 ali več let. Po srečanju
smo obiskale naše bolne, nepokretne in invalide.
Nismo pozabili na naše občane, ki bivajo v Domovih
starostnikov po različnih krajih v Sloveniji.

•

•
•

Ob svetovnem dnevu hrane smo se vključili v akcijo
»DROBTINICA ». Že nekaj let so nam v pomoč gospodinje
s kmetij in kmetice, ki so v Društvu podeželskih žena
in deklet, te nam brezplačno spečejo kruh in ga naše
odbornice in mladi člani RK Osnovne šole z mentorico
prodajajo na dveh stojnicah. Mnogi naši dobri Selničani
pa nam ob kruhu še poklonijo finančna sredstva. Ves
izkupiček namenimo za prehrano socialno ogroženih
učencev naše osnovne šole.
Vse leto smo obiskovali 90-letnike in starejše od njih.
Ob praznovanju okroglega življenjskega jubileja – 90
let- pa se nam je vselej pridružil tudi naš župan gospod
Jurij Lep. Starostniki so bili našega obiska zelo veseli,
posebej pa so počaščeni , da jih je obiskal tudi župan.
Vse leto smo enkrat na mesec merili krvne vrednosti.
Ob selniškem občinskem prazniku pa še merimo krvne
vrednosti v Selnici, na Duhu in v Gradišču.
Naše krajane pa na poslednji poti spremlja naš
društveni prapor.
Ob koncu koledarskega leta smo našim članom in
vsem občanom ponudili naš koledar za naslednje leto.
Prostovoljne prispevke smo namenili za naše dejavnosti
in pomoči potrebnim pomagali premostiti težave.

Iskrena hvala vsem našim donatorjem: Prostovoljnemu
gasilskemu društvu Selnica ob Dravi, Društvu podeželskih
žena in deklet in vsem kmečkim gospodinjam za pomoč
ob » Drobtinici«.
Zahvaljujemo se vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki
delajo v KO RK Selnica ob Dravi, saj vse leto žrtvujejo svoj
prosti čas in čutijo z ljudmi.
Dragi spoštovani Selničani!
Hvala za prispevke za članarino in prostovoljne prispevke
za koledarje.Obljubljamo, da bomo pošteno in pravično
pomagali vsem, ki bodo pomoč zares potrebovali.
Prava ljubezen je v tebi šele takrat, ko te prizadene
trpljenje drugih.
Za Krajevno organizacijo RK Selnica ob Dravi
Tonica MAJSTER
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POSUŠENI DREVESNI PANJI ZA KURJAVO

Gospod Franc Kelc med pripravo kurjave

Pripravljena kurjava

Občani Selnice ob Dravi smo lahko skozi poletje opazovali
gospoda Franca Kelca, kako si iz posušenih drevesnih
panjevpripravlja kurjavo za prihajajoči zimski čas. V
gozdu panje ročno izpuli s pomočjo cepina ter jih doma
z motorno žago razreže ter ročno razcepi z železnimi klini
in macolo. Gospod Franc Kelc takouporablja ostanke lesne

biomase, ki bi sicer ostala neizkoriščena v gozdu. Gospod
Franc Kelc se zahvaljuje vsem lastnikom gozdov, ki so mu
dovolili, da je lahko uporabil ostanke lesne biomase iz
njihovih gozdov.
Prispevek in fotografiji: Jure GRIZOLD

PRAZNOVANJE NA RANHOFU
Krajani Ranhofa (Fala od hišne številke 1 do 17 in 44) ter
bližnje okolice smo v juniju ponovno združili svoje moči in
izmenjali ideje ter tako v slogi uspešno izpeljali še en praznik
Ranhofa, ki je tokrat kraju prispeval tablo, postavljeno
pri spomeniku sv. Johaneza ob Dravi. Postavljena tabla

Kuharska ekipa
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vsebuje podatke, najdene v arhivskih dokumentih, ki so
vezani na sam spomenik, Dravo in splavarje, tako se lahko
naključni obiskovalci seznanijo z zgodovinskimi dejstvi in
pomenom spomenika ob Dravi.
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Del kulturne skupine

Najstarejši krajanki

Praznovanja se je udeležil tudi župan

Spomenik sv. Johaneza in tabla

Praznovanje na Ranhofu je vsako leto tudi dokaz za
zgledo medgeneracijsko sodelovanje, tako so najmlajši
pod mentorstvom poskrbeli za bogat kulturni program,
mladi so prevzeli skrb za del pogostitve in skuhali
odličen bograč, krajani zrele generacije so opravili
pomembno delo, vezano na samo postavitev table ter
ostali organizacijski del praznovanja, starejši krajani
pa so s svojo prisotnostjo pomemben člen skupnosti,
na kar kaže skromna pozornost za najstarejši 90-letni
krajanki.
V poznih večernih urah tega vročega junijskega dne
smo krajani Ranhofa in bližnje okolice odšli domov z
nasmehom na obrazih, dobre volje in bogatejši še za
eno prijetno druženje, ki ga bomo zagotovo ponovili, saj
smo tako zgled drugim, kot je med govorom prisotnim
dejal župan Jurij Lep.

Vsebina table

Zapisala: Urška VUTE
Foto: Janko LISJAK, Urška VUTE
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LE KJE SE SKRIVA SREČA?
Vedno znova in znova me pretrese
ugotovitev, kako primitivni smo ljudje.
Konstantno živimo mimo sebe in
mislimo, da smo nekaj »več«. Mislimo,
kako smo zelo inteligentna in razvita
bitja, a pozabljamo na tiste primitivne
stvari, ki jih počnemo vsak dan samo
zato, da bi bili boljši od nekoga.
Pozabljamo, da nismo vsemogočni
in da je nad nami veliko več, kot si
sploh lahko domišljamo. Zato sem se
odločila, da vam razkrijem zgodbo.
Začne se točno tako, nekoč v davnih
časih... Ko ljudje še niso imeli elektrike
in so zato, da so se lahko preživeli,
obdelovali njive in travnike. V naši
prelepi Dravski dolini, ki je znana
po bogatih pohorskih in kozjaških
gozdovih, je bilo splavarjenje ena
izmed kar pogostih in za tisti čas
tudi dobičkonosnih panog. Les, ki
so ga posekali, so zvezali v splave in
se podali po Dravi navzdol, kjer so
nato splav razvezali in les prodali.
Domov so se nato vračali po kopnem
s prevoznimi sredstvi, primernimi
za tisti čas. Nikoli se niso vračali
s splavom domov, saj je bil splav
narejen za plovbo s tokom reke in
ne proti toku. Živeli so zadovoljno in
preprosto življenje. Živeli so v ritmu z
naravo in zavedali so se, kaj pomeni iti
s tokom življenja. In potem je človek
iznašel motor in začel z ladjo pluti
proti toku. Industrializacija, doba, ki
naj bi človeka popeljala na povsem
nov nivo življenja, ki je videti veliko
boljši in lepši. Vendar tisti, ki znajo
vsaj malo pokukati za tančico, lahko
vidijo, da je bil to samo znak za še en
padec v zavesti človeka. Še en padec,
ki je pripeljal do praznine, ki jo v sebi
čuti današnji človek. Nekaj v psihi
človeka se je kar naenkrat spremenilo.
Človek je postal vsemogočen in začel
udrihati po naravi. Začel se je upirati
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naravnim ritmom življenja in ga hotel
spreminjati. Ljudje pred tem časom
sicer niso bili tako izobraženi kot mi,
vendar so imeli nekaj, kar mi danes
tako zelo iščemo. Bili so srečni! A
zakaj? Ljudje v tistem času niso imeli
vseh teh bedarij, za katere mi mislimo,
da so življenjsko pomembne. Vseh
teh nefunkcionalnih materialnih
pripomočkov in igrač, ki nam samo
jemljejo naš dragoceni čas. Ljudje
takrat so živeli z naravo in spoštovali
naravne ritme življenja. Zavedali so se,
da je življenje nenadomestljivo in da
tisto, kar ti življenje da in vzame, moraš
sprejeti s hvaležnostjo in ponižnostjo.
Kaj pa mi? Mi pa še umreti ne bi hoteli,
če ne bi bila to edina stvar, ki ji nihče
ne more ubežati.
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Premalokrat se zavedamo, kako
pomembno se je predati toku
življenja in živeti v ritmu z naravo. Ker
življenje vedno poskrbi za vse, če mu
le dovoliš, da ti to dokaže. Zanimiva,
a povsem resnična zgodba, ki govori
o mojih prednikih, sama po sebi
pove vse. Kranerjevi so nekoč živeli v
Avstriji nekje med koroškimi gorami.
Nato so morali svojo posest prodati.
S splavom so se podali po Dravi,
namenili so se v Slavonijo, kjer bi z
denarjem, ki so ga imeli od prodaje,
kupili nov dom. Vendar je imelo
življenje zanje drug načrt in tako je
splav pri Falski pečini razneslo. Vsi so
preživeli, le zlatniki, ki so jih imeli, so
popadali v Dravo. Manjši del denarja
pa je dedkov prapraded le rešil in tako
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kupil kos sveta ob Dravi. Kljub temu
da so bili namenjeni povsem drugam,
jih je tok življenja ponesel točno tja,
kjer je danes moj dom. Niso se upirali
temu toku, niso si za vsako ceno
prizadevali, da bi prišli do točke, ki so
si jo oni zamislili. Ponižno in hvaležno
so sprejeli, kar jim je življenje dalo,
saj so vedeli, da so dobili točno tisto,
kar jim je bilo namenjeno. Bili so ob
pravem času na pravem kraju.
Velikokrat se sprašujem, kam je
izginila ta hvaležnost in ponižnost
do življenja?? Kam je izginila ta

hvaležnost do tistih, ki so bili pred
nami? Kam je izginila ta hvaležnost
do tistih, ki nas sedaj obkrožajo?... Če
bi moji predniki rinili z glavo skozi zid
tako, kot to danes počnemo mi, mene
ne bi bilo tukaj, kjer sem danes. Ne bi
govorila istega jezika, kot ga govorim
danes. Ne bi poznala istih ljudi, ki jih
poznam danes. Ne bi ugledala teh
lepot, ki jih imam tako na dosegu
roke. Moje oči se ne bi mogle vsak
trenutek spočiti ob pogledu na lepote
pohorskih in kozjaških gozdov. Ne bi
mogla prisluhniti šumenju Drave in
ugledati moči življenja, ki ga skriva

vsem tako očitno na očeh. Nikoli ne
bi bila takšna, kot sem danes, tukaj
in sedaj. Nikoli se ne bi mogla naučiti
toliko modrosti o življenju, kot me
jih uči ta košček sveta ob Dravi. In vi
nikoli ne bi brali te zgodbe in se sedaj
zazrli v resnično lepoto, ki vas obdaja.
Sreča je tukaj in sedaj, pred vašimi
očmi. Samo opaziti jo morate, kako se
vam tiho smeji.
Življenje vedno poskrbi za vse!
Prispevek in fotografija: Teja Kraner

PREPREČIMO ZAJEZITEV VODOTOKOV
Z GOZDNIMI OSTANKI (PLAVJE)
Velike količine lesenega plavja ali veliki posamezni kosi lahko
znatno vplivajo na zmanjšanje pretočnosti hudourniških
strug in potokov. Med najbolj kritične dogodke ob nastopu
visokih voda spadajo zamašitve premostitev in prepustov.
Ker je pogosto vzrok zamašitev tudi leseno plavje, je treba
skrbeti za preprečevanje negativnih posledic hudourniških
in erozijskih procesov, ki jih lahko povzročamo z vnosom
lesenega plavja v hudournike in struge potokov.
Pri posegih v gozd je treba zato prilagoditi način izkoriščanja
gozda in zmanjšati možnost vnosa lesenega plavja (debla,
hlodovina, štori, vejevje, drva idr.) v hudournike in potoke,na
drugi strani pa je z vidika stroke potrbno zagotavljati stalne
prisotnosti in nadzorne vloge gozdarjev v gozdu.

Pred škodljivim delovanjem voda in preprečevanjem
neželenega vnosa lesenega plavja v hudourniške struge
je dejansko z vidika preventivnega ukrepanja zelo
pomemben Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi
ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov
(Ur.l. RS, št. 55/1994, 95/2004, 110/2008). V omenjenem
pravilniku je v 7. členu navedeno, da gozdnih lesnih
sortimentov ni dovoljeno spravljati po tleh v hudourniških
jarkih in po njihovih pobočjih, po plazovitih tleh in po
strmih, erodibilnih pobočjih. V 8. členu piše, da gozdnih
lesnih sortimentov in sečnih ostankov ni dovoljeno zlagati
in puščati v strugah potokov in hudournikov, v jarkih,
na pasiščih prosto živečih živali, v kalih ali kalužah, ob
vodnih izvirih in na gozdnih prometnicah. 9. člen vsebuje
prepoved, da v gozdu ni dovoljeno izkopavati panjev
posekanih ali kako drugače podrtih dreves v strminah, v
območju hudournikov in v gozdovih na sušnih oziroma
drugih ranljivih rastiščih. In v 10. členu je jasno navedeno,
da se mora sečišče urediti takoj po poseku drevja in spravilu
gozdnih lesnih sortimentov, najpozneje pa v dveh mesecih
po začetku sečnje, razen če z drugimi predpisi ali odločbo
Zavoda za gozdove Slovenije ni določen krajši rok. Sečišče
pa je urejeno, če so med drugim odpravljene poškodbe na
gozdnih tleh in gozdnih vlakah, ki predstavljajo nevarnost
za pričetek erozije, in če so odstranjeni vsi sečni ostanki iz
strug potokov in hudournikov.
Problematika lesenega plavja nastane najbolj aktualna ob
vodnih ujmah. Pomembno je, da jo obravnavamo z vidika
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preventivnih ukrepov, ki se nanašajo na:
• negovanje ustrezne sestojne zgradbe gozda,
prilagojene varovalni funkciji; zlasti je pomembna
pravočasna odstranitev neprimerne drevnine;
• načrtovanje, izvedba in kontrola gozdarskih del:
pri posegih v gozd je treba v vplivnem območju
hudournika prilagoditi način izkoriščanja in poleg
protierozijskih ukrepov z doslednim preventivnim
ravnanjem zmanjšati možnost vnosa lesenega plavja
(debla, hlodovina, štori, vejevje, drva idr.) ob visokih
vodah v hudournik;
• prepoznavanje in dokumentiranje obsega in
intenzivnosti hudourniških in erozijskih procesov
ter kritičnih točk zaradi neprimernega ravnanja ljudi
(npr.:skladiščenje hlodovine).
Možnosti aktivnejšega pristopa pri preventivnem
zmanjševanju tovrstne ogroženosti v naših gozdovih je
treba zagotavljati tako z vidika lastnikov gozdov kot z
vidika vodarske in gozdarske stroke.
Če pogledamo v slovensko zakonodajo s področja
upravljanja z vodami in gospodarjenja z gozdovi (pa
tudi Zakon o divjadi in lovstvu), lahko že danes v njej
najdemo dovolj vsebin, ki so podlaga za odgovorno in
varno izvajanje gozdarskih dejavnosti, potrebno je še bolj
odgovorno osebno ravnanje posameznikov pri spravilih
lesa iz gozda.
Po zakonu o gozdovih prevzemajo lokalne skupnosti
gozdne ceste, ki omogočajo tudi dostop do kmetij,
zaselkov oziroma vasi, turističnih objektov, izletniških in
drugih podobnih objektov in so pretežno javnega značaja.

Iz lastnih sredstev zagotavljajo izvedbo vzdrževanja
gozdnih cest na podlagi programa vzdrževanja, ki ga
pripravi Zavod v sodelovanju z lokalno skupnostjo.
Zaradi teh obveznosti je za lokalno skupnost
pomembno, da se vsi deležniki, vključeni v gozdarske
dejavnosti, obnašajo odgovorno in gospodarno pri
svojem delu.
Viri:
1. Mag. Jože PAPEŽ: Vloga in pomen nadzora nad
hudourniškimi območji ter gospodarjenja z gozdovi na
zmanjševanje škodnih učinkov lesenega plavja.
2. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON,
67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10,
63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 24/15).
3. Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki,
spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur.l. RS,
št. 55/1994, 95/2004, 110/2008).
Pripravila: Darja SLIVNJAK

ZAGOTOVIMO VARNOST LJUDI IN ŽIVALI
V zadnjem času prihaja tudi v naši občini, predvsem
na Jabolčni poti, do zapletov v zvezi s pasjimi napadi in
poškodbami ljudi kakor tudi s posledicami takih napadov
in z odgovornostjo lastnikov. Skrbnik živali mora z ustrezno
vzgojo in šolanjem oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti,
da žival ni nevarna okolici. Ne glede na okolje, v katerem
pes živi, je za vsakega psa nadvse priporočljivo, da opravi
vsaj osnovno šolanje oziroma tečaj poslušnosti.
Socializacija psa
"Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo in šolanjem
oziroma z drugimi ukrepi zagotoviti, da žival ni
nevarna okolici," je napisano v 11. členu v drugem
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odstavku Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2). Nato pa v
46. členu tretji odstavek piše: "Z globo od 400 evrov do 800
evrov se kaznuje posameznik za prekršek, če ne zagotovi
ustrezne vzgoje in šolanja oziroma drugih ukrepov, in je
zato žival nevarna okolici (drugi odstavek 11. člena)."

prekršek posameznika, določena v zakonu o divjadi in
lovstvu znaša od 420 evrov do 1.200 evrov.
Dosledno izvajanje teh dveh določil (šolanje psa in
vodenje psa na povodcu na javnih površinah) bo zagotovo
preprečilo marsikateri napad in ugriz.

Sprehod s psom na javnem mestu
"Skrbnik psa mora na javnem mestu zagotoviti fizično
varstvo psa tako, da je pes na povodcu," pravi tretji
odstavek 11. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-UPB2).
Kaj se šteje za javno mesto, pa pravi 5. člen v točki 22:
“Javnomesto je javni kraj, kot je opredeljen v zakonu, ki
ureja varstvo javnega reda in miru, razen površin, kjer ni
oziroma ni pričakovati večjega števila ljudi." Glede kazni
piše v 46.a členu: "Z globo od 200 evrov do 400 evrov se
kaznuje posameznik za prekršek iz prvega odstavka tega
člena, če ne zagotovi fizičnega varstva psa.

S strani občinske uprave smo v letošnjem letu na Jabolčni
poti na šestih mestih, kjer so že postavljene informacijske
table, namestili tudi obvestila, namenjena lastnikom psov,
in jih opozorili na njihovo dolžnost zagotavljanja varnosti
za ljudi in živali.

Spuščanje psa v prosto naravo brez nadzora pa je
prepovedano tudi zaradi varstva divjadi. Globa za tak

OBČINSKA UPRAVA OBČINE SELNICA OB DRAVI

Zakon o dajaterobveznosti in pravice lastnikov psov, ki iz
nje izhajajo (prijava/odjava, cepljenje in drugi pogoji za
zaščito življenja, zdravja in dobrobit živali…), so celovito
predstavljene na spletnih straneh Uprave za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin.

POMOČ NA DOMU V OBČINI
SELNICA OB DRAVI
SONČNI DOM, družba za storitve, d.o.o., Železnikova
ulica 10, Maribor, v občini Selnica ob Dravi in občini Ruše
opravlja Pomoč na domu že od leta 2002. Sklenjeno
imamo koncesijsko pogodbo z občino Selnica ob Dravi in
občino Ruše.
Naše usposobljene oskrbovalke (s certifikatom NPK socialna
oskrbovalka) vam bodo na vašem domu nudile raznolike
oblike pomoči, bodisi da pomoč potrebujete redno,
vsakodnevno ali le občasno.
Pomoč na domu vsebuje:
• gospodinjsko pomoč (prinašanje obroka hrane, nabava
živil, zdravil, vsa gospodinjska opravila in čiščenje bivalnih
prostorov);
• pomoč pri vzdrževanju osebne higiene (pomoč
pri oblačenju/slačenju, umivanju/kopanju, pomoč pri
hranjenju ipd.);
• pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (spremljanje pri
opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o
stanju in potrebah upravičenca, vzpostavljanje socialne
mreže s sorodstvom, okoljem ipd.).
Pomoč je na namenjena naslednjim:
• če ste starejši od 65 let;
• če ste oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem

•
•
•
•
•
•
•

varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
če ste invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje
nege in pomoči;
če ste bolni ali imate dolgotrajne okvare zdravja;
če imate hudo bolnega otroka ali otroka s težko motnjo v
telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju;
če živite sami;
če se počutite nemočne in ne zmorete več nekaterih
vsakodnevnih aktivnosti;
če skrbite za starejšega svojca in zaradi obveznosti ne
morete biti ves čas ob njem;
če imate bivališče v občini RUŠE ali SELNICA OB DRAVI.

Občina Selnica ob Dravi subvencionira izvajanje
pomoči na domu, to pomeni, da je plačilo ure storitve za
upravičenca nižje. Na ta način je storitev omogočena vsem
tistim upravičencem, ki takšno pomoč potrebujejo. Gre za
nepovratna sredstva, ki jih zagotavlja vaša občina Selnica ob
Dravi. Možno je prav tako vključiti CSD za oprostitev plačila,
ki je odvisna od dohodka posameznika.
Pripravila: Marina DŽOGAZOVIĆ Sončni dom
KONTAKT: Marina Džogazović (koordinatorica pomoči na
domu): 051 301 369, marina.dzogazovic@soncnidom.si
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90 LET ANE MIKLIČ

Ana Miklič, stanujoča na Fali 13, je
7.7.2015 praznovala svoj 90. rojstni
dan. Ob tem dogodku so jo obiskali
tudi predstavniki upokojencev Fala, Rdečega križa in župan Jurij
Lep.
Ga. Ana Miklič se vsem globoko
in iskreno zahvaljuje za obisk, za
izrečena voščila in darila.
Kristina MIKLIČ

ANA VOLMAJER JE PRAZNOVALA 90 LET
Ana VOLMAJER je 11.
septembra
praznovala
90. rojstni dan. Zelo se je
razveselila obiska župana
Jurija Lepa in članic RK
Selnica. Kljub njenim letom je
še vedno dobre volje in polna
optimizma. Na praznovanju s
svojimi sorodniki je skupaj s
pevsko skupino MARUŠEKI
tudi zapela.
Leonida VOLMAJER

90 LET CIRILA VAUPOTIČA

krajih. Življenje se je umirilo šele po letu 1952, ko je začel
delati v občini Gornja Radgona. Od takrat pa do upokojitve
je vedno delal v občinski upravi, nazadnje na Občini Maribor.
Vsa ta leta pa ga je gnala osnovna življenjska filozofija
pridobljena v otroštvu: poštenje, delavnost, odrekanje in
sodelovanje.

Rodil se je kot tretji otrok v številni kmečki družini v Mali
vasi blizu Ptuja. Po končanju osnovne šole je Ciril odšel na
šolanje v Varaždin in na Pragersko, kjer je dočakal začetek
druge svetovne vojne. Z osemnajstimi leti je bil vpoklican v
nemško vojsko, vendar ga je oče kot zaveden Slovenec po
vezah spravil med partizane. V partizanih je šel skozi številne
bitke in bil ranjen. Po vojni je bil najprej poslan na šolanje
v Ljubljano, nato pa na službovanje po raznih slovenskih
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Leta 1949 se je poročil in rodila sta se mu dva otroka. Iz
Gornje Radgone, kjer so imeli malo kmetijo so se kasneje
preselili v Maribor in poskrbel je za izgradnjo nove hiše.
Nekje vmes pa so postale njegova ljubezen tudi čebele, ki
jim je posvetil veliko svojega časa. Za delo v čebelarskih
društvih pa je prejel nekaj čebelarskih priznanj.
Na stara leta ga je usoda pripeljala na Falo, kjer je še lahko
pokazal nekaj svojih prirojenih lastnosti in se ustalil. Sedaj
z veseljem in ponosom spremlja in občuduje svoje otroke,
vnuke in pravnuke, ki jim je v bistvu posvetil vso svoje
življenje.
Pripravil: Milan VAUPOTIČ
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Drage bralke in bralci Selniških novic!

Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite
najkasneje do 30. 11. 2015 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,
2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali
srečneže, ki bodo prejeli lepe nagrade.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke 24.
številke SN so:
Mišo KAISER – prejme knjigo Jurij Pivka - Pohorje

Ljudmila GRŽINA - prejme knjigo Jurij Pivka - Pohorje
Vojko SEVŠEK - prejme knjigo Jurij Pivka – Pohorje.
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KOLESARSKA POT PO MEJAH
OBČINE SELNICA OB DRAVI.
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