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SPOŠTOVANE OBČANKE,
SPOŠTOVANI OBČANI!

K

ako vztrajno teče čas. Poletje in z
njim dopustniški utrip je kar prehitro
minil, tako da smo že v objemu jeseni.
Ljudje na poljih in vrtovih pobirajo oziroma žanjejo zadnje pridelke in sadove.
Smo pa na vrhuncu pridelave žlahtne
kapljice. Večina vinske trte je pobrana in
tekočina zori v sodih. Kmalu bomo lahko
častili Martina in z njim, po pameti, tudi
poizkusili letošnji pridelek. Pridelek bo
sicer manjši, vendar pridelovalci zagotavljajo visoko kakovost.
V zadnjih dveh letih, 2015 in 2016, smo
zaključili dva največja projekta v Občini
Selnica ob Dravi. Prvi , to je projekt odvajanja in čiščenja odpadnih vod smo
v bistvu končali z izborom novega koncesionarja, katerega smo dobili na podlagi razpisa. Podpis pogodbe bo med
drugim omogočal širitev sekundarne
mreže kanalizacijskih vodov. Primarni
vodi, čistilna naprava, zadrževalni bazeni in črpališča so končani. S tem nam je
omogočeno, da izpolnimo zastavljeni
cilj, in sicer rešitev odvajanja in čiščenja
odpadnih vod kot tudi čiščenje gošče
iz nepretočnih greznic ter malih čistilnih
naprav za celotno območje naše občine.

Skupaj s koncesionarjem smo si zadali
rok dve leti. Vsekakor pa je širitev kanalizacijske mreže stalna naloga, pogojena
zaradi potencialnih novogradenj. Celoten projekt je plod večletnega dela in
velika pridobitev za občanke in občane
ter naše okolje. Vanj smo do sedaj vložili
9 milijonov evrov in od tega pridobili 5,5
milijonov evrov nepovratnih sredstev.
Drugi veliki zalogaj je bila gradnja Kulturno- informacijskega in turističnega
centra s knjižnico. Poimenovali smo ga
Hram kulture Arnolda Tovornika. Tudi ta
projekt je plod večletnega dela in varčevanja. Vrednost nove pridobitve je 4
milijone evrov, od tega smo uspeli zagotoviti 1,7 milijonov evrov nepovratnega
denarja. Sodoben objekt s praktičnimi
in uporabnimi prostori skupaj z okolico
nudi prebivalcem naše občine in drugim
kulturno, izobraževalno kot rekreacijsko
aktivnost.
Na drugih, z zakonom določenih področjih, ravno tako zagotavljamo financiranje iz proračuna občine. Vlagamo v
javno komunalno infrastrukturo. Preko
razpisov z nepovratnimi sredstvi pomagamo gospodarstvu, kmetijstvu,
ravno tako tudi kulturnim in športnim
društvom v naši občini. Sledimo potrebam dijakov in študentov, tako da sedaj
podeljujemo 12 štipendij za nadarjene.
Posvečamo se tudi socialni problematiki
v občini, ki je v zadnjih letih opaznejša,
se pa kažejo svetlejši časi. Skupaj z Občinskim svetom in Občinsko upravo se
trudimo racionalno razdeliti razpoložlji-

va finančna sredstva, določiti prioritete
ter s tem našim prebivalcem ustvariti
primerno okolje za bivanje.
V svetovnem merilu pa se dogaja veliko
sprememb in aktivnosti, ki še kako vplivajo na življenje ljudi. Glede na informacije, ki so sedaj sprotne in dostopne skoraj vsakomur, se lahko prepričamo, da
so dogodki ter osebne človeške zgodbe
raznolike, tako negativne kot pozitivne.
Ljudje bi morali z večjim optimizmom
gledati v prihodnost, saj nam drugačen
pogled ne preostane. Ko spremljamo
dogajanja okoli nas, bližnja ali bolj oddaljena, se šele zavemo, da živimo v okolju,
ki je še zmeraj prijazno, radodarno, predvsem pa mirno. Morali se bomo potruditi ohraniti sedanje stanje. Mir in svoboda
nista samoumevna, ampak ju je potrebno vzdrževati in krepiti s svojimi dejanji.
Strniti je potrebno moči in se poenotiti
na poti k ohranitvi normalnih medsebojnih odnosov na meddržavnem, državnem in tudi na čisto osebnostnem nivoju. Spoštovati moramo različna mnenja,
znanje in izkušnje, zgodovinska dejstva,
predvsem pa naravo, ki nam omogoča,
da smo bili, smo in da bomo še v prihodnje prebivalci našega planeta.
Drage občanke in občani, poskrbite, da
boste zadovoljni s tem, kar ste ustvarili,
in si zastavljajte dosegljive cilje. Verjamem, da se bodo v bližnji prihodnosti
bolj pravično porazdelile dobrine med
ljudmi in s tem zmanjšale razlike med
nami. Želim vse dobro.
Jurij LEP, župan
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rišla je jesen, zame najlepši letni
čas. Čas, ko narava ponuja neverjetne
barve, krasen kolorit vsega, kar se je
čez leto dogajalo. Žal, sam vse skupaj
letos spremljam nekoliko drugače, bolj
omejeno in ravno zaradi tega se še bolj
zavedam čudovite narave, ki nas obdaja. Res da nam je tudi letos v tem času
narava marsikatero zagodla. Od neurij
do silovite toče, ki je ljudem povzročila
občutno škodo. A to je pač narava, ki
nam sedaj izstavlja račune za v preteklosti in sedanjosti neusmiljeno ravnanje z njo. Bolj zaskrbljujoči kot narava
smo ljudje, ki se neprestano glodamo,
ustvarjamo konfliktne situacije in se
največkrat obnašamo, kot da ne bi bili
čisto pri pravi pameti. Kako drugače si
razlagati vse, kar se dogaja okoli nas.
Svet visi na robu globalne vojne, saj se
vodilne svetovne sile ne znajo sporazumeti, kako vzpostaviti trajnejši mir. Človek pa dobi tudi občutek, da jim to ni
v interesu. Vseskozi se namreč odpirajo
nova in nova krizna žarišča. Vse zaradi
moči in denarja, ob tem pa je vse skupaj
videti, kot da gre za vojskovanje zaradi
vere. Morda tudi, a zanesljivo gre v prvi
vrsti za moč in denar.
Zopet nam grozi begunski val. In zopet
se evropski voditelji ne znajo poenotiti, kako ukrepati, da vse skupaj ne bi
ušlo z vajeti. In že zopet se tisti, ki smo
doma tako rekoč na meji in zato pogosto le-to prehajamo, srečujemo s sicer
prijazno povedanim: »Vaše dokumente, prosim!«. A kakorkoli je to prijazno
povedano, kaže na več problemov. Naj
omenim samo dva – prvi problem je v
tem, da z Avstrijci skupaj živimo v EU in
znotraj Schengenskega območja, kjer
4

se seveda ni potrebno izkazati s »papirji«, kot radi rečemo. Drugi problem pa
je globlji in ta kaže na to, da se države
znotraj EU ne znajo dogovoriti za skupno varnostno politiko, posledično pa
nekatere države, tako naši severni sosedje, solirajo. Da ima takšen odnos do
nas, slovenskih državljanov, tudi nekoliko podcenjevalen odnos, pa menim, da
ni potrebno posebej govoriti.
Ko sem prej zapisal, da se evropski
politiki ne znajo dogovoriti za enotno
politiko glede problema beguncev, bi
k temu dodal, da tudi v naši državi nismo dosti boljši. Tudi mi smo vedno bolj
razklani – vsaj, kar se nekaterih zadev
tiče. V mislih imam proslavo ob občinskem spominskem dnevu. 2. julij je to,
in spomnim naj, da gre za spomin na
dogodke pred petindvajsetimi leti, ko
je nastajala naša država. Že mogoče,
da marsikdo danes z našo državo, tako
tudi jaz, ni zadovoljen. A vendarle gre
za našo državo, edino, ki jo imamo, mar
ne? Zato tem bolj čudi, da se tudi ob
takšnih dogodkih ne znamo poenotiti
in, če ne drugega, naši državi z udeležbo na proslavi izkazati spoštovanje. Ob
tem ne bi smeli gojiti do države zamere,
kot marsikdaj gojimo zamere do tistih,
ki to našo državo sedaj vodijo. Zakaj to
pišem ? Zato, ker je bila udeležba na
tej naši proslavi spet na način delitve
na vaše in naše. Pa v takšnih primerih
takšne delitve preprosto ne bi smelo
biti.
V uredništvu smo se zopet sestali in se
dogovorili o vsem potrebnem za izdajo letošnje jesenske številke Selniških
novic. Tudi tokratna priprava Selniških
novic je potekala hitro in brez nervoze,
ki drugače spremlja priprave na novo
številko novic. Že kar hitro ste, spoštovane sodelavke in sodelavci-dopisnice
in dopisniki, začeli pošiljati svoje prispevke in tudi tokrat smo lahko mirno
pripravili pričujočo številko.
Sicer pa tudi v tej številki pišemo o mar-

sičem. Poleg nagovora župana Jurija
LEPA in besed moje malenkosti v tej
številki ponovno predstavljamo najzaslužnejše občanke in občane, ki so ob
občinskem prazniku priznanja za svoje
delo dobili na slavnostni seji občinskega sveta konec meseca maja. Tokrat
nagrajence predstavljamo tudi v sliki. V
pričujoči številki Selniških novic boste
našli še pisanje o proslavi ob 25 - letnici
osamosvojitve Slovenije, ko smo hkrati
proslavili tudi spominski dan občine, dr.
Vlado KENDA je napisal popotnico knjigi Ivana MAJSTRA »Športno življenje v
Selnici ob Dravi od leta 1912«, Javna
agencija RS za varnost prometa pa je
dodala prispevek s, katerim nas poziva,
da poskrbimo za varnost otrok v prometu. Seveda objavljamo tudi poročila
o prvem šolskem dnevu v naši šoli in
njenih podružnicah. Pišemo o bogatem
družbenem, kulturnem in športnem
življenju v naši občini – oglasili so se taborniki, KD Pavza, Bakheros… Društvo
upokojencev Selnica ob Dravi poroča
o svojih dejavnostih, preberemo pa
lahko tudi, kako je bilo na romanju v
Romuniji. Urška VUTE poroča o prazniku Ranhofa, Polonca SIVEC o izletu na
Avstrijsko Koroško, Božo KRIVOKAPIČ
o delu z mladimi ribiči, Zinka ZORKO je
spet zbrala gradivo za Jezikovne drobtinice, a še kaj se da prebrati v tej številki
Selniških novic.
Jesen je tu. Zaužijte jo. Tudi če se ne
udeležujete kakšne trgatve, zaužijte jesen takšno, kot je – lepa in barvita. Dala
nam bo energijo za prihajajoče sive
zimske dni.
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca novembra 2016
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
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so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.

gu kvalitete oziroma prepoznavnosti
našega časopisa.

Vašega sodelovanja, čeprav tokrat nekoliko skromnejšega, smo zelo veseli.
Še posebej nas veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate k dvi-

Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam tudi tisti, ki niste
najbolj vešči dela z računalniki in digitalno fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, ki vam

O SPOMINSKEM
DNEVU OBČINE
SELNICA OB DRAVI
O

bčinski svet Občine Selnica ob
Dravi je izbral 2. julij za SPOMINSKI
DAN OBČINE. Ta dan je izbral v spomin
na dogodke pred petindvajsetimi leti,
ko so pripadniki teritorialne obrambe
zavzeli karavlo pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu.
Tedanji dogodki pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu so tedaj minili skoraj neopazno
oziroma jim v javnosti in medijih ni bilo
namenjenega toliko prostora, kot bi si
jih le-ti zaslužili. Glede na dejstvo, da je
od takrat minilo že petindvajset let, je
prav, da smo nanje obudili spomin. To
se je zgodilo v soboto, drugega julija,
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Spominski slovesnosti, bili sta dve tisti dan, sta
sovpadali tudi z obeleževanjem petindvajsete obletnice vojne za Slovenijo. Ob teh dveh slovesnostih, ko je bilo
videti, kot da se je vse skupaj dogajalo
samo med pripadniki TO, sem se odločil vse skupaj osvetliti nekoliko širše.
Tako, kot se to, ob petindvajsetletnici,
spodobi. Predvsem zaradi spoštovanja
do vseh akterjev tedanjega dogajanja.
Pred petindvajsetimi leti se je torej
Slovenija odločila za samostojno pot
in dogodki so se pričeli vrstiti kot po
tekočem traku. Dosti o teh dogodkih
je bilo že zapisanega v dnevnem časopisju, raznih publikacijah in knjigah.
Pa vendar je na območju bivše skupne
Občine Ruše prevladalo spoznanje, da

je bilo tedaj tudi pri nas toliko znanih
in neznanih dogodkov, da jih je veljalo nekje zapisati. Ob desetletnici teh
dogodkov se je porodila ideja o izdaji
zbornika na to temo. Zato so bili tedaj
k sodelovanju povabljeni ljudje, ki so
bili v tistem času na najbolj izpostavljenih položajih. Bilo nas je namreč kar
nekaj, ki smo o teh dogodkih imeli kaj
povedati. Skoraj vsi smo se tudi odzvali
in nastal je zbornik, ki si ga je še danes
vredno ogledati. Prav je, da smo s tem
zaokrožili tedanje dogajanje. Čas pa
teče hitro in kaže, da bomo kmalu morali napisati spomine ob tridesetletnici
osamosvojitve. Prav je tudi, da se s tem
izognemo pozabi nečesa, kar je za ves
narod in s tem za vse nas pomembno,
ter hkrati v pisani besedi tudi zanamcem ohranimo spomin na te zgodovinske dogodke. Naj povem tudi to, da
je bil zbornik, ob desetletnici osamosvojitve, s strani eminentnih zgodovinarjev ocenjen kot zelo dober in zelo
pomemben zgodovinski dokument.
Ponovno se vrnimo v leto 1991, v leto
torej, ki nas je vse skupaj tako usodno
zaznamovalo.
Ves ta čas smo na terenu beležili intenzivno prisotnost vojaške policije JLA in
agentov kontraobveščevalne službe
– zloglasne KOS. Napetost je nenehno
rasla, zato smo izdali prepoved vstopa
v občinsko zgradbo. Prepoved vstopa
je veljala za vse pripadnike JLA. Rezerv-

bo le-te pretvoril v elektronsko obliko.
V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej.
Tudi v bodoče bomo veseli vsakega
vašega prispevka in vsakega bomo z
veseljem objavili.
Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ

ne vojaške starešine smo opozorili, da
naj se ne odzivajo na vojaške pozive.
23. maja 1991 so se »zgodile« Pekre.
Pomen teh dogodkov je zelo dobro
znan in zato o njih ne bom govoril.
Še pred pekrskimi dogodki pa je ruški
teritorialni obrambi na domiseln način
uspelo vrniti del orožja, ki je bilo pred
enim letom predano JLA.
Med vsemi temi dogodki, ki jih ni bilo
malo, pa tudi naporni so bili, smo ponoči tovorili orožje in strelivo ter ga
skrivali pri nekaterih zaupanja vrednih ljudeh. Bali smo se namreč, da bi
se tega orožja, ki je pripadalo enoti
za zveze, občini in podjetjem, nasilno
polastila armada. Tem ljudem, ki so
omenjeno orožje in strelivo skrivali,
gre posebno priznanje za pogum. Lahko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo z
njimi, če bi to odkrila armada, ki se je
takrat še povsem neovirano in svobodno gibala po našem terenu. Armada je
vedela, da se nekaj na tem področju
dogaja, a nas nikoli ni uspela prekiniti.
Tudi zato ne, ker je vse skupaj potekalo
v največji tajnosti in ker je za to takrat
vedel izredno ozek krog ljudi. Lahko si
tudi predstavljate, kaj bi se zgodilo, če
bi nas, ko smo tovorili orožje na cesti,
zaustavila vojaška policija. Orožje, o katerem sem sedaj govoril, je bilo kasneje
uporabljeno – z njim smo opremili nekatere enote TO.
Prišel je tudi dan, ko so iz vseh slovenskih cerkva zadoneli zvonovi, ko smo
v parku sredi Ruš posadili lipo in ko
smo za zvečer v Lovrencu na Pohorju
in Selnici ob Dravi pripravili proslavi
ob razglasitvi neodvisnosti Slovenije.
Centralna proslava pa je bila zvečer,
26. junija, na Trgu vstaje v Rušah. Zbrana je bila velika množica ljudi, znancev,
prijateljev, sodelavcev pa tudi takšnih,
ki jih nisem poznal. Med to dogajanje
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pa je sodil kulturni program in dviganje nove slovenske zastave, za katero
smo se morali takrat pošteno potruditi,
da smo jo lahko pravočasno nabavili. Predsednik predsedstva Republike
Slovenije je tistega večera na proslavi
v Ljubljani dejal: »Nocoj so dovoljene
sanje, jutri je nov dan.«
Že naslednji dan, 27. junija zjutraj, se je
začela agresija armade in dogodki so si
sledili z bliskovito naglico. Težko je opisovati dogodke med vojno, ker v nobenem primeru ni mogoče zajeti vsega,
kar se je dogajalo. Toliko je bilo namreč
pogumnih ljudi, ki so z vso resnostjo,
dostikrat tudi s samoiniciativnostjo, izpolnili svojo patriotsko dolžnost.
Tako kot na drugih mejnih prehodih je
tudi pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu tedanja JLA želela zadržati režim in atribute
dotedanje države. Za dosego svojega
cilja ni izbirala sredstev. Kljub temu sta
policista na mejnem prehodu Sv. Duh
na Ostrem vrhu 27. junija 1991. leta
namesto jugoslovanske izobesila slovensko zastavo. Zaradi tega sta bila s
strani JLA izpostavljena grožnjam, tudi
z uporabo sile. Zastave navkljub temu
nista zamenjala in od takrat na tem
mejnem prehodu plapola slovenska
zastava. Od 2. maja 2004 tam plapola
tudi zastava Evropske unije.
V karavli pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu
je bilo tedaj približno 50 vojakov. Pričelo se je nekakšno obdobje živčne
vojne. Na eni strani grožnje JLA celotni okolici, na drugi strani pa delovanje domačinov, ki so pridno in hrabro
zbirali obvestila in pripravljali pogoje
za pobeg slovenskih vojakov, ki so bili
tedaj v omenjeni karavli. Vedno bolj je
bila opazna tudi prisotnost pripadnikov TO. Avstrijska vojska je vzdolž celotne državne meje, ki poteka tudi v
neposredni bližini karavle, namestila
neprehodno žično oviro in z zastavicami še bolj vidno označila mejno
črto. To je seveda živčnost na tem področju še povečalo. Pripadniki TO, ki
so bili na tem področju prisotni že od
24. junija 1991, so v naslednjih dneh
obkolili karavlo in vojake v njej. Nekaj
Slovencem, tedaj vojakom JLA, je uspelo pobegniti iz omenjene karavle,
ob skrbno načrtovanem pobegu pa
je sodelovalo tudi dosti domačinov.
Napetost je naraščala iz dneva v dan, v
veliki meri pa so jo pogojevali tudi do6

godki iz vse Slovenije. Nepopustljivost
komandirja karavle, njegove nenehne
grožnje in nepopustljivost teritorialne
obrambe na drugi strani, so privedli
do ultimata TO komandirju karavle, po
katerem se je bil le-ta dolžan s celo posadko brezpogojno predati. Ker se komandir kljub ultimatu ni hotel predati,
je prišlo do silovitega streljanja. Ko so
v karavli spoznali, da gre zares, in ko
jim je TO predočila svojo ognjeno moč
oziroma oborožitev, je tudi do tedaj
nepopustljivi komandir spoznal, da bo
človeških žrtev veliko, če se ne predajo.
Zato se je bil 2. julija primoran skupaj s
celotno posadko predati. Če ne bi bilo
vdaje, bi zanesljivo tekla kri, zato smo
bili resnično srečni, da je bila akcija zaključena brez žrtev. Malo kasneje so se
tudi na stražnici na Boču predali.
Še posebej pa želim izpostaviti velikansko vlogo, ki so jo v tistem času na
tem območju odigrali pripadniki policije in teritorialne obrambe. Policija
je bila takrat zelo dobro organizirana,
izurjena in oborožena sila, s katero
smo zelo dobro sodelovali. Še vedno
je delovala Manevrska struktura Ministrstva za notranje zadeve, predhodnica ali zametek Slovenske vojske. Tudi
teritorialna obramba je bila na našem
območju zelo dobro organizirana. To je
nedvomno velika zasluga stvari predane ekipe entuziastov, ki se je dolga leta
pred osamosvojitvijo Slovenije trudila
in usposabljala pripadnike TO. Resnici
na ljubo pa je potrebno povedati tudi,
da je v tem času, tedaj že bivši Občinski
štab TO, deloval pod poveljstvom in v
okviru Območnega poveljstva TO Maribor – 71. območno poveljstvo.
Neverjetna enotnost nas je takrat
družila in združila. Nikogar izmed tistih, ki smo takrat tako složno delovali,
nisem imenoval. Če bi jih, bi tistim, ki
jih morda ne bi imenoval, lahko naredil veliko krivico. Zelo pa me moti, ko
skušajo danes nekateri ljudje, ki jih
takrat preprosto nikjer ni bilo, v svoji
narcisoidnosti in zaščiti svoje današnje
lažne pomembnosti, vse skupaj izničiti.
Dogajajo se primeri, ko ljudje, ki so bili
takrat v prvih bojnih vrstah, ne morejo
uveljaviti svojih pravic, ki jim kot borcem za osamosvojitev Slovenije gredo.
Žal je to ogledalo naše današnje družbe.
Nepoučen udeleženec proslave pri Sv.

Duhu na Ostrem vrhu bi si 2. julija letos lahko ustvaril vtis, da se je vse pomembno dogajalo le v okviru delovanja TO. Pa še zdaleč ni bilo tako. S tem
seveda v nobenem trenutku ne oporekam pogumu in predanosti pripadnikom TO. O tem je bilo dosti povedano
in o tem ne gre dvomiti. Kot sem povedal uvodoma, sem se odločil vse skupaj
osvetliti nekoliko širše. Tako, kot se to,
ob petindvajsetletnici, spodobi. Predvsem zaradi spoštovanja do vseh akterjev tedanjega dogajanja. Je pa nekaj
tudi res, in moram biti tudi kritičen ter
nekoliko tudi samokritičen, tudi sami
pripadniki raznih struktur iz obdobja
osamosvajanja Slovenije se ne potrudimo dovolj za primerno obeleževanje
dogodkov izpred petindvajsetih let.
Kot pripadnika Zveze veteranov vojne za Slovenijo in kot pripadnika Manevrske strukture Ministrstva za notranje zadeve 1991 me nekatere stvari sila
motijo. Videti je, da smo se v Sloveniji
začeli deliti in preštevati tudi na proslavah. Enih ni na te proslave, drugih ni na
druge – vse je pač odvisno od tega, kdo
je organizator katere proslave in skozi
katera ideološko obarvana očala nekdo pač gleda na ta naš svet. In niti pri
takšnih dneh. ki jih obeležujemo v zvezi z nastankom svoje samostojnosti, ne
moremo mimo delitve na naše in njihove. Ob vedno bolj neprikritem omalovaževanju pomena osamosvajanja in
samostojnosti ter vsega povezanega s
tem sem najprej mislil, da smo nekateri
ob teh pojavih preveč občutljivi. A glej
ga, zlomka, ko se to omalovaževanje
ljudi, ki jih pač takrat ni bilo zraven
ali pa so takrat osamosvajanju odkrito
nasprotovali, sistematično stopnjuje
in poskušajo tiste, ki smo takrat nosili
največjo odgovornost, celo demonizirati, me zgrabi jeza. Takšna jeza, da me
ima nekatere povprašati, kje pa so bili
takrat, ko je bilo treba pokazati pogum
in pripadnost svojemu narodu.
Nekatere stvari je potrebno zelo jasno
in glasno povedati. Povedati bi jim bilo
potrebno, da je potrebno svojo državo
spoštovati, ker če se sam ne spoštuješ,
te tudi drugi ne bo spoštoval. Narodova osamosvajanja in vojne se namreč
ne dobivajo izza varnega zapečka ali
celo s filozofiranjem od nekje tam daleč. Res je, da si takrat, ko smo za osamosvojitev in lastno državo postavili
marsikaj na kocko, nismo predstavljali
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takšne države, kot jo imamo sedaj. Tedaj si nismo predstavljali države peščice bogatih in množice obubožanih ljudi, države polne vedno večje socialne
razslojenosti, ko je edina vrednota kapital in zopet kapital. Pa to ni nobena
vrednota, navkljub temu da nam to želi
politična elita ubiti v glavo.
Prepričan sem, da bi bilo treba nekaterim politikom to povedati že zdavnaj, zelo jasno in tudi zelo glasno ter

energično. Pa ne da nas mora biti sedaj tiste, ki smo pred petindvajsetimi
leti postavili na kocko tako rekoč vse,
sram? Kot odgovor na to vprašanje
bom dejal tako kot vsakič, ko imam
kjerkoli priložnost povedati svoje mnenje o tem. Dejal bom, da smo nekateri
imeli takrat v letu 1991 v nekem smislu
srečo, da smo bili v danem trenutku to,
kar smo bili in, da smo naredili to, kar
smo naredili. In na to smo lahko ponos-

ni. Žal imam v zadnjem času o teh stvareh bolj malo priložnosti spregovoriti.
Pa ne samo jaz – tudi nekateri sodelavci bi lahko povedali marsikaj.
Slobodan TATALOVIČ
tedaj predsednik
Skupščine občine Ruše
in tedaj predsednik Občinskega
komiteja za SLO in DS

PREDSTAVLJAMO
DOBITNIKE LETOŠNJIH
OBČINSKIH PRIZNANJ

svetnica, vrsto let je bila podpredsednica politične stranke DeSUS, v zadnjem
času pa je prevzela vodenje občinskega odbora te stranke. V mlajših letih je
bila članica ženske odbojkarske ekipe
ŠD Turbina. Zadnja leta je aktivna tudi v
Društvu upokojencev Selnica ob Dravi in
v Krajevni organizaciji Rdečega križa, v
kateri vodi finančno poslovanje le-tega.

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na svoji aprilski seji potrdil dobitnike letošnjih najvišjih občinskih
priznanj - spominske plakete Občine
Selnica ob Dravi. Spominska plaketa
Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in
društvom, ki so dosegli pomembne
uspehe na področju, na katerem delujejo, in so s tem bistveno prispevali
k razvoju in ugledu občine, lahko pa
tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.

Polonca PERKUŠ.

Letošnji prejemniki
spominske plakete so:

svoj krog delovanja so povabili kmetice
in druge vaščanke Gradišča na Kozjaku. Članice v društvu organizirajo vrsto
predavanj in tečajev s kmetijsko tematiko in problematiko. Društvo se aktivno
vključuje tudi v razne druge aktivnosti v
kraju in širši okolici. Razna ročna dela in
razstave so bili prvi zametki delovanja
društva. Sedaj, med drugim, organizirajo vsakoletna srečanja ob dnevu kmetic.
Ves čas obstoja so aktivno vključene v
Društvo kmetic Dravske doline in v Zvezo kmetic Slovenije. S svojo dejavnostjo
so nekakšen most med Zgornjo in Spodnjo Dravsko dolino.
Olga KAJZER.

Društvo kmetic Gradišče na Kozjaku.

Društvo je preteklo leto praznovalo
20-letnico samostojnega delovanja. V

Vso delovno dobo je na finančnem
področju uspešno delovala v Tovarni
dušika Ruše. Tam je bila tudi članica delavskega sveta in upravnega odbora sindikata. V zadnjem obdobju je občinska

Deluje kot vodja dramske sekcije v KD
Pavza in s svojim aktivnim delom v kulturi in kulturnem dogajanju v občini in
širši okolici daje žlahten pečat. V letu
2000 je ustanovila dramsko moderatorsko sekcijo, leta 2008 pa zbrala večjo
skupino dramski somišljenikov in z njimi
začela ustvarjati dramske predstave. Za
svoje požrtvovalno delo je lani, od JSKD
Ruše, prejela zlato Linhartovo značko
za dolgoletno delo v dramskomoderatorski dejavnosti. Poleg vsega je tudi
pobudnica ustanovitve gledališkega
abonmaja Komedija v domačem kraju.
V svojem delu z mladimi je ustanovila
tudi dramsko skupino Navihanci. Tu se
je preizkusila tudi kot režiserska. Njeno
delovanje se je izkazalo tudi v lanskem
soustvarjanju predstavitve Občine Selnica ob Dravi na Festivalu stare trte v
Mariboru.
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Letošnji prejemniki priznanj
župana so:
Edvard ČEPE.

Njegova velika zasluga je, da je V Društvu tabornikov Kobanski rod uspel v
rodu zadržati in združiti vse generacije
tabornikov. S svojim znanjem in prepoznavnostjo je vezni člen delovanja
Društva tabornikov Kobanski rod z drugimi društvi v Občini Selnica ob Dravi
ter aktivno deluje na mnogih področjih
družbenega življenja zunaj meja naše
občine.

Skupina dvajsetih ljudi že vrsto let organizira družabne prireditve, kot so: medgeneracijska srečanja krajanov zaselka in
širše. Pri tem sodelujejo otroci, mladina
in starejši. Hkrati je to praznik »Ranhofa«.
Vsako leto ob božiču organizirajo obdarovanje za 80 otrok. Prireditev popestrijo
s kulturnim programom. So pobudniki
in izdelovalci pustnih mask, s katerimi
redno sodelujejo na vsakoletnem Pustovanju v Selnici ob Dravi. Z masko Vinski
mlekarji z veliko kravo so se predstavili
na Ptujskem pustnem karnevalu. So
vzor mnogim, kako ustvariti lepši vsakdan in prispevati k lepšemu družabnemu življenju v zaselku in v občini.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1946
kot enota takratne gasilske čete Selnica
ob Dravi in letos praznuje 70 let uspešnega delovanja. Prostovoljno gasilsko
društvo se je postopoma krepilo, razvijalo in napredovalo. Ves čas je društvo
skrbelo za pridobivanje novih članov in
skrbelo za strokovno izpopolnjevanje
in usposabljanje. PGD Slemen je danes sodobno opremljeno društvo, ima
ustrezen izobražen kader ter so sposobni izvajati zahtevne naloge reševanja in
gašenja. V društvu so najbolj ponosni na
uspešno medgeneracijsko sodelovanje
med člani, članicami, veterani, mladino
in pionirji.

Lovska družina Boč na Kozjaku.

Letošnja prejemnika
priznanj za odlične dosežke
na področju športa v letu
2015 sta:
Marjan ŠEŠKO.

Kmetija HARIH (po domače Rumfovo)
– Marko in Marija HARIH.

Za predano ohranjanje tradicije kmetovanja na družinski kmetiji HARIH
prejmeta županovo priznanje Marija in
Marko HARIH, ki sta danes gonilni sili
te uspešne kmetije. Kmetija v velikosti
27 ha se nahaja na hribovitem območju Zgornjega Slemena. Njihova glavna
panoga je živinoreja – reja krav molznic.
Strmo območje kmetije še dodatno otežuje pridelavo krme za živino. Marko si s
pomočjo dopolnilne dejavnosti na kmetiji išče dodatni vir dohodka. Žena Marija
je pred časom še hodila v službo, danes
pa skupaj z možem in tremi otroki skrbi
za urejenost kmetije.
Krajani FALE »RANHOFA«.

Lovska družina Boč na Kozjaku je bila
ustanovljena leta 1946 in letos praznuje
70 let uspešnega delovanja. Lovska družina spada pod Pohorsko lovsko upravljavsko območje, lovna površina znaša
3239 ha. V letu 2015 so odprli »Lovsko
- naravoslovno učno pot Lovske družine
Boč na Kozjaku«. Učna pot zajema tako
nižinski kot tudi sredogorski del lovišča.
Info tabla je postavljena v naselju Selnica ob Dravi na začetku učne poti, ki
meri 6.240 m. Namenjena je vsem uporabnikom prostora, predvsem pa učencem osnovne šole. Uspešno sodelujejo
z lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč
in predano skrbijo za ohranjanje žive in
nežive narave, skrbijo za ravnovesje v
naravi in njeno raznolikost, za ohranjanje živalskih in rastlinskih vrst ter zaščito
naravnega okolja.

Priznanje za uspešnega športnika prejme za doseženo 1. mesto na 17. odprtem državnem prvenstvu v dopisnem
šahu. Tako je postal državni prvak v dopisnem šahu.
Odbojkarska ženska ekipa

Prostovoljno gasilsko društvo
Slemen.
ŠD Turbina.
Odbojkarska ženska ekipa ŠD Turbina je
v preteklem letu dosegla dobre uspehe.
Združuje več kot 70 članic in s svojimi
športnimi dosežki prenaša prepoznavnost našega kraja širom po Sloveniji in
zunaj nje.
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Letošnje prejemnice občinskih plaket,
prejemniki priznanj za odlične dosežke
na področju športa v letu 2015 in dobitniki priznanj župana so le-te prevzeli
na svečani seji Občinskega sveta Občine
Selnica ob Dravi 26. maja 2016, na kateri
je nastopila tudi znana slovenska pevka
Eva BOTO.

Pripravili:
Jasna MAUČNIK,
Marica PRAZNIK in
Slobodan TATALOVIČ

NA POT KNJIGI IVANA
MAJSTRA »ŠPORTNO
ŽIVLJENJE V SELNICI OB
DRAVI OD LETA 1912

rem je upodobljena igra z žogo v odbojki. Panogi, ki ji avtor namenja osrednji
del. Delo obsega 273 strani, vključuje
številne fotografije in številna imena, ki
so soustvarjali zgodovino športa v Selnici. Razumemo ga kot memoarsko literaturo, kot dokumentarno gradivo zgodovinske vrednosti, saj je zajel najdaljše
možno časovno razdobje - od časov, ko
je bil pri nas šport še v povojih, do današnjih časov. Zanimivo bo tako za tiste,
ki so sodoživljali skupno usodo, še bolj
bo nekoč čez leta za zanamce. S tem je
dosegel, da dogodki ne bodo pozabljeni, saj velja spomniti, da »le enkrat je, kar
je«, da parafraziram istoimensko biografijo našega rojaka Frančka Jauka.

aprilu 2016 je izšla v samozaložbi pod gornjim naslovom knjiga avtorja Ivana Majstra, delo, ki bo zagotovo
spodbudilo zanimanje širšega kroga
bralcev. Ne le športnikov, verjamem, da
kar vseh krajanov, mladih, manj mladih, tistih še manj mladih in tistih, ki še
pridejo. Pa še za marsikoga drugega bi

lahko pomenila pričujoča knjiga navdih.
Že na pogled je prikupna, ni predebela
ne predrobna, vsebinsko je bogata, za
bralca ravno pravšnja. Ovitek je estetski,
domiseln, skladen z vsebino, prva stran
ponazarja akcijo krajanov pri snovanju
žičnice, zadnja smučarsko skakalnico,
nekdanji ponos in zanos krajanov. Kot
sonce sevajo žarki medaljona, na kate-

Fotografije:
BK TV in Foto Tatjana

Vsebinsko je delo strukturirano v trinajstih poglavjih, v katerih obravnava:
• Razvoj športa v Selnici od leta 1912 s
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podrobno razdelano shemo tekmovanj v odbojki. Členi jo po razdobjih,
znotraj katerih namenja posameznim
tekmam posebno obravnavo. Ker zavzema ta zvrst več od polovice celote,
bi mu morda lahko očitali nesorazmerje z drugimi panogami. Pa mu je
treba prizanesti, ker ima odbojka v
Selnici najdaljšo tradicijo, zajema najširši krog publike in vključuje najširšo
starostno pahljačo. Najdejo se taki,
ki začno z odbojko, takoj ko shodijo,
in taki, ki jo igrajo do svojega konca.
Povrhu je avtorja treba razumeti, saj
je bil vse življenje njen strasten privrženec.
Dalje piše o rokometu, športu, ki ga
je sredi 50 let uvedel učitelj telovadbe Marjan Levstek. Kar nekaj let je
angažiral mladino, fante in dekleta,
najprej rekreativno ljubiteljsko, nato
tekmovalno. Med njimi se je našel kak
izjemen talent, uveljavljen na državni
ravni, celo na mednarodni sceni (na
primer Anja Frešer).
Mali nogomet se je igral pred šolo in
na igrišču v Bistrici. Mladinci so s prostovoljnim delom uredili igrišče in v
čudovitem gozdnem okolju dobrave
krepili svoje zdravje.
Da skrajšam, bom v nadaljevanju
samo naštel zvrsti in dejavnosti, ki
jih pisec navaja: kegljanje, tekaška
sekcija, kolesarska sekcija in selniški
motokrosisti. Posebej je treba izpostaviti karate klub, ki se je razvil kot
množičen šport mladine, hkrati pa
so njegovi posamični člani dosegali
vrhunske rezultate. Kamila Frasa v
tem kontekstu opazimo kot zanesenega trenerja in organizatorja pa tudi
kot vrhunskega tekmovalca.
Od zimskih športov navaja najprej
smučarske skoke pod Janževo goro
kmalu po vojni. Takrat so bili silno
popularni, celo množični, na vsaki
vzpetini so otroci »zaštamfali« kako
mini skakalnico. Že ob prvem snegu

se je zbrala množica nadobudnežev,
tekme na Janževi gori pa so bile posebna poslastica. Če gledamo z današnjimi očmi, velja enako priznanje
kot tekmovalnim dosežkom takratnim pobudnikom in organizatorjem
izgradnje skakalnice. Ni bilo malo truda, ogromno prostovoljnih ur, v pozabo pa tudi ni šel dogodek, ki bi se lahko končal s katastrofo. Avtor knjige se
tega dogodka najbolje spominja, pa
tudi pisec teh vrstic jo je tistega dne
kar dobro odnesel.
• V lepem spominu ostaja smučanje po
kobanskih hribih, na primer na Hahojevem bregu, a posebno priznanje
gre izgradnji žičnice na Duhu pri Dajčmanu. Nekaj let je mladina uživala na
tem lepem terenu, in to v času, ko so
bile žičnice po Sloveniji prenapolnjene, za marsikak žep pa predrage. Tako
je skupina zanesenjakov postavila
žičnico, nemajhen podvig, v ponos
tako Duhu kot Selnici. Več o tem in o
vseh tistih najbolj zaslužnih najdemo
v knjigi. Seveda je bil med njimi tudi
avtor knjige.
• Delo zaključuje z orisom športnih
objektov, z obliko organiziranosti
športa in s pomembnejšimi dogodki
v Selnici ob Dravi.
Malo je avtorjev v našem kraju, ki bi to
delo lahko opravili. Predvsem mora doseči leta, da vse to doživi, da se lahko
sam ozre daleč nazaj, hkrati pa mora ohraniti zadostno miselno formo, da lahko
vse to zapiše. Ne gre torej le za tisoče
vloženih ur, gre tudi za sposobnost vse
to obsežno gradivo zbrati, ga obdelati,
urediti, opraviti intervjuje in primerno
zapisati. Ivan Majster je bil temu kos in je
nalogo opravil z odliko. Torej, dragi bralci, čim prej knjigo v roke!
Še eno, morda najpomembnejšo lastnost mora posedovati avtor, sicer ne
nastane taka knjiga: rad mora imeti to,

kar počne, prav to pa je Ivan Majster.
Spoznal sem ga leta 1945 po vrnitvi iz
izgnanstva v Srbiji, takrat sem jih štel
pet, on devet. Toda če preletim njegovo
pot osemdesetih let, se ga je vseskozi
držala ena značajska poteza oziroma
naravna lastnost: dinamika. Vseskozi je
nekaj snoval, dajal pobudo, nekaj organiziral in nekaj počel za skupno dobro
ali za skupno korist. Tu je govor o športu,
predvsem o odbojki, a to ni ves njegov
domet. Je mnogo več, a o tem ne bom
govoril. Lahko ponovim le to, kar sem
kot mladenič doživljal na tekmovanjih
odbojke v času, ko smo bili z denarjem
res na kratko. Bili smo na tem, da nehamo, pa je ta isti Ivan Majster pogosto
porabil kar svojo plačo za pokrivanje
naših stroškov. To je bila neverjetna solidarnost, tudi drugi so se mu pridružili. To
so nepozabni spomini.
Z veseljem ugotavljam, da je vzdušje
tudi zdaj v ekipi veteranov spodbudno.
Čeprav so razlike v letih velike in enako
v telesnih sposobnostih, lahko ocenjujemo odnose kot pristne in tovariške.
Ko sem prebral življenjepise veteranov
od strani 109 do 162, bivših in sedanjih,
živih in pokojnih, mladih in novih, lahko izrečem samo besede pohvale. Ne
samo oblikovno kot zapis, veselilo me
je spoznati razgibano aktivnost večine
med njimi. Presenetili sta me prostovoljstvo in humanitarnost večine: kot
člani gasilskega društva, kot gorski reševalci, kot gorski vodniki pa celo kot krvodajalci. Nikoli ne jadikujejo, prevladuje
kreativnost. Ne bi bilo slabo v Sloveniji,
če bi bilo veliko takih.
Na koncu izrekam avtorju Ivanu Majstru
iskrene čestitke ob lepem uspehu, pričujočim bralcem jo toplo priporočam in
želim ob branju mnogo užitka.
Zapisal:
dr. Vlado KENDA

NOVO VODSTVO L
ŠTAJERSKE
TURISTIČNE ZVEZE

etošnja skupščina Štajerske turistične zveze je bila volilna. Po desetih letih
predsedovanja zvezi je mag. Jože Protner predlagal, da vodenje prevzame
dosedanji podpredsednik Janez Ribič.
Kandidacijski postopek, ki ga je vodila
kadrovska komisija, je pridobil podporo
od članov zveze turističnih društev in
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zvez. Udeleženci skupščine so soglasno
izvolili novega predsednika. Dosedanjemu predsedniku mag. Jožetu Protnerju
so se člani skupščine soglasno zahvalili
za dosedanje uspešno vodenje zveze in
mu podelili naziv častni predsednik Štajerske turistične zveze.
Skupščina je na predlog Janeza RIBIČA
sprejela programska izhodišča, v katerih
je dan poudarek sodelovanju in povezo-

S

poštovane dame,
spoštovani gospodje!
Slavimo jubilej – beseda, ki ima v latinski besedi iubil-aeum (jubilej), iubilatio
– (vriskati, veseliti se, prepevati) svoje
korenine. In danes se veselimo treh
jubilejev, desetega: ki poteka pod geslom “Slovenec sem”, 8-krat desetega,
za osebo, ki je to geslo naredila za svoje
življenjsko poslanstvo, in 15-krat desetega gesla, ki je dalo misel za vse to.
In zato smo se srečali, da bi bili srečni.
Za srečo sta potrebna dva, so trije, ki jim
je skupen predmet sreče in srečanja.
Veseliti se ob jubilejih ni moderno. Ni
moderno, ker je moderno vse, kar je na
kratek rok, jubileji so nekaj drugega.
Biti moderen običajno pomeni prilagajati se izzivom trenutka, biti na naslovnici vseh pomembnih časopisov, da o
tebi govorijo vsi mediji. Nasprotje tega
je zaobseženo v besedi starokopiten,
nezanimiv, biti nekje zadaj, skoraj na
tisti strani, kjer objavljajo osmrtnice.
Danes mi dovolite biti starokopiten.
Začnimo z Jakobom Gomilščakom,
avtorjem verzov, ki so navdihovali vsa
srečanja do tega jubilejnega danes. Ko
si je kot mladenič ogledal in prehodil
Slovenske gorice, Slovenijo, je zapisal:
“Lepa je tvoja dežela, dragi Slovenec,
ostani njen izvirni sin.”
Vsebina Gomilščakove pesmi govori
o sadovih, o drevesu, o koreninah in o
zemlji.
Ko govori o sadovih, govori o “jasni pa-

vanju zveze in njenih članov z lokalnimi
skupnostmi, javnimi zavodi s področja
kulture in izobraževanja ter kmetijskimi organizacijami in zavodi, vse z namenom promocije in prepoznavnosti
naravnih in drugih danosti, s katerimi
lahko pomembno obogatimo turistično
ponudbo. V programskih izhodiščih je
tako kot do sedaj izpostavljeno področje administrativne in strokovne pomoči
članom zveze.

Na skupščini so podelili tudi priznanja
zaslužnim članom turističnih društev.
Tkalski prehod 4,
2000 Maribor,
tel. 22 99 720

DESETO SREČANJE
SLOVENEC SEM SLEMEN 2016
meti v glavi in blagem srčnem čutu”,
ko govori o drevesu spominja na “očetnjavo” za katere “čast in slavo” je pripravljen izgoreti, ko govori o koreninah,
spominja na “zibel in grob” in zvestobo,
in ko govori o zemlji, govori o “materi”,
ki mu je vse to dala, “ko ga je kot dete
pestovala”.
Tako je pisal Gomilščak, tako je to pesem uglasbil Benjamin Ipavec, kot otrok
sem jo prvič slišal v izvedbi slovenskega
okteta in pred leti, ko je Urbasov Janez
organiziral prvo srečanje, bil poleg. Od
leta 1866 je preteklo natanko 150 let,
kar je bila pesem prvič objavljena v Slovenskem glasniku, oktobra 1882 je bila
rojena nova slovenska narodna himna,
h kateri so prispevali trije intelektualci
tiste dobe, pesnik in kasnejši duhovnik
Gomilščak, šentjurski trški učitelj Vučnik, ki je pesem našel in za uglasbitev
navdušil, in šentjurski trški zdravnik ter
skladatelj dr. Benjamin Ipavec.
Ob zavedanju tega dogajanja se vsiljuje
misel, da “ni človeka, ki bi ustvaril samega sebe”. Odvisni smo drug od drugega: od družine, od kulture, od družbe –
od okolja, v katerem moremo uresničiti
sebe, zacveteti in rasti.
Z vso pravico se torej postavlja vprašanje, kakšno drevo sem, kaj je vsakdo
izmed nas. Če govorim o Urbasovem

Janezu, vidimo sadove njegovega dela,
njegove dosežke in uspehe, malo manj
vemo in poznamo vse tisto, čemur je bil
prisiljen reči ne, za kar je moral prenašati ponižanja, ker je imel jasne misli in
dovolj srca. Danes slavimo deseto srečanje.
In če govorimo o jubileju 8 x 10 – če govorimo o Zorkovi ali po domače Lepovi
Zinki, akademikinji, zaslužni profesorici
slovenskega jezika, učiteljici in znanstvenici in vpišemo njeno ime v iskalno
polje spletnega iskalnika Google, dobimo – približno 19.700 zadetkov ali 246
in četrt zadetkov za vsak dan njenega
življenja. Kako bi jo opisali, to žensko, ki
je zapisala vse svoje življenje slovenskemu jeziku – v dnevniku Delo so jo ob
njenem jubileju imenovali: “dobra vila
materinščine”. Z vso pravico si to zaslužite, spoštovana jubilantka.
Kdo je lahko “dobra vila”. Vprašal sem
vnukinjo: kdo je zate dobra vila: pa je
rekla: to je tista, ki ji je mar zate, tista, ki
pomaga, ki te ne pusti na cedilu.
Slovenski jezik je zanimal našo jubilantko in ni naključje, da je danes z nami.
Njene korenine, njena zibel, njena
družina, njeni prijatelji, njena vzgoja
so ji omogočili, da je razvila veličastno
krošnjo, ki se dviga, ki je veličastna in
iz katere bogati cvetovi napolnjujejo
11

s prijetno vonjavo vse okoli sebe. Sok
njenih korenin je omogočil, da je rodila bogate sadove. Vsega tega zagotovo
ne bi bilo, brez matere – tistega prvega
kulturnega in verskega okolja, tistega
pestovanja in mleka.
10 in 8x10 in 15x10.
Jubileji, ki so vredni, da jih slavimo.
Jubileji, ob katerih je treba reči hvala in
se jih veseliti. Jubileji, ob katerih je treba gledati naprej.
Sedanjost je vedno mejnik, mejnik zavedanja preteklosti za načrtovanje prihodnosti. Zavedanja, da je le posameznik tisti, ki more povezovati.
Zgovorno pričajo ti jubileji. Veselimo se
ob njih.
Privoščimo si romantiko, a ne pozabimo
na temne oblake, ki se zbirajo na obzorju slovenskega narodovega telesa.

Slovenski znanstveni in strokovni jezik
sta danes bolj ogrožena kakor v Trubarjevih ali časih pisca Brižinskih spomenikov pred tisoč leti nazaj.
In kdo je odgovoren? Vsi po malem,
največjo odgovornost nosijo intelektualci in akademiki. Če se ti ne bodo zavedali, da je služiti slovenskemu jeziku
pomembneje kakor služiti samo lastnemu trebuhu, potem se nam slabo piše.
In intelektualci, tako Krivak in Eagleton,
so ljudje, ki bi jim moralo biti mar za
kulturo in omiko.

In kljub tem črnim oblakom, ki so prej
muha enodnevnica, lahko ob bogati
zgodovinski izkušnji gledamo z upanjem v prihodnost. Deseti jubilejni
shod “Slovenec sem” je dovolj zgovoren
dokaz za to. Tu se zbiramo ljudje, ki znamo vrednotiti svojo zemljo, korenine,
deblo in krošnjo, ki nam je mar za očetnjavo, njeno čast in slavo.
Upanje daje dejstvo, da so se v vsem
tem času, kar živi ideja “Slovenec sem”,
zamenjale vse mogoče opcije politike
in aktivizma, mnoge so bile obetavne,
a končale so kakor muhe enodnevnice,
ostala je le tista, utemeljena v spoznanju Gomilščaka in Gomilščakov v osebi
Zorkove, Urbasa in vsakega posameznika, dragi slovenski rojaki, v spoznanju,
da le jezik povezuje, da je le jezik tvorec
kulture in omike.
Zatorej, jubilatio, ki izhaja iz iubeo –
zapovedujem, zapovejmo si danes, da
bomo skrbeli za naslednjih deset let in
bomo lahko slavili 2 x 10. jubilej.
Čestitke ob jubileju, jubilejih s klasičnim latinskim rekom:
vivat, crescat, floreat,
Naj živi, raste in cveti slovenski rod, ki
živi tu na širnem koščku raja pod Triglavom, čeprav ne vedno in za vsako ceno
na kratek rok.
Bodimo srečni.

Kakor je Urbasov Janez znal povezati
in povabiti vse, kar je slovensko, na ta
kraj, kakor je znala Zorkova Zinka, “dobra vila materinščine”, povedati, da smo
bogat narod, narod bogate kulturne
tradicije, se sedaj zdi, da ne bo več tako,
kot je bilo.

Materni jezik je vrednota, materin jezik
so cvetovi, krošnja, deblo, korenine in
zemlja. Prizadevanje zanj ne more biti
nacionalizem in homofobija, mora pa
biti prostor izključevanja za vse tiste, ki
bi želeli razvrednotiti in prevrednotiti
prizadevanja za vrednoto, ki jo predstavlja materni jezik.

Slovenski intelektualci in akademiki
niso več tisti, vsaj za njihove vodje si
upam trditi, ki bi jim bilo mar za slovenščino. Eden od njih je celo zapisal:
da povezovanje etničnosti, identitete
z jezikom pomeni konec slovenščine!
V parlamentu je predlog zakona, ki je
eden od žebljev na krsti slovenskega

Vzemite mi jezik in ste mi vzeli življenje.
Vsi tisti, ki v imenu napredka in blaginje v naš prostor vnašajo prvine drugih
kultur, so sovražniki in ne prijatelji. Napredek in blaginja sta organsko možna
samo tam, kjer je zavedanje zemlje, iz
katerih ob močnih koreninah raste drevo, ki daje sad.

L

PRAZNOVALI SMO
TRI OBLETNICE

ep sončen in topel september so čez
noč zagrnili temni oblaki, ohladilo se
je, pričelo je deževati. Vse se je zgodilo
ravno dan pred srečanjem z zamejskimi Slovenci na Sp. Slemenu. Prijatelji
iz zamejstva so klicali, ali prireditev bo,
saj vremenska slika slabo kaže. Povsem
preprost odgovor: ob srečanju takšnih
ljudi in praznovanju tako pomembne
obletnice nam nad vse drage akademikinje prof. dr. Zinke Zorko se bo tudi
nebo razjasnilo.
Na dan samega srečanja je zjutraj še deževalo, ko so pričeli prihajati prvi gosti, se
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jezika – gre za svojevrsten jezikovni
genocid. Če narodovo telo ne skrbi za
slovenščino, samo sebe ubija. Jezik je
izhodišče za identiteto, je izhodišče za
narodov blagor in omiko, kakor pravi
Anton Martin Slomšek, in če ga parafraziram, samo jezik je tisti, ki mi daje
veljavo človeka.

je nebo razjasnilo. Oni tam zgoraj nam je
poslal darilo v obliki lepega vremena in
odločili smo se, da vse izpeljemo, kot je
bilo načrtovano.
Zopet smo se srečali stari znanci, prijatelji in organizatorji različnih prireditev
v zamejstvu in domovini. Slovence iz
avstrijske Koroške je kot že toliko let za-

Avtor: prof. dr. Borut HOLCMAN

pored zastopal vedno vesel in pripravljen na kuhanje odličnih okusnih jedi dr.
Janko Zerzer. Omeniti je potrebno, da je
tudi dr. Zerzer malo pred našo akademkinjo praznoval osemdeseti rojstni dan.
Želimo mu še veliko uspehov, zdravja in
naj še naprej skrbi za širjenje slovenskega jezika med koroškimi Slovenci.
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DR. JANKO ZERZER
V SVOJEM ELEMENTU

KAREL HOLEC IN JOŽEF HIRNOK –
KUHARSKA MOJSTRA IZ PORABJA

DOMAČA EKIPA JE VZELA
KUHANJE ZELO RESNO

PRIPRAVLJENA HRANA
JE HITRO POŠLA

Porabci so naši stalni partnerji. Na vsako
naše povabilo se vedno z veseljem odzovejo. Izostali niso na nobenem srečanju
in tudi tokrat so prispeli v številčnejši zasedbi, da počastijo jubilej njihove velike
prijateljice Zinke. Njen prispevek pri ohranitvi porabskega jezika je neprecen-

ljive vrednosti in to vedno s ponosom
poudarjajo.
Furlanija Julijska krajina, točneje Gropada, od tam prihaja KD Slovan. Pevski
zbor, ki s svojo prisotnostjo celo prireditev spremeni v pravo veselico. Njihova

NAGOVOR PREDSEDNIKA ZSM
JOŽETA HIRNOKA NAŠI SLAVLJENKI

pesem odmeva daleč naokoli po Slemenu in njihova dobra volja še tako zagrenjenemu zagreje srce in ga spodbudi, da
se jim pridruži pri zabavi. Omeniti moramo, da so letos bili nadvse presenečeni,
kako dobrega in zabavnega župana imamo. Nikoli še niso doživeli, da bi župan

NAREČNA BESEDA JE VELIKO
VESELJE NAŠE SLAVLJENKE
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pristopil in zapel z njimi. Pri njih tega ni
in vsi funkcionarji so bolj ali manj togi.
Opoldne je na prireditveni prostor prispela naša akademikinja prof. dr. Zinka
Zorko. Človeku postane toplo pri srcu,
ko vidi, kakšno veselje je bilo med našimi rojaki, da so dočakali, ne samo našo,
bolj njihovo, Zinko. Tedaj komaj spoznamo, kakšne sokrajane imamo in kako
malo jih sami spoštujemo.
Proslava je bila posvečena življenjskemu

MPZ KD SLOVAN –
NAREDILI SO PRAVO FEŠTO

jubileju akademikinje prof. dr. Zinke Zorko. Vsi nastopajoči so bili iz zamejstva,
nastopili so v svojem narečju. Tako smo
lahko slišali, kako barvit je slovenski jezik. Slavnostni govornik je bil dr. Borut
Holcman. V govoru, ki je segel do srca, se
ni dotaknil samo življenjskega jubileja in
pomembnega dela dr. Zorkove. Poudaril je, da se praznujejo trije jubileji, 1x 10
(deseto srečanje z zamejskimi Slovenci),
8x10 ( 80-letnica rojstva akademikinje

prof. Dr. Zinke Zorko) in 15 x 10 (150 let
od nastanka pesmi Slovenec sem, po kateri se srečanje tudi imenuje).
Po končani proslavi smo z veseljem poskusili, kaj so pripravile kuharske ekipe.
Tekmovanja ni bilo, vsi so svoje delo opravili v čast življenjskega jubileja naše in
tudi njihove akademikinje prof. dr. Zinke
Zorko.
Prispevek: Janez URBAS
Foto: Valerija MIKLOŽIČ

LJUDSKI PEVCI
ZSM ZGORNJI SENIK

VESELJAKI IZ GROPADE
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POSKRBIMO ZA VARNOST
OTROK V PROMETU
N

ov prometni znak Šolska pot, digitalizacija načrtov šolskih poti, nove
Smernice za šolske poti

Javna agencija RS za varnost prometa
je letos izdala nove Smernice za šolske poti in dodatno usposobila predstavnike občin, učitelje in policiste za
urejanje šolskih poti in pripravo načrtov.
V številnih občinah bodo prostovoljci
varovali otroke v prvih šolskih dneh
na najbolj izpostavljenih mestih, želimo
pa si vzpostaviti tudi šolsko prometno
službo na več OŠ. Za 20 osnovnih šol bo
izvedena prenova načrtov šolskih poti
in z občinami, izbranimi na javnem pozivu, tudi digitalizacija načrtov šolskih
poti na spletnem portalu in mobilni
aplikaciji. 15 občin je prejelo v uporabo brezplačne prikazovalnike hitrosti
»Vi vozite«, vsi prvošolci pa bodo dobili
knjižice Prvi koraki v svetu prometa.
V sodelovanju s partnerji bo Agencija
organizirala še druge dejavnosti, tudi
lutkovne predstave, z namenom izobraževanja o prometni varnosti. Letošnja
novost pa je tudi nov prometni znak
Šolska pot, kar 30 triopanov Šolska
pot bo AVP v sodelovanju z občinskimi SPV postavila v okolici šol.
V letu 2016 so slovenske ceste terjale že
tri smrtne žrtve in 16 hudo poškodovanih med otroki do 15. leta starosti, med
umrlimi sta bila dva predšolska otroka
kot potnika ter en šolski kot kolesar v
prometu. V povprečju v zadnjih letih v
prometnih nesrečah sicer umrejo 3 otroci do 15. leta, pogosto kot potniki v
vozilih in prav prometne nesreče so vodilni vzrok prezgodnje umrljivosti otrok
in mlajših odraslih.
Javna agencija RS za varnost prometa
zato v luči novega šolskega leta opozarja
vse udeležence v prometu na še več po-

zornosti in dosledno upoštevanje prometnih predpisov.
Otroci promet doživljajo drugače.
So manjši, ne vidijo preko parkiranih
vozil in drugih ovir, imajo manjši vidni kot in manj opazijo. Do 10. leta še
ne zmorejo samostojno sodelovati v
prometu, pogosto preusmerjajo pozornost, pozabijo na pravila, pri hoji
in teku še niso dovolj spretni, obvladovanje kolesa pa je bolj zahtevno.
Teže ocenijo oddaljenosti in hitrosti
vozil, smeri zvoka, zamenjujejo levo
in desno ter se še ne zmorejo primerno odzivati v prometu.

6.

Starejši otroci naj poskrbijo za svojo
vidnost ter upoštevanje prometnih
predpisov ter naj ne uporabljajo
mobija v prometu.

7.

Otroci morajo biti med vožnjo vedno pripeti z varnostnim pasom in
glede na višino (do 150 cm) nameščeni v ustrezen otroški varnostni
sedež.

8.

Na šolskem prevozu otroci sedijo
vsak na svojem sedežu, pripeti z
varnostnim pasom ter torbico na
tleh poleg sebe.

Za več informacij priporočamo, da obiščete tudi spletne strani www.avp-rs.si ali
Portal SPV www.avp-spv.si, kjer so dostopna tudi preventivna gradiva .

9.

Na kolesu morajo imeti otroci obvezno kolesarsko čelado, saj bistro
glavo varuje čelada.

Priporočila staršem in drugim odraslim, da poskrbijo za varnost otrok:
1.

Mlajši otrok (do 7. leta starosti, pa
tudi kasneje v zahtevnejših ali novih prometnih situacijah) potrebuje spremstvo odraslega.

2.

Prvošolci in drugošolci morajo
imeti obvezno rumeno rutico in
kresničko celo šolsko leto.

3.

Otroci naj uporabljajo načrtovane
šolske poti, s katerimi se seznanijo
v šoli in v sodelovanju s starši.

4.

Otroka odrasli poučimo in vzgajamo, katera šolska pot je varnejša in
kako ustrezno varno ravna.

5.

Otrok hodi po pločniku ali ob levem robu cestišča, če ni pločnika,
cesto prečka samo na označenem
prehodu za pešce ali pri zeleni luči
na semaforju ter vedno preveri (levo-desno-levo), ali je pot prosta.

10. Otrokom smo s svojim ravnanjem
zgled, zato poskrbimo, da smo vedno pripeti, strpni in skrbni do drugih udeležencev v prometu
Pripravila:
Mateja MARKL
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P

o lanskem uspehu v Banski Bistrici na
Slovaškem se je mednarodnega tekmovanja, že 7. po vrsti, ponovno udeležila
ekipa čebelarskega krožka OŠ Selnica
ob Dravi. Tokrat v zasedbi Marko Kričej,
Luka Kričej in Nik Javornik. Spremljal jih
je tudi njihov mentor in glavni motivator
prof. Blaž Lovrič.

NOV MEDNARODNI
USPEH MLADIH SELNIŠKIH
ČEBELARJEV

Mednarodnega tekmovanja v Pragi na
Češkem se je letos udeležilo 20 ekip, od
Irske pa vse do Kazahstana so prišli mladi čebelarji, da pokažejo svoje znanje in
spretnosti pri delu s čebelami.
Program v glavnem mestu Češke je potekal po ustaljenih tirih, tekmovalni del
se je prepletal z družabnostmi in z ogledi znamenitosti mesta in pokrajine. Slovenski predstavniki so opozorili nase že
ob predstavitvi ekip, ko so harmonika,
kitara in polka ogreli občinstvo in ploskanju kar ni bilo konca. Nikovi spretni
prsti na harmoniki in Avsenikova Golica
podirajo vse meje.
Posebnost letošnjega tekmovanja so
bile mednarodno mešane ekipe, ki so jih
sestavili prav zaradi izkušnje pri sodelovanju med različnimi narodi.
Teoretični del tekmovanja so bili testi,
pri praktičnem delu so se mladi čebelarji srečali z nakladnim sistemom panjev,
z označevanjem »matic«, izdelovanjem
satnic in podobnimi čebelarskimi opravili.
Tekmovanje je potekalo v zelo dobrem
vzdušju, mladi so naloge reševali resno
in zavzeto, popoldan pa so se družili in
se medsebojno spoznavali.
Vseeno so z nestrpnostjo pričakovali
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razglasitev rezultatov. In rezultati so bili,
vsaj za slovensko ekipo, odlični!
Skupina, kjer je tekmoval Luka Kričej, je
zasedla drugo mesto in znotraj skupine
je bil Luka izbran za najbolj koristnega
člana. Zato je tudi v imenu ekipe prevzel
in obdržal pokal.
V tekmovanju posameznikov je Marko
Kričej zasedel izjemno drugo mesto v tej
mednarodni konkurenci mladih čebelarjev. Po lanskem sedmem mestu na istem
tekmovanju je to pravi preboj naprej.
Tako sta dva brata, Luka in Marko, s tem

izrednim uspehom postavila nov mejnik
pri tekmovanju mladih čebelarjev in ponesla ime Slovenije in Selnice ob Dravi
v mednarodni prostor. Verjetno bo ta
uspeh težko spet ponoviti, ampak mentor Blaž Lovrič zagotavlja, da ne bodo
zaspali na lovorikah in bodo nadaljevali
delo, ki je povezano s posebno ljubeznijo do čebel.
Napisal in fotografiral:
Tomaž KRIČEJ
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OŠ SELNICA
OB DRAVI
N

a OŠ Selnica ob Dravi je šolsko leto
2016/17 že v polnem teku. Vanj smo zakorakali v četrtek, 1. septembra 2016, ko
smo se z učenci zbrali pred šolo in po
uvodnem pozdravu gospe ravnateljice in gospoda župana vstopili v šolsko
stavbo – nekateri s starimi, drugi z novimi razredniki. Poleg slednjih so prvošolce v šolo pospremili še njihovi starši in
zaščitniki, ki bodo zanje skrbeli tudi med
šolskim letom. Vse pa nas je ta dan pričakala in pozdravila tudi maskota Duško
iz podjetja Snaga, ki so ga bili, seveda,
najbolj veseli prav najmlajši.
Kot pretekla smo tudi to šolsko leto
skrbno načrtovali. Naš primarni cilj
bo uresničevanje izobraževalnega in
vzgojnega poslanstva šole, ki ju bomo
obogatili s posebnimi dnevi in tedni, z
vsebinsko bogatimi dnevi dejavnosti,
veliko bomo delali na kulturnem področju. Med načrtovanimi projekti se bosta
dva najodmevnejša odvila že v mesecu
oktobru – to sta Šolske olimpijske igre, ki
jih bomo izvedli že šestič zapovrstjo, ter
mednarodno sodelovanje s prijateljsko
šolo Dositej Obradović iz Novega Sada.
Projekta bomo pravzaprav izvajali hkrati, tj. v tednu 3.–7. 10. 2016, ko se bodo
učenci naše šole in gostujoči učenci družili na športnih dejavnostih in ob njih,
popoldneve pa preživljali ob drugih aktivnostih, ki jih bodo zanje organizirale
gostujoče družine.
Tako ob teh dveh projektih kot tudi sicer bomo uresničevali vrednote, kot so
medsebojno spoštovanje, individualna
in kolektivna odgovornost, strpnost,
sprejemanje drugačnosti …, kar bo pripomoglo k temu, da se bomo imeli radi
in lepo ter bomo z veseljem prihajali v to
našo, selniško šolo.
Prispevek in fotografije:
Maja VAČUN, knjižničarka
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PRVI ŠOLSKI
DAN
Barčica po Čermenici plava,
jadra znanje nosijo.
Pa v Gradišče zdaj priplava,
znanja željni jo čakamo.

N

a podružnici Gradišče je bilo tudi
letos prvi šolski dan zelo veselo. V prvi
razred so se vpisali kar trije učenci, in
sicer dva učenca in ena učenka. Vseh
skupaj nas je sedaj osem. V drugem razredu so trije učenci, v tretjem razredu
eden učenec in v petem razredu ena
učenka.

Pred šolo sta nas pozdravila gospa ravnateljica, Jožica Ozmec, in gospod župan, Jurij Lep, ki sta nam zaželela lepo in
uspešno šolsko leto 2016/2017. Na sprejemu se nam je pridružila tudi maskota
Duško iz podjetja Snaga, ki je otroke in
starše s svojo prisotnostjo opomnila, da
sta red in čistoča še kako pomembna za
našo ožjo in širšo okolico.
Po sprejemu smo se skupaj odpravili v
šolo, kjer nas je pričakala velika papirnata ladja, ki nas bo spremljala vse šolsko
leto. Svoj krov bo napolnila z znanjem in
branjem.
Učenke in učenci so bili ob poslušanju
pravljice o Bobku in barčici zelo ustvarjalni. Vsaka učenka in vsak učenec je
izdelal svoj čolniček, ki ga bo skozi vse
šolsko leto spodbujal in spominjal na to,
kako pomembno je prijateljstvo, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pridobljeno znanje.

Vsem učenkam in učencem želim uspešno plovbo ter odličen pristanek.

Pripravila:
Nataša JAVORNIK, učiteljica

''Učenje je veslanje proti toku: če ne napreduješ, greš nazaj.'' Kitajski pregovor

Fotografiji:
Nataša JAVORNIK

T

udi 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 ponovno družili na novem
športnem igrišču pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu, kjer smo se urili v štafetnih igrah.
Ker pa nas je letos kar 17, smo lahko tek18

ŠPORTNI DAN
PODRUŽNIČNIH ŠOL
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movali tudi v moštvenih igrah, in sicer v
nogometu in med dvema ognjema.
Učenci so razvijali spretnosti z žogo, razvijali so tudi koordinacijo, krepili svoje
telesne sposobnosti, se spodbujali, so-

delovali, si pomagali in zelo dostojno
sprejemali poraze in z navdušenjem uspeh. Drug do drugega so bili strpni in se
obnašali v duhu ''fair playa''. Dopoldan je
minil v prijetnem in veselem športnem
duhu. Učenci so bili navdušeni in izrazi-

ABECEDNA PESEM
A je avto, ki leti.
C kot copat, ki ga nosimo vsi.
I je iglica, ki z njo šivamo.
O je opica, ki pleše po bananah.
G kot goba, ki jih nabiramo.
Ko se pouk začne, na tabli že abeceda napisana je.
Ko se pouk konča, se abeceda začne doma.
Ko se abeceda konča, se tudi pouk konča.

li so željo, da se podobne dejavnosti in
druženja še večkrat ponovijo.
Prispevek in fotografije:
Nataša JAVORNIK, prof.

PODRUŽNICA
SV. DUH
NA OSTREM
VRHU

Katarina Koren, 2. razred podružnične šole
Sv. Duh na Ostrem vrhu
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Na naši šoli je v tem šolskem letu en
kombiniran oddelek, sestavljen je iz
kombinacije štirih razredov: 1., 2., 3. in
5.. V oddelku je devet učencev. Del naše
podružnice je tudi vrtec. V njega je vpisanih 17 malčkov. S poletnih počitnic
smo vrnili polni energije, da se lotimo
novih nalog. Otroke v vrtcu čakajo igre,
šolarje pa zvedavo nabiranje znanja.

Prvi šolski dan sta nas skupaj s starši
pozdravila gospod župan Jurij Lep in
gospa ravnateljica Jožica Ozmec. Obiskala sta nas v spremstvu Duška. Duško
je maskota podjetja Snage. Je vsestranski, prekipeva od dobre volje in pozitivne energije. Zabava predvsem otroke in
jih uči pravilnega ravnanja z odpadki.
Vse šolsko leto se bo naša podružnica

povezovala s podružnico Gradišče na
Kozjaku, s centralno šolo, s pevskim
društvom Lipa in VS Leutschach (Ljudska šola Lučane). S starši in krajani
bomo sodelovali v različnih delavnicah,
na sejmih in kulturnih prireditvah.
Prispevek in fotografiji:
Damjana OČKO,
prof. razrednega pouka

BREZPLAČNO DO
OSNOVNOŠOLSKE
IZOBRAZBE
V

sem, 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 osnov-
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nem šolanju vpišete v srednješolsko
izobraževanje.

motivirati za učenje in kako se sploh
lotiti učenja.

Za dodatne informacije lahko pokličete
na telefonsko številko: 02 / 234 11 11 ali
02 / 234 11 33.

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. .

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

Za svetovalni pogovor pa se lahko zainteresirani naročijo na telefonski številki:
02 / 234 11 34 ali po elektronski pošti:
svetovanje@azm-lu.si.
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Podjetništvo
V občini že deseto leto namenjamo
sredstva za podporo podjetništvu. Od
leta 2007 dalje izvajamo javne razpise
za samozaposlitve in naložbe, od leta
2010 pa tudi za zagon novih tehnoloških podjetij, za kar smo od leta 2007
do leta 2016 namenili 262.000,00€. V
letu 2016 pa smo dodali še javni razpis
za sofinanciranje sredstev za promocijo
malih in srednjih podjetij.
V letu 2016 smo na področju podjetništva, samozaposlitve in promocije v
Občini Selnica ob Dravi po principu »de
minimis« pomoči izvedli javne razpise v
skupni vrednosti 28.200,00 €, in sicer za:
• Sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij
Odprt: do 21.09.2016
Višina sredstev: 14.200,00 €.
• Sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe
Odprt: do 21.09.2016
Višina sredstev: 10.000,00 €.
• Sofinanciranje zagona novih tehnoloških in inovativnih podjetij
Odprt: do 21.09.2016
Višina sredstev: 3.000,00 €.
• Sofinanciranje stroškov promocije
malih in srednjih podjetij v občini
Odprt: do 21.09.2016
Višina sredstev: 1.000,00 €.
Kmetijstvo
Pri dodelitvi pomoči za razvoj podeželja smo v naši občini v letu 2016 namenili sredstva v višini 23.000,00 €, od
tega za de minimis pomoč pri predelavi
in trženju na kmetiji 11.500,00 € in za
primarno kmetijsko dejavnost (pridelava na kmetiji) tudi 11.500,00 €. S temi
sredstvi, ki so namenjena kmetijskim

JAVNI RAZPISI V OBČINI
SELNICA OB DRAVI
V LETU 2016
gospodarstvom za naložbe v pridelavo,
predelavo in trženje na kmetiji, vlagamo v razvoj kmetijstva in podeželja na
območju naše občine. Tako smo v zadnjih devetih letih namenili za to področje 152.209,00 € proračunskih sredstev.
Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis (za predelavo in trženje na kmetiji) je odprt do 14. oktobra 2016.
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči pri primarni kmetijski dejavnosti
(pridelava na kmetiji) v letu 2016 pa je
že zaprt.
Štipendiranje
Od leta 2008 dalje namenjamo proračunska sredstva tudi za štipendije
nadarjenim dijakom in študentom. V
devetih letih smo za štipendije tako
namenili skupaj 96.400,00 € proračunskih sredstev. V zadnjih dveh letih smo
število razpisanih štipendij povečevali
in tako v letu 2016 razpisali 12 štipendij, od tega 6 za nadarjene dijake in 6 za
nadarjene študente.
Letos so se dijaki na razpis za nadarjene
dijake lahko prijavili do 05. septembra
2016, študentje pa do 05. oktobra 2016.
Kultura
Na področju kulture namenjamo proračunska sredstva kot podporo aktivnostim društev kulturnih dejavnosti vse od

I

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

JEZIKOVNE
DROBTINICE

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

leta 2008 dalje in tako smo v letih od
2008 do 2016 za dejavnosti kulturnih
društev namenili 198.800,00 €.
V letu 2016 je bil Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja društev
kulturnih dejavnosti zaključen 12. aprila 2016, razdelili pa smo 21.850,00 €.
Šport
Tudi za športne dejavnosti namenjamo
sredstva iz proračuna že od leta 2008
in tako smo do leta 2016 za aktivnosti
izvajalcem s področja športa namenili
348.500,00 €.
Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti
in delovanja izvajalcev s področja športa v letu 2016 je bil odprt do 12. aprila
2016. Razpisanih in podeljenih je bilo
32.750,00 €.
Humanitarna društva
V letu 2016 je občinski svet Občine
Selnice ob Dravi sprejel Pravilnik o sofinanciranje dejavnosti in programov socialno - humanitarnih društev in drugih
socialno - varstvenih programov v naši
občini in tako smo izvedli letos tudi javni razpis za sofinanciranje programov
socialno - humanitarnih društev, ki je
bil odprt do 12. aprila 2016. Razpisanih
in podeljenih je bilo 2.400,00 €.
Pripravila: Darja SLIVNJAK,
direktorica občinske uprave

1.

2.

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.
Besede, prevzete iz tujih, zlasti sosednjih jezikov, največ iz nemščine.
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3.

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

gacin ‘skladišče’ – iz nem.; maja ‘volnena
jopica’ – iz furl.; majar ‘planšar, pristavnik’
– iz nem.; malati ‘slikati, pleskati’– iz nem.;
malta ‘omet’ – iz lat., mana ‘medena rosa’
– iz hebr., marela ‘dežnik’ – iz avstr.nem.;
marod ‘bolan’ – iz nem.; martra ‘mučenje’ – iz nem.; maškara ‘pustna šema’ – iz
ital.; mašna ‘pentlja’ – iz nem., mati ‘mati’
– iz ide.; matrac ‘blazina’ – iz nem.; mentrga ‘nečke’ – iz nem., merkoca ‘opica’ – iz
nem.; modliti ‘moliti’ – psl.; mort ‘omet’
– iz nem.; muja ‘težava, trud’ – iz nem.,
mulec ‘smrkavec, nezakonski otrok’ – iz
ital.; mutec ‘nem človek’ – iz nem.; napa
‘streha nad kaminom’ – iz ital.; nat ‘perje
pri repi, korenju’ – iz ide.; naton ‘tnalo’ – iz
slovanskih jezikov; nucati ‘rabiti, potrebovati’ – iz nem.; nudelj ‘rezanci’ – iz
bav.avstrij.; nula ‘ničla’ – iz ital.; numara
‘številka’ – iz nem., ital.; nuna ‘redovnica’
– iz nem.; obitelj ‘družina’ – iz slovanskih

jezikov; obora ‘ograjen pašnik’ – iz slovanskih jezikov; obrlinec ‘obrat v levo’
- iz nem., oditi/voditi ‘prekajevati meso’
– iz slovanskih jezikov; ofer ‘gostač, najemnik’ – iz nem., ohcet ‘svatba’ – iz bav.avstr.; ordninga ‘red, zakon’ – iz nem.; orjak
‘velikan’ – iz madž.; oroslan ‘lev’ – iz turš.;
oštarija ‘krčma’ – iz ital., pocati ‘mehčati,
lužiti’ – iz nem.; pacati ‘mazati, brozgati’
– iz slovanskih jezikov; padar ‘zdravnik
brez diplome’ - iz nem.; pajac ‘šema , šaljivec’ – iz ital.; pajdaš ‘tovariš, družabnik’
– balkanski turcizem; pajsar ‘vzvod, navor’ – iz bav.avstr.; pajzel ‘slaba gostilna’
– iz nem.; pakeljc ‘majhen zavoj’ – iz bav.
avstr.; palača ‘gosposka hiša’ – iz ital.; palačinka ‘omleta’ – iz nem..

KD PAVZA BREZ PAVZE
KAJ SMO DELALI V PRVI
POLOVICI LETA 2016

stavljala na številnih skupinskih kot tudi
samostojnih razstavah v Hramu kulture
Arnolda Tovornika, v Rulik-u in drugod.

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.
Macola ‘kij, težko kladivo’ – iz ital.; ma-

K

ulturno društvo Pavza, ki pod svojim okriljem združuje likovnike, pevce,
komedijante, glasbenike in ljubitelje
kulturne dediščine, tudi letos ni prav
nič pavziralo. Prav nasprotno, za nami
je kulturnih užitkov plodno leto. In kje
vse smo se to leto skupaj družili?
Zagotovo smo se srečali na velikem
pustnem karnevalu, ki ga je organizirala
Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine. Karneval, poln številnih norčavih in
domiselnih mask, je obiskala praktično
celotna občina, krajani sosednjih občin,
vsako leto pa štejemo tudi vse več obiskovalcev od drugod. Tudi letos je ena
izmed skupinskih mask zastopala naš
kraj še na pustnem karnevalu na Ptuju.
Glasbena skupina Marušeki zaradi višje
sile tokrat ni pripravila Valentinovega
koncerta, so pa zato toliko bolj navdušili na odlično odigranem in obiskanem
letnem koncertu.
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Skupaj smo se tudi letos večkrat do solz
nasmejali na »Selniškem abonmaju komedije«, kjer smo si ogledali več komedij amaterskih skupin iz cele Slovenije.
Seveda pa ste se lahko nasmejali tudi
domačim igralcem, ki še vedno niso
čisto prepričani, kateri je pravi kufer v
komediji Afera poln kufer. Omenjeno
komedijo so igralci predstavili tudi na
gostovanjih v bližnji in daljni okolici
naše domovine.
Pravijo, da na mladih svet stoji, zato so
aktivno delali tudi »Navihanci«, ki veljajo za podmladek starejše igralske sekcije, in so s svojo komedijo »Ja, mama,
razumem, mama« navduševali domačo publiko, gledalce okoliških občin in
osnovne šole. Navihanci sedaj pridno
vadijo že novo komedijo, o kateri pa ostajajo še skrivnostni.
Zagotovo ste opazili tudi kakšno izmed
likovnih razstav likovne sekcije, ki je raz-

Nadaljevanje sledi.
Akad.prof.dr. Zinka ZORKO

Pevci Obrtniškega pevskega zbora pa
so poskrbeli za prav poseben koncert;
v Selnico ob Dravi so namreč povabili dalmatinsko klapo Cambi iz Kaštel
Kambelovca. Polna dvorana Hrama
kulture in navdušeni obiskovalci so bili
dokaz, da je dalmatinske večere treba
ponavljati, saj navdušujejo. Pevci so
pridno trenirali, najprej ste jim lahko
prisluhnili na letnem koncertu, potem
pa še na Večeru dalmatinskih pesmi, ko
so v goste povabili Klapo Dalmari. Dalmatinske pesmi, v preddverju Hrama
kulture pa še pečene ribice in kozarček
dobre kapljice – da, res je bilo skoraj kot
na morju.
Potem pa smo na morje prav zares
odšli. Po delovni sezoni smo se na tradicionalno taborjenje odpravili v kraj
Osp, kjer smo v taboru Vovk postavili
več kot 30 šotorov in v zares prijetnem
ambientu, ob bližini morskih valov in
dobri družbi prijetno zaključili uspešno
sezono. Sezono, v kateri smo nanizali
pisan mozaik kulturnih dogodkov, za
katere verjamemo, da so vam bili všeč.
Vaše zadovoljstvo je namreč naše zadovoljstvo. Vaš aplavz pa je največja nagrada za naše delo.
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Tudi v tej sezoni naj vas prisrčno povabimo na abonma komedije, ki se prične
že v oktobru. Predstave, polne smeha,
bodo enkrat na mesec odigrane v Hramu kulture Arnolda Tovornika:
• 28. oktober 2016 (ob 19.00): KD
PREPOLJE: MUZIKAL - PRIJATELJI,
OSTANIMO PRIJATELJI,
• 18. november 2016 (ob 19.00): KUD
SVOBODA PREBOLD: ŠTIRJE LETNI
ČASI
• 16. december 2016 (ob 19.00):
KD DOMOVINA OSP: PLEŠEJO Z
DNARJEM,
• 20. januar 2017 (ob 19.00): ŠKD
MEKINJE: PRIČARANI ŽENIN,
• 17. februar 2017 (ob 19.00): KUD
RAČE: ŽALUJOČI OSTALI,
• 17. marec 2017 (ob 19.00):
PREDSTAVA PRESENEČENJA.

MARUŠEKI VEDNO ZNOVA NAVDUŠIJO ZBRANO PUBLIKO, NJIHOVI
KONCERTI PA PRIVABIJO ZAVIDLJIVO ŠTEVILO OBISKOVALCEV.

Rezervacija in nakup abonmaja sta možna po telefonu: 040 220 297 (Polonca
Perkuš), 040 221 815 (Jasna Maučnik) in
040 516 870 (Jasna Šteger). Abonmaje
lahko kupite tudi v TIC pisarni v Hramu
Kulture Arnolda Tovornika (vsak ponedeljek, sredo in petek od 13.00 do 19.00
in v soboto od 8.00 do 12.00) osebno ali
po telefonu (02 67 30 220).
Vljudno vabljeni tudi na preostale prireditve, na katerih vam obljubljamo veliko mero kulturnih užitkov.
V imenu KD Pavze zapisala:
Sara POKERŽNIK
Fotografije: arhiv društva

UTRINEK IZ KOMEDIJE AFERA POLN KUFER –
AGENTI TAJNE AGENCIJE MED BOJNIM POSVETOM

UTRINEK IZ KOMEDIJE AFERA POLN KUFER –
AGENTI TAJNE AGENCIJE MED BOJNIM POSVETOM
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EKSKURZIJA PEVSKEGA DRUŠTVA LIPA
IN POHODNIŠKO-OLEPŠEVALNEGA
DRUŠTVA DUHOVSKI GAMSI
Č

lani obeh društev smo se v soboto,
7.maja 2016, odpravili na ekskurzijo na
AVSTRIJSKO KOROŠKO. Pot nas je s Sv.
Duha na Ostrem vrhu vodila po Dravski
dolini do mejnega prehoda Vič. Vožnja
se je nadaljevala proti Gosposvetskemu
polju.
Tam smo si ogledali cerkev Gospe Svete
(Maria Saal), ki je bila center pokristjanjevanja tega dela Evrope. Zapeljali smo
se tudi do Knežjega prestola,ki leži sredi
gosposvetskega polja in je velikega pomena za slovenstvo. Na njem so namreč
po starodavnem običaju ustoličevali
karantanske kneze. Po ogledu smo se
zapeljali do gradu Ostrovica (Hochosterwitz). Zaradi mnogih koničastih streh
spominja na majhno mesto in je ob lepem vremenu viden z razdalje več kilometrov. Do gradu smo se povzpeli peš,
lahko bi se tudi z vzpenjačo. Grad nam je
razkazal pravi dvorni skrbnik, po ogledu
pa smo se napotili proti Celovcu.
Ogledali smo si dvorano grbov v deželni hiši. Skupaj s knežjim kamnom in 665
grbi,je ena najpomembnejših turističnih
zanimivosti.
Sledil je obisk Minimundusa, malega
sveta ob Vrbskem jezeru, kjer smo videli
več kot 150 znamenitih zgradb,vlakov in
ladij s celega sveta. Po ogledu smo se zapeljali na drugo stran jezera, do modernega kraja Vrba (Velden), ki je eno najmodernejših letovišč na Vrbskem jezeru,
poznano predvsem po igralništvu.
Naš obisk Koroške smo zaključili v kraju
Otok (Maria Worth) ob južni obali jezera,
ki je najstarejša krščanska naselbina na
Koroškem. Sledilo je kosilo na poti proti domu,kamor smo prispeli v večernih
urah.
Besedilo: Polonca SIVEC
Fotografije: Simon MAČEK
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OBČINSKO
PRIZNANJE
TUDI NA
RANHOF
S

elniški župan Jurij Lep je na lanskoletnem tradicionalnem prazniku Ranhofa med drugim povedal, da smo krajani
zaradi sodelovanja in druženja na vasi
zgled vsem drugim. Svoje besede je kasneje podkrepil z občinskim priznanjem,
ki smo ga krajani Ranhofa prejeli v maju
2016, in sicer za vse aktivnosti in druženja, ki se čez leto odvijajo na vasi in tako
prispevajo k lepšemu družabnemu življenju v zaselku in v občini.

PEVSKI
ZBORČEK

NASTOPAJOČI
OTROCI

Seveda smo bili krajani priznanja neizmerno veseli in smo nanj zelo ponosni,
hkrati pa smo v začetku junija imeli velik
razlog za praznovanje na Ranhofu.
4. junija 2016 smo tako ponovno obeležili praznik Ranhofa, na katerem ni manjkalo dobre volje, kulturno-razvedrilnega
programa, glasbe, pijače in jedače ter
seveda smeha, radosti in veselja.
Po letni kroniki, nastopu vaških otrok
in glasbenih točkah so nas obiskali tudi
»Cigani«, tako je z mize in z dvorišča izginila marsikatera dobrota, za kar pa ni
bilo hude krvi, saj so bili zanimivi gostje
avtohtoni krajani Ranhofa.

CIGANI

Zapisala: Urška VUTE
Foto: Janko LISJAK

Župnijsko romanje
od 6. do 11. junija 2016

ROMUNIJA

Ali je ta država na vzhodu Balkanskega
polotoka res zgolj revna dežela z obubožanimi Romuni? Tako navadno mislimo, toda treba je iti tja, jo obiskati, si
razširiti obzorje in si nabrati izkustva

ob srečanju s tamkajšnjimi ljudmi ter
v doživljanju njene prelepe naravne,
zgodovinske in kulturne dediščine.
Na tokratno župnijsko romanje se niso
podali le Štajerci, pač pa se je pridružilo še sedem gospa iz Prekmurja. Tako
je romanje postalo že vnaprej bogatej25

še ob novih romarskih prijateljih.
Vožnja do Romunije se je začela v ponedeljek, 6. junija letos. V veselem razpoloženju smo se v zgodnjih jutranjih
urah peljali po Madžarski do kraja Mariapocz s cerkvijo sv. Mihaela, kjer hranijo kopijo ikone črne Marije z Jezusom v naročju. Po izročilu naj bi Marija
na sliki v tej cerkvi točila solze. Ker so
si takšnega nenavadnega dogajanja
obetali tudi na Dunaju, so izvirno ikono prenesli tja, toda solz Matere Božje
več ni bilo. Ponovno pa so jim bili priča
v tukajšnji cerkvi, čeprav so na steno
namestili le kopijo. V tem svetišču smo
obhajali prvo romarsko mašo, nakar
je sledila vožnja proti Romuniji. Oči
smo si spočili ob pogledu na prostrana
žitna polja, kjer se je zibal žareči mak.
Postanek je bil v kraju Satu Mare, kjer
smo se sprehodili po cvetočem parku,
polnem raznovrstnih vodometov, in
med drugim opazovali znan secesijski
hotel Dacia – tega trenutno obnavljajo – ter protestantsko cerkev »v verigah«. V večernih urah smo prispeli v
Baia Mare, kjer smo večerjali in legli k
počitku.
Jutro nam je prineslo lep sončni
vzhod, zato je cerkev sv. Trojice, kjer
smo obhajali drugo mašo, kar sijala.
Okrog se ponuja novodobni trg v sožitju s starimi drevesi, z ruševinami
cerkve sv. Štefana in drugimi znamenitostmi. Hodili smo po ulicah; tam so
posejane manjše trgovinice. Uganka
nam je bila, zakaj toliko dolgih električnih napeljav, speljanih med hišami. Evre smo lahko zamenjali za Nove
romunske leve prikupnega videza.
Podali smo se po »predpotopni« cesti
preko severnega dela Karpatov do doline reke Iza in mesta Barsana. Spotoma smo s pogledom vpijali gozdnato
pokrajino karpatskega pogorja. Sam
kraj nas je napojil z vonjem po senu
in cvetočih vrtnicah; tu so lesene stavbe in cerkve, imenovane biserice; kot
izjemne mojstrovine so vpisane na
seznam UNESCO-ve kulturne dediščine. Sledila je vožnja proti Voronetu. V
avtobusu nas je nekoliko premetavalo
na »gladki« cesti, vendar smo ob pogledu na mogočne stvaritve narave kaj
hitro pozabili na to pozibavanje. Prelazi spominjajo na našo Veliko planino;
nemalo je travnikov, gozdov in hišic
ob cestah. Vse je tako, kakor če bi se
vrnili v čas pred pol stoletja. Ljudje še
vedno ročno obdelujejo zemljo in se
26

poslužujejo konjev. Kopicam sena ni
videti konca. Voronet nam je ponudil
zanimiv samostan ter cerkev, ki jo od
zunaj in od znotraj krasi starodavna
poslikava. Odpeljali smo se do kraja
Roman, kjer nas je pričakala obilna večerja krajevnega značaja. Zatem smo
si zaželeli le še spanja.
Zdanilo se je tretje jutro; začeli smo
ga z bogoslužjem v minoritskem samostanu, nato pa pot nadaljevali po
nižinskem predelu vzhodne Romunije ob reki Siret v prestolnico Bukarešto. Začetki samega mesta segajo v 1.
stol. pred. Kr.; prvič se ime Bukarešta
pojavi v listini iz leta 1459. Kot vsako
mesto je tudi to doživljalo vzpone in
padce; med drugo svetovno vojno je
doživelo bombardiranje, leta 1977 pa
močan potres. Velemesto, imenovano
tudi »Mali Pariz«, je pričelo dobivati
svojo današnjo podobo v tridesetih letih prejšnjega stoletja in zatem v času
Ceausescuve vladavine. Ta je dal, žal,
veliko starejših zgradb porušiti in tam
zgraditi še danes stoječe ogromne
bloke – nekateri so v boljšem, drugi
v slabšem stanju –, ki se razprostirajo
v vse smeri. Zadal si je, da bo kmečke
ljudi naselil v mestu in jih izkoristil kot
ceneno delovno silo.
Ne oziraje se na trpljenje ljudi je dal
leta 1984 zgraditi mogočno »Palačo
ljudstva«, za ameriškim Pentagonom
največjo državniško zgradbo na svetu.
Mesto se ponaša z lepo urejeno, 120
metrov široko in 4 kilometre dolgo
avenijo, ki vodi do že omenjenega parlamenta. Nadihali smo se vonja po lipah, skrbno zasajenih vzdolž blokov. V
približno dve uri trajajočem mestnem
ogledu smo videli še Romunski trg,
kjer je postavljena kopija rimske volkulje, saj je Ceausescu bil prepričan, da
so Romuni nekakšni nasledniki Rimljanov; nadalje Trg 21. decembra, Slavolok zmage (kopija tistega v Parizu) ter
zgradbo, kjer je bil decembra 1989
Ceausescu usmrčen. Pozno popoldne
smo se namestili v hotelu in imeli nekaj prostega časa za doživljanje utripa
v mestu. Dan je prešel v noč, zato nam
je nočitev dobro dela.
Romanje se je prevesilo v svojo drugo
polovico in napočil je čas za potovanje
proti Transilvaniji. Presenečenje je bilo,
ko smo dospeli do prave romunske avtoceste, zato se je potovanje nadaljevalo hitreje. V opoldanskem času smo

BISERICA V MESTU SIGHISOARA

SAMOSTANSKI KOMPLEKS
V BARSANI

PALAČA LJUDSTVA V BUKAREŠTI
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GRAD GROFA DRAKULE V
MESTU BRAN

SKUPINSKA SLIKA PRI
GRADU PELEŠ V SINAI

prišli v mesto Sinaia, znano kot »Biser
južnih Karpatov«. Poleg naravnih lepot
smo si ogledali tudi imenitno kraljevo
palačo Peles, zgrajeno na pobudo Karla I., prvega kralja združene Romunije.
Umetnina, zgrajena šele konec 19. stoletja, nam je približala pravo grajsko
zgodbo. Palača premore 160 soban,
opremljenih z vrhunskimi rezbarskimi,
steklarskimi in drugimi umetninami.
Prevzeti od lepot smo se podali še do
pravoslavne cerkve, prav tako zgrajene
po naročilu Karla I. Na poti v Brasov se
nam nista izmuznila ogled vinske kleti ter degustacija odličnih romunskih
vin. Sproščenost smo popestrili s slovenskimi napitnicami. V samem mestu
smo si ogledali zanimivo mestno jedro
ter preživeli nekaj prostega časa. Zaključek dneva so bile maša, večerja in
nočitev.

drav, ki je pomenil »sin dracul«, to je
zmajev sin. Izmed teh sinov izstopa
transilvanski vladar Vlad III. Tepeš, ki
je v času svoje vladavine pobil več kot
40.000 očetovih sovražnikov, izdajalcev in trgovcev. Od tod verjetno izvira legenda o Drakuli, ki jo je pozneje
povzelo več piscev. Danes izraz »Drakula« pomeni izmišljeno osebo, namreč najbolj slavnega vampirja. Kljub
srhljivemu prizvoku samega izraza sta
nam grad in njegova okolica veliko
pomenila. Med drugim smo si ogledali še Sihisoaro, rojstni kraj Vlada III.
Po vsem, kar smo doživeli, je bil čas za
nadaljevanje poti proti mestu Cluj Napoca, kjer smo obhajali večerno mašo
in prenočili.

Peti dan je bil namenjen ogledu znamenitega srednjeveškega gradu Bran,
gradu legendarnega grofa Drakule.
Pojem »Drakula« je predstavljal poz-

Napočil je šesti dan in romanje se je
počasi zaključevalo. Z jutranjo mašo
v cerkvi sv. Mihaela in ogledom lepo
urejenega starega mestnega jedra
smo se poslovili od Transilvanije. Vožnja po tem delu Romunije nam je
približala drug svet, drugačen od tiste-

IZLETI DU
SELNICA OB DRAVI
N

a pot smo se odpravili v soboto, 7.
maja, za nas, upokojence, v zgodnji jutranji uri. Z vožnjo mimo Ptuja do Zavrča,

kjer smo prečkali slovensko – hrvaško
mejo, smo pot nadaljevali mimo Varaždina, Ludbrega, Koprivnice do Đurđevaca,
od tam pa preko Bilogore do Bjelovara.

ga, kot smo ga videli poprej. Pokrajina
je bila zelena, občasno je spominjala
na Irsko in prostrana polja so bila že
sodobno obdelana, vendar lepa in so
se dotaknila tudi duše. Ob pravljičnosti in deloma nedotaknjenosti današnje
Romunije smo na svoji poti trčili še na
»cigansko« vas; tam so hiše z nenavadnimi strehami, nenavadnimi tudi
zato, ker so na vrhu znaki imenitnih
avtomobilov.
Romunija je gotovo država, ki romarja
in obiskovalca ne pusti ravnodušnega. Domov smo se vrnili brez predsodkov in z novimi, zares dozorelimi
vtisi. Poleg mnogoterih znamenitosti
tudi ni manjkalo duhovne hrane. Med
romanjem smo dobro voljo delili drug
z drugim, danes pa jo ob novih pogledih kot drugačni ljudje želimo širiti
naprej; njeni žlahtni sadovi naj bodo
med drugim nova prijateljstva.
Zapisala: Ines ŠINKO
Foto: Karl LAMPREHT

Bjelovar je mesto na Hrvaškem in je središče Bjelovarsko-bilogorske županije in
Bjelovarsko-križevačke biskupije. Je eno
od mlajših mest na Hrvaškem. Nastalo
je leta 1756 z ukazom cesarice Marije
Terezije. Mesto je znano po večstoletni
tradiciji proizvodnje mleka in sirov, zato
se včasih tudi omenja kot » mesto sira
». Najprej smo se ustavili v najmodernejšem domu upokojencev Vita Nova
za osvežitev in kavico. Dom ima na voljo
27

ba. Poslovili smo se od prijaznih Romov
in pot nadaljevali do turistične kmetije
»Vinia«, kjer smo imeli kosilo in njihovo
pijačo.
Gostitelji so nas pospremili v domačo
klet na degustacijo vina. Klub toči, ki je
padala, so za dobro razpoloženje in ples
poskrbeli »Hišni muzikanti«. V Selnico
smo se vrnili nekaj pred 22. uro.

BJELOVAR Z OKOLICO

VELIKA PLANINA
eno - in dvoposteljne sobe kakor tudi
apartmaje. V sklopu doma je restavracija s 100 sedeži s svojo kuhinjo, notranja
in zunanja terasa, trgovina, frizer, pedikura, ambulanta in prostor za delovno
in fizikalno terapijo, v prizidku pa je tudi
notranji bazen velikosti 14 x 8 m. Cene
bivanja so nižje kot pri nas.
Po nekaj kilometrih vožnje smo se usta-

IZLET V
GRADEC
28

vili na turistični kmetiji »Na malem bregu«. Postregli so nam njihovo domačo
malico in predstavili ekološke kmetije
ter zanimivosti Bilogore in njenih velikanov. Pot smo nadaljevali do »Romske
hiše«, kjer smo bili postreženi s torto in
njihovimi domačimi žganji. Pokazali so
nam nasad sivke in sušilnico le-te, prav
tako ni manjkala prava »ciganska« glas-

10. SEPTEMBER – IZLET V GRADEC
IN OGLED KMETIJE Z MUZEJEM NA
PROSTEM V CMUREKU
Pot nas je vodila mimo Maribora proti
Šentilju kjer smo prestopili slovensko
– avstrijsko mejo. Na počivališču Grala
smo se ustavili za kavico in okrepčilo. Z

Sobota, 18. junija. Pot nas je vodila mimo
Celja do Trojan, kjer smo se ustavili za
osvežitev, kavo in krofe. Nadaljevali smo
mimo Domžal, skozi Kamnik, Stahovico
in naprej po dolini Kamniške Bistrice do
spodnje postaje žičnice na Veliko planino. Po dobri malici in pecivu smo se z
nihalko odpeljali do zgornje postaje na
višini 1419 m nadmorske višine (n.m.)
od tu naprej pa z dvosedežnico Šimnovec do najvišjega vrha Velike planine, na
Gradišče 1666 m n.m. . Z vrha se nam je
razkril pogled na planšarsko naselje, ki
velja za enega redkih ohranjenih naselij
te velikosti v Evropi in je prepoznavno
po svoji tipični arhitekturi. Najprej smo
obiskali Preskarjev pastirski muzej, ki
prikazuje življenje pastirjev v 19. stoletju. Nato smo se sprehodili do kapelice
Marije Snežne, ki je bila postavljena leta
1938. Po požaru so jo ponovno postavili leta 1988. Od kapele je lep razgled
po osrednjem delu Velike planine. Nekaj časa smo namenili počitku, krajšim
sprehodom in obisku planšarskih koč
kakor tudi lesene stavbe »Planšarskega
parlamenta«. Počasi smo se odpravili do
planinske koče na Zelem robu, kjer smo
si oddahnili in »privezali« dušo. V dolino
smo se najprej spustili s sedežnico, nato
pa še z nihalko. Nismo pa pozabili na
izvir Kamniške Bistrice, zato smo se odpeljali dalje po dolini vse do izvira. Ob
povratku smo se ustavili v gostišču »Pri
planinskem orlu«, kjer so nam pripravili
dobro in okusno kosilo. Domov smo se
vračali s postankom na Trojanah za »obvezni« nakup krofov za naše domače.
Prispevek in foto: Vlado SABOLEK

vožnjo smo nadaljevali do Gradca.
Gradec (nemško Graz) je glavno mesto avstrijske zvezne dežele Štajerske
ob reki Muri. Mesto je drugo največje
mesto v Avstriji s približno 270.000 (1.1.
2014) prebivalci.
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Nemško ime mesta Graz izvira iz slovenske besede »Gradec«. V slovenščini
»Gradec« pomeni »mali grad«, praslovanski koren *gordъ pa pomeni tudi
naselbino, ograjeni prostor in mesto,
tako da se ime Gradec verjetno nanaša
na »malo mesto«.
Najstarejša naselbina na področju današnjega mesta datira v bronasto dobo,
vendar ne obstaja zgodovinska kontinuiteta naselbine do srednjega veka.
Ime mesta in nekatere arheološke najdbe pričajo o majhnem gradu Slovanov,
ki je sčasoma postal močno branjena
utrdba.
Nemško ime Graz je bilo prvič zapisano
leta 1128 in v času vladavine vojvod
Babenberžanov je mestece postalo pomembno gospodarsko, komercialno in
upravno središče. Leta 1281 je cesar Rudolf. mestu podelil posebne pravice. V
14. stoletju se je v Gradcu naselila notranja avstrijska linija rodbine Habsburžanov. Ti so živeli na gradu Schlossberg,
s katerega so vladali Štajerski, Koroški
ter delom današnje Slovenije in Italije
(Kranjski in Goriški).
Od začetka 15. stoletja je bila v Gradcu
rezidenca mlajše veje Habsburžanov, ki
je zasedla cesarski prestol leta 1619, s
cesarjem Ferdinandom II., ki je dal prestolnico preseliti na Dunaj.
S svojo strateško lego v središču odprte
in rodovitne doline Mure je bil Gradec
večkrat oblegan (vendar neuspešno),
tako leta 1481 s strani Madžarov in njihovega kralja Matije Korvina ter s strani
otomanskih Turkov v letih 1529 in 1532.
Razen Riegersburga je bil grad Schlossberg edina utrdba v regiji, ki je Turki
niso zavzeli.
Do leta 1749 je Gradec ostal glavno
mesto avstrijskih dežel (Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške in Istre). Nove
utrdbe okoli Schlossberga so bile zgrajene proti koncu 16. stoletja. Napoleonova vojska je zasedla Gradec leta
1797. Leta 1809 se je mesto branilo ponovnega napada francoske vojske. Med
napadom je bilo poveljniku trdnjave
ukazano, naj ubrani trdnjavo proti 900
do 3000 Francozom. Schlossberg je uspešno zdržal 8 napadov, toda medtem
je Velika armada zavzela Dunaj in cesar
je ukazal, naj se branilci predajo. Sledil je poraz Avstrije proti Napoleonu v

bitki pri Wagramu leta 1809, istega leta
je bila v palači Schönbrunn na Dunaju
podpisana mirovna pogodba. V skladu
z njenimi določili so morali utrdbo na
hribu Schlossberg porušiti, ostal je lahko le stolp z uro, ki je še danes nekakšen
simbol mesta.
Adolf Hitler je bil toplo sprejet na svojem obisku v Gradcu leta 1938, malo
preden je bila Avstrija z Anschlussom
priključena nacistični Nemčiji. Hitler je
meščanom Gradca obljubljal tisoč let
uspehov in konec množične brezposelnosti. Samo sedem let kasneje, leta
1945, se je obramba predala in mesto
izročila enotam Rdeče armade in s tem
Gradec rešila pred nadaljnjim uničevanjem. Do takrat je bilo med zavezniškimi bombandiranji uničeno okoli 16%
stavb, na srečo pa stari del mesta ni bil
močno poškodovan.
Leta 1945 je v Gradec prispela sovjetska, nato pa še angleška vojska, ki sta
oblikovali svoji zasedbeni coni ter sta
ostali v mestu do leta 1955. Mesto Gradec je bilo leta 2003 proglašeno za kulturno prestolnico Evrope. Staro mestno
jedro Gradca pa je UNESCO leta 1999
sprejel v svetovno kulturno dediščino.
Najprej smo se sprehodili po plavajočem »otoku« v obliki školjke na reki
Muri, nato pa smo se z zobato železnico
povzpeli na grajski hrib – Schlossberg,
kjer je nekdaj stala največja trdnjava v
tem delu Evrope. Poleg bogate zgodovinske zapuščine so čudoviti tudi viseči
vrtovi, ki sedijo na robu Schlossberga in
visijo navzdol po stopnicah.
Schlossberg je grajski hrib na nadmorski višini 200 metrov. Na vrhu je
razgledna ploščad in znani stolp z uro.

Na vrh vodi stopnišče iz samega centra
mesta. Hrib ni samo razgledišče, temveč obsega tudi rožni vrt in vinograd,
ponuja pa tudi gledališče na prostem,
restavracijo s pivskim vrtom, vinoteko,
bar in kavarno. Hrib je z urnim stolpom,
simbolom Gradca, zvonikom Liesl (Lizika), kazematami in braniki pomemben del mestne arhitekture. Leta 1894
zgrajena zobata železnica, ki ponuja
panoramski pogled na mestno jedro,
obiskovalce pripelje do restavracije in
pivskega vrta. V zadnjih letih so obnovili staro, močno razvejeno mrežo predorov, v katerih pogosto prirejajo razstave. Uredili so tudi Dom in Berg, to je
dvorano za koncerte, sprejeme, zabave
in druge prireditve. Eden izmed tunelov vodi skozi cel hrib, do vrha Schlossberga pa iz predora znotraj hriba vodi
posebno dvigalo.
S hriba smo se odpeljali z dvigalom v
staro mestno jedro. Sprehodili smo se
mimo najstarejše dvorne pekarne ( iz
leta 1596 ) do stolnice z mavzolejem,
nato do glavnega trga z mestno hišo.
Videli smo stavbo Graške regionalne
pokrajinske orožarne, v kateri je največja svetovna zbirka orožja iz obdobja
baroka. Ta deluje od leta 1551 in ponuja
ogled več kot 30.000 eksponatov.
Po ogledih smo pot nadaljevali proti
Cmureku in po krajši vožnji prispeli na
kmetijo družine Schober. Po okrepčilu z dobro hrano smo si ogledali staro
oljarno, muzej na prostem, živalski vrt s
kamelami , vodnim bivolom, posebno
sorto prašičev in drugimi živalmi. Videli
smo tudi veliko število motornih koles (
čoperjev ). Polni novih doživetij smo se
vrnili domov nekaj pred 20. uro.
Prispevek: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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4. TRADICIONALNO
SREČANJE UPOKOJENCEV
DU SELNICA OB DRAVI
28.

maja 2016 smo pripravili 4.
tradicionalno srečanje upokojencev DU
Selnica ob Dravi. Za kraj srečanja smo si
izbrali šotor na šolskem igrišču.
Sledil je pozdravni nagovor podžupana
g. Igorja Štruca, za veseli del pa sta poskrbela amaterska gledališka igralca iz
Ožbalta g. Ivan Verčko in g. Branko Rejec.
Slavnostni govornik je bil naš predsednik g. Ivan Majster, ki nam je povedal:
»Ko se danes ozremo nazaj v leto 2015,
lahko rečemo, da smo delovni načrt za
leto 2015 v celoti uresničili. V mislih smo
imeli še kaj več od načrtovanega, pa nismo uresničili.
Trdno drži pregovor; »Starejši si, počasnejši si« in zato nas čas prehiteva. Od
tod tudi občutek, da upokojenci nimamo nikdar dovolj časa.
Ozrimo se nazaj na lansko leto, ki je
slehernemu izmed nas pustilo pečat.
Za ene je bilo leto sreče, za druge leto
nesreče. To je življenje, za ene sreča – veselje, za druge žalost. Upokojenci imamo vedno željo, da bi ohranili mladost,
zdravje in moč. Na žalost, tega nam narava ne omogoča. Resnica je le ena, da
se staramo, s staranjem prihaja bolezen
in končno tudi poslovitev od tega sveta.
Vidite, dragi upokojenci, zato pa dokler
nam še zdravje služi, spoštujmo drug
drugega, odvrzimo sovraštvo, raje pomagajmo drug drugemu in se imejmo
radi. Samo tako življenje bo prineslo zadovoljstvo in lepo življenje v starosti.
Pri tem ima odločilno vlogo Društvo
upokojencev, ki spodbuja člane k aktivnemu življenju v starosti. Društvo je
obdržalo vse aktivnosti iz leta 2014. Razmišljali smo celo o širitvi naše dejavnosti
tako na področju vsebine in števila sekcij. Izvedli smo vse naloge, ki so bile načrtovane z letnim načrtom dela. Vse leto
smo skrbeli za članstvo, čeprav nismo
povsem zadovoljni na področju pridobi30

vanja novih članov. Posebej želim omeniti aktivnosti članstva v vseh sekcijah,
tako aktivnost v društvu in na tekmovalnem področju. Vse sekcije imajo namen,
da se vzpodbuja druženje, prijateljstvo,
skrb za rekreacijo, šport, kulturna dejavnost in pomoč starejšim. S tem se nudi
vsakemu članu, če le želi, da sodeluje v
eni od naših sekcij in tako najde svoje
mesto v društvu.
V letu 2015 je društvo imelo naslednje
sekcije:
•
•
•
•
•
•
•
•

kulturna sekcija,
sekcija za rekreacijo in šport,
šahovska sekcija,
sekcija za izlete in letni oddih,
sekcija za pohodništvo,
projekt starejši za starejše,
socialna komisija,
stanovanjska komisija.

Na področju ljubiteljske kulture smo
v letu 2015 imeli dva pevska zbora, in
to moški pevski zbor UPI s svojimi muzikanti in ženski pevski zbor BABICE.
Oba pevska zbora sta sodelovala na
lokalnem nivoju in na medobčinskem
nivoju. Redno pa sta obiskovala domove starostnikov po vsej Sloveniji. Po dolgih letih so Babice nehale peti. Zbor je
postal nepopoln, mladi se niso vključevali. UO je zato moral sprejeti sklep, da
se pevski zbor BABICE ukine. Vedwno
pa je dana možnost, da se lahko zopet
organizirajo. Ob tej priliki se sedanjim
pevkam zahvaljujem za sodelovanje,
v pričakovanju, da se zopet vidimo na
odru.
V društvu veliko namenimo športu in
rekreaciji. Pomen športa ni samo tekmovanje. Rekreacija in šport ohranjata
fizične in psihične sposobnosti človeka.
Vse leto potekajo ligaška tekmovanja
v Zgornjepodravski zvezi v odbojki, v
kegljanju in šahu. Vzporedno s tekmovanjem so tudi treningi, da se ohranijo tehnika, moč in zdravje. V vseh treh

disciplinah, to je v odbojki, kegljanju
in šahu, aktivno sodeluje ca. 60 članov
upokojencev. Na športnem področju
so selniški upokojenci v Mariboru in
v okoliških društvih znani. Prostore
društva upokojencev krasi preko 80
lepih pokalov za dosežena prva mesta.
Tudi »igre po naše« so prinesle nekaj
pokalov.
Dragi upokojenci: Selniški starci še niso
za staro šaro ali od » MUH ». Bodimo
ponosni!
Pred nekaj leti je društvo organiziralo prve igre » Igre po naše », tako smo
igre poimenovali. Igre so z leti postale
tradicionalne. Pri teh igrah sodeluje še
Društvo upokojencev Fala, Smolnik in v
letu 2016 se bo vključilo tudi DU Ruše.
V teh igrah sodeluje od vsakega društva
50 – 60 upokojencev ( moški in ženske).
Izletniška sekcija je v lanskem letu organizirala 5 izletov po Sloveniji. Izleti
so bili organizirani, vodi pa jih naš član
upravnega odbora g. Jože Kojzek. Kako
dolgo bomo upokojenci še lahko organizirali izlete, pa je drugo vprašnaje.
Vsakega izleta se udeleži okoli 50 članov. Prav tako se je sedemdnevnega
počitka v hotelu Delfin Izola udeležilo
52 članov in tridnevnega počitka 52
udeležencev ali skupaj 104 članov.
Spoštovani upokojenci: Naj vam povem, da so tudi na tem področju strogi
predpisi. Bogu – kletno je, da bi upokojenec dobil kozarček vina brez davka.
Vse naj bi prevzele za to namenjene
agencije. To pa bo vse podražilo.
Upokojenec, ki bo vse leto z nizko pokojnino štedil, da bi lahko za 3 dni šel
na morje, bo moral od tega prihranka
še plačati delež za agencijo. Ali ni to žalostno! To je sramota za naše gospode
na vrhu. Postavlja pa se vprašanje, kdo
bo še delal za te gospode. Pustimo to
neumnost in gremo z našim delom dalje.
V letu 2015 se je nadaljeval projekt »
Starejše za Starejše ». V tem projektu je
sodelovalo 10 prostovoljcev in koordinator. Opravili so 45 novih obiskov in
280 ponovnih obiskov. Prostovoljci so
opravili razna dela starejšim, po potrebi
so prinesli na dom tudi pakete – prehrano. Prostovoljci pravijo, da je osamljenost pri starejših velik problem, zato že
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sam obisk pri njih veliko pomeni. So pa
tudi primeri, ko starostnik odklanja prostovoljca.
Na socialnem področju so člani upravnega odbora za novo leto obiskali bolne in socialno ogrožene na domu. Prinesli so jim tudi novoletno darilo. Teh
obiskov je bilo 84.
Član UO in predsednik društva sta vso
leto obiskovala starostnike, ki so dosegli starost 80, 85, 90 in več let. Te starostnike, ki so dosegli okroglo obletnico,
smo skromno obdarili po sklepu UO.
Zavedamo se, da naši člani ne živijo preveč dobro, celo slabo. Življenjski stroški
se dražijo, pokojnine so vse nižje. To je
tudi vzrok, da je naše delo vse težje. Veliko očitkov se preko leta nagrmadi na
naših plečih. Mi, ko vodimo društvo, pa
nismo nič krivi, mi želimo vsakemu članu le dobro. Iz teh vzrokov tudi članarine ne povečujemo. Že nekaj let je naša
članarina samo 8 EUR, to pa mislimo, da
lahko plača vsak.

S KULTURNIM PROGRAMOM SO ZAČELI NAŠI PEVCI UPI.

Ugotavljamo tudi, da naši mladi nimajo
najboljšega mnenja o nas glede pokojnine, zato moramo mlade prepričati,
da je pokojnina naš zasluženi denar.
Je pa tudi res, da naši vodilni med seboj tekmujejo, kdo bo koga popljuval.
Vsi bi morali delati složno, ne glede na
strankarske apetite, za isti cilj, za boljše
življenje naših ljudi.
Upokojenci želimo sodelovati na vseh
področjih življenja. Imamo voljo, prakso, znanje, nimamo pa moči, zato nas
preveč ne poslušajo.
Premalo je upokojencev združenih. V
slovenskem merilu je vključenih okoli
50 odstotkov vseh upokojencev, pri nas
je odstotek boljši, združenih nas je okoli
1500 upokojencev ali okoli 65 %. Več bi
nas bilo, bolj bi bili močni in več bi lahko dosegli na vseh področjih življenja.
Ocenjujemo, da je naše društvo enakopravni partner z drugimi društvi. Z
vsemi društvi v Občini Selnica ob Dravi
in z Občino Selnica ob Dravi dobro sodelujemo, prav tako tudi z našo politično stranko DESUS.
Hvala občini, županu in vsem ljudem v
občini za vso pomoč. In kako naj zaključim?

SLAVNOSTNI GOVORNIK,
PREDSEDNIK G. IVAN MAJSTER

BRANKO REJEC IN
IVAN VERČKO

Pustimo preteklost pri miru? Na žalost
prihodnost nam ni naklonjena. Pa pustimo se presenetiti. Naj bo prihodnost
slaba ali dobra, mi vsi si samo želimo
veliko zdravja in še veliko let. Če bo
zdravje, bo veselje in lepo življenje.

niški mesar g. Damjan Emeršič, razdelile
so jo naše članice, za pijačo pa so poskrbeli naši člani.
Nagradili smo tudi upokojenko Vilmo
Esih, ki je imela ta dan rojstni dan. Za
dobro voljo in razvedrilo so poskrbeli
Upi in naš gost Mirko Krenčnik – »Galičev Mirč«.

Vsi pa si zapomnimo staro resno pravilo: PLEMENITOST VSAKE DRUŽBE SE
KAŽE V TEM, KAKŠNO SKRB SE POSVEČA STAREJŠI GENERACIJI !
Hvala lepa in lep pozdrav.«
Sledila je malica, kranjske je skuhal Sel-

BILO JE FAJN.
VIDIMO SE NASLEDNJE LETO.
Sestavil: Vlado Sabolek
Foto: Vlado Sabolek
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Č

e nam je lansko leto vreme prekrižalo načrte in nas odvrnilo od našega
pohoda, nas od tega ni odvrnila niti nič
kaj obetavna vremenska napoved, ki je
veljala za dneve našega predvidenega
letošnjega pohoda, ki smo ga izvedli od
22. do 24. aprila.
Tako smo se v petek popoldne vsi željni
taborniških dogodivščin zbrali na parkirišču za občinsko stavbo. Enaindvajset nas je bilo, mladih po letih in mladih po srcu, ki smo krenili proti koči GRS
na Pesku, kjer je bila naša »postojanka«.
Od tu smo se prvi dan našega pohajkovanja podali na poznopopoldanski oz.
nočni pohod do stolpa na Rogli.
»So piščalke v nahrbtniku, bo baterija
dovolj močna, da se ne bomo izgubili?«
Vse to je rojilo po glavah naših najmlajših pohodnikov. In verjamete ali ne,
prav nikogar ni bilo strah, nihče ni bil
utrujen; večina se jih je brez večjega
napora in strahu povzpela tudi na stolp
in si tako z vrha, s ptičje perspektive,
ogledala bližnjo in daljno okolico.
Ko smo se zatem napotili od stolpa
proti Rogli, so bile otroške glavice polne domišljije in na plan so kar same od
sebe prihajale različne pravljice. Navdih
so jim dajale različne maskote na igrišču; svoj čar pa je seveda dodala noč, ki
se je spuščala na zemljo.
Še stari rdeči škorenj na veji, ki podnevi morda ne bi bil nič posebnega,
je v temi dobil svoj čar: na drevesu ga
je zagotovo pozabil Božiček, ko je tod
mimo drvel po zasneženih strminah v
dolino….
In različna »kukala«? Kdo bi se mogel
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TABORNIŠKI POHOD 2016
upreti temu, da ne bi pokukal skozi
odprtino in se za trenutek nastavil fotografu za posebno podobo?
Pa kaj, če so bili premajhni, da bi se
povzpeli do odprtine, saj zato pa so
grče, da jim pomagajo…In Ediju, ki jih
je vneto dvigoval do odprtine, se je
zdelo, da jih kar ne bo zmanjkalo….
Ko smo se vrnili v toplo zavetje naše
koče, smo si bili vsi edini, da je naš prvi
pohod povsem uspel in da je treba po
dobri večerji hitro počivat, saj nas naslednji dan čaka nekoliko daljša tura. Da
je hoja zares izredno zdrava in koristna
za dober spanec, se je izkazalo kaj
kmalu, saj so po drugi Vandini pravljici
domala že vsi spali…..
Noč je vse prehitro minila, ko nas je
navsezgodaj zbudil jutranji pozdrav:
»Dobro jutro, zajtrk, vstati je treba, danes nas čaka daljša tura«. in ker je iz kuhinje, kjer so grče pripravile zajtrk, tako
božansko dišalo, tudi vstati ni bilo posebno naporno.
In kaj kmalu smo že krenili na pot: od
mašin žage do Lovrenških jezer. Hoja
je bila prijetna, za nikogar naporna. Vsaj
pretirano ni tarnal nihče, saj je lepa pesem spremljala naše korake po gozdni
poti. Ob petju in raznih besednih igrah
smo bili kar naenkrat na cilju.
Preden smo si ogledali jezera, smo pri
stolpu imeli zdravo malico, pravo pravcato jabolčno pojedino: jabolka za

zdravje, jabolka za žejo, jabolka za lakoto, jabolka za poslastico. Morda so bila
še bolj okusna prav zato, ker nam jih je
Zdravko tako lepo serviral. In trebuščki
so bili polni, nahrbtnik pa dosti lažji.
Ko se nam je med nizkimi borovci odprl
pogled na jezera, so nas očarala s svojo
lepoto, pa čeprav smo bili prikrajšani
za čar cvetočih lokvanjev, za kar je bilo
še prezgodaj.
So pa (kljub temu, da so bile tu in tam
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še krpe snega) najbolj vneti po gozdu
iskali gobe. Tudi na te bo treba še nekoliko počakati in na koncu smo se zadovoljili tudi z lesnimi gobami. Nekateri
so verjeli Čarliju, da bo tudi ta dobra za
juho; ker pa je resnica drugačna, je na
koncu skrivnostno končala kot »spominek« v Čarlijevem nahrbtniku.
Se je pa poznalo, da so med nami otroci- pevci, saj lepih pesmi iz otroških grl
kar ni zmanjkalo. Ob prijetni pesmi, pogovorih, šalah in besednih igrah je bila
pot skozi gozd nadvse prijetna. Le tu
in tam se je porodilo vprašanje: »Kako
dolgo še?«
Po nekaj urah hoda smo se prijetno utrujeni in razgibani vrnili v objem tople
koče (hvaležni Dubiju,da je dežural ob
kaminu), kjer smo kaj kmalu potešili
lačne trebuščke s prijetnim kosilom,
glavni kuhar je bil tudi tokrat Davor.
Po popoldanskem počitku smo se predali taborniškim aktivnostim, ki pa so
se zaradi kislega vremena odvijale po

V

nedeljo, 12. junija 2016, je bil pri
Sv. Duhu na Ostrem vrhu v počastitev
letošnjega občinskega praznika šahovski turnir. Turnir je potekal v dvorani
Doma Lackovega odreda - v organizaciji
Marjana HERICA. Turnirja se je udeležilo
šestnajst šahistov. Zmagal je Miha PREVOLŠEK, drugi je bil Anastazij MUZLOVIČ, tretji pa je bil Jože VELEC.

»planu B«, v koči. Otroci so pridno risali, barvali in se igrali različne igre: pod
budnim očesom vodnice Urške in taktirko Dubija, ki se je ves čas trudil izvabljati zvoke iz ustne harmonike.
Pri prostih aktivnosti ali t.i. večjih »podvigih« , ko so se šli skrivalnice, pa smo
na pomoč domala priskočile kar vse
grče in se trudile, da jim priskrbimo čim
boljše skrivališče. Skratka, prav vsi smo
bili zaposleni in nobenemu ni bilo dolgčas. In najbolj zanimivo, da nihče niti za
hip ni pogrešal televizorja ali računalnika…..
So pa pogrešali pravljice; ki so jih tudi to
noč kaj kmalu zazibale v sladke sanje.
Da smo se »oborožili« s preveč gradiva,
sva z Mojco kaj kmalu ugotovili, saj so
otroci že po drugi pravljici sanjali svoje
sanje…
Zadnji dan pohoda smo, glede na slabo
napoved, spremenili načrt in se nismo
podali do Klopnega vrha, temveč smo
po obilnem zajtrku (žganci in mleko)
naredili krajšo turo po gozdni poti do

Črnih mlak. Če smo z našim glasnim
prihodom pregnali vse gozdne živali, pa to zagotovo ni motilo cvetočih
»zvončkov«, ki so nas s svojim »zvončkljanjem« vabili k občudovanju.
V kočo smo se vrnili še pravi čas, kaj
kmalu zatem je v goste prišla teta
zima….
Tako smo iz tople koče občudovali
ples snežink in nam nič ni bilo mar, saj
smo svoj plan izpolnili, le še nekaj aktivnosti iz prve pomoči, pod vodstvom
mentorja Zdravka, pa dobro kosilo in
naše druženje je bilo zaključeno. Vsi
zadovoljni in polni lepih doživetij smo
ubežali snegu, ki je začel naletavati… In
morda smo ga prav mi prinesli s seboj v
dolino……
Z NARAVO K BOLJŠEMU ČLOVEKU!
Prispevek: Edvard ČEPE
Fotografije: Edvard ČEPE

ŠAHOVSKI TURNIR
V POČASTITEV
OBČINSKEGA PRAZNIKA

Prispevek in slike:
Slobodan TATALOVIČ

ZMAGOVALCI TURNIRJA (OD LEVE PROTI DESNI):
ANASTAZIJ MUZLOVIČ, MIHA PREVOLŠEK IN JOŽE VELEC
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REZULTATI UDELEŽENCEV TURNIRJA

Mesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Igralec
(4) Prelovšek, Miha
(5) Muzlovič, Anastazij
(3) Velec, Jože
(2) Slana, Mirko
(1) Juvan, Jaka
(6) Bruči, Hamdi
(9) Pleič, Jure
(12) Filipovič, Dragan
(7) Šeško, Marijan
(16) Mehinbašič, Samed
(13) Rojec, Vinko
(8) Gracej, Rajko
(11) Pušnik, Hinko
(10) Gselman, Mirko
(14) Heric, Marjan
(15) Kren, Ivan

Kat. ELO
II
I 1855
II
I 1436
I 1777
1702
I
II
II
III
MK 1739

LRat
1957
1912
1962
1966
2155
1892
1751
1694
1828
1500
1644
1774
1714
1716
1500
1500

Točke
13.0
13.0
12.5
12.0
12.0
9.0
7.5
6.0
6.0
6.0
6.0
5.0
5.0
5.0
2.0
0.0

RPZ
3.5
3.0
3.0
2.5
2.0
1.0
1.0
1.0
1.0
0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

LOVSKA DRUŽINA
BOČ NA KOZJAKU JE
PRAZNOVALA OBLETNICO
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L

ovska družina Boč na Kozjaku je septembra 2016 praznovala 70. obletnico
svojega obstoja in delovanja ter hkrati
tudi 40 let pobratenja z Lovsko družino
Lenart. Obletnico smo slovesno obeležili
s proslavo in kulturnim programom 24.

septembra v našem Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi. Preko naših revirnih vodij smo povabili tudi
kmetovalce in lastnike gozdnih, kmetijskih in drugih površin ter se jim zahvalili
za strpnost ter pozitiven odnos do divjadi in celotnega živalskega sveta v našem

NAGOVOR STAREŠINE
BORISA MUŠIČA

PRIZOR IZ SKEČA PRIPRAVNIK,
KUD SVETA ANA

Zmage
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.5
0.5
0.0
0.0
2.0
1.0
0.0
0.0
0.0

W - We
2.42
3.08
1.81
1.26
-1.02
-0.59
0.50
0.05
-2.41
3.02
0.93
-2.40
-1.32
-1.37
-0.98
-2.98

kraju. V dvorani se nas je zbralo okoli
200, nato pa smo srečanje nadaljevali v
preddverju dvorane, kjer smo goste tudi
pogostili, za odlično vzdušje pa so poskrbeli zvoki domačega ansambla.
Pri izvedbi kulturnega programa so nam
pomagali naši lovski tovariši rogisti in
pevci, skupina s skečem in naš domači
pevski zbor.
• Rogisti LD Muta so nam zaigrali
pesem Pozdrav Lovcem avtorja
Jožeta Grleca, kar je oznanilo
začetek našega dogodka. Od njih
smo slišali še Štajersko koračnico
in Lovski rog avtorja Jožeta Grleca.
Isti rogisti so dan prej na Muti
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pospremili na zadnji poti našega
lovskega tovariša Janka Abramenka.
Člani Mešanega pevskega zbora Seta
Marjeta, KUD Arnold Tovornik so nam
za začetek zapeli Zdravljico, kasneje
pa še dve, in sicer Srečali smo mravljo
po harmoniji Franceta Cigana in
Planike tri po priredbi Tadeje Vulc.
Oktet LD Peca-Mežica nam je zapel
pesem Jožefa Libnika Tista na tri, ki
jo je uglasbil Jože Grauf. Pesem so
posvetili našim preminulim lovcem
in lovki. Slišali smo še pesem Na Peco
avtorja Jožeta Libnika, ki jo je uglasbil
Peter Slanič, in koroško pesem Dečva
nabira brančur v priredbi Albina
Krajnca.
Člani sekcije Rukačev pri Lovski
zvezi Slovenije, ki se ukvarjajo
z oponašanjem avtohtone in
druge divjadi, so nam slikovito
uprizorili zgodbo o jelenjem ruku,
spomladanski ljubezni v gorah in
dogajanju v gozdu ob višku ruka.
Člani dramske skupine KUD Sveta
Ana so uprizorili skeč o lovskem
pripravniku.

postavil pomembnost dela in prizadevanj lovcev na področju ohranjanja
narave in biotske raznolikosti. Povedal
je, da je ob krajevnem prazniku podelil
lovski družini županovo priznanje za
dolgoletno delo na področju ohranjanja
narave.

Uvodne besede o delu lovske družine
v vseh teh letih je spregovoril starešina
Boris Mušič. Poudaril je pomembnost
sodelovanja lovske družine s kmetovalci,
z lastniki zemljišč in lokalno skupnostjo.
Vsem se je zahvalil za sodelovanje in jih
povabil še k tesnejšemu sodelovanju v
bodoče.

Ob obletnici smo tako kot ob 50. obletnici delovanja izdali zbornik, ki je izšel v
nakladi 300 izvodov. V njem smo zajeli
nekaj pomembnih zgodovinskih trenutkov v preteklih sedemdesetih letih, še
posebej pa dogodke in mejnike zadnjih
20 let. Z zbornikom smo dodali nov delček v mozaik slovenske lovske zgodovine. Oba zbornika sta objavljena tudi na
naši spletni strani v elektronski obliki.

•

•

•

•

Župan Občine Selnica ob Dravi je iz-

V

soboto, četrtega junija, smo se ob
sedmi uri zjutraj Marjetice odpravile z
avtobusom na naš vsakoletni izlet. Tokrat smo se odločile za ogled naše prelepe Planice, zibelke smučarskih skokov
in poletov, in še marsikaj smo imele na
sporedu.
Avtobus je bil udoben, imeli smo prekaljenega šoferja in Angelco, ki je svojo
nalogo organizatorke in vodičke opravila več kot odlično. Povsem običajno je,
da smo med vožnjo vedno dobre volje,
bilo je prisotnih tudi nekaj »marjetičinih
pecljev« in, razumljivo, poskrbele smo
tudi za razvajanje naših brbončic z dobrotami iz hladilnika.

Predsednik Lovske zveze Maribor je v
daljšem nagovoru izpostavil pomen
lovstva, del in sodelovanja z lokalno
skupnostjo in občani. Podelil je tudi priznanje za uspešno delo v lovski družini.
Slavko Žlebnik, član upravnega odbora
Lovske zveze Slovenije, je kot pooblaščenec predsednika LZS pozdravil in nagovoril prisotne. Povedal je, da je Lovska
družina Boč na Kozjaku v zadnjih osmih
letih pomembno vplivala na razvoj lovstva in njegovega mesta v Sloveniji.
Izročil je tudi priznanje LZS.
Kot govorniki so čestitali našim članom
tudi starešina pobratene Lovske družine
Lenart, predsednik Kluba prijateljev lova
Celovec in mnogi drugi.

Lovska družina je vsa leta dobro sodelovala s posameznimi društvi in ustanovami, zato smo se jim ob tej priložnosti
zahvalili s priznanji. Priznanja Lovske
družine Boč na Kozjaku so ob 70-letnici
delovanja prejeli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Občina Selnica ob Dravi
Prostovoljno gasilsko društvo Selnica ob Dravi
Prostovoljno gasilsko društvo Slemen
Turistično društvo Selnica ob Dravi
Društvo za ohranjanje socialnih stikov – MOST
Ribiška družina Ruše
Policijska postaja Ruše
Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi
Romet, d.o.o.
Klub prijateljev lova Celovec
Blaž Kordež
Hubert Kordež
Darko Gorjup
Lovska družina Lenart
Lovska družina Gaj nad Mariborom
Lovska družina Ruše
Lovska družina Vurmat
Lovska zveza Maribor
Lovska zveza Slovenije

Za konec tega prispevka se vsem zahvaljujemo za sodelovanje. Vabimo vas, da
se še naprej udeležujete naših dejavnosti, predvsem pa vam želimo oster vid.
Avtor besedila in fotografij:
dr. Srečko Felix Krope

MARJETICE – IZLET
IN DRUGE POLETNE
AKTIVNOSTI
Prvi postanek smo imeli v Zelencih pri
Podkorenu, kjer smo si ogledali mokrišča z izvirom Save Dolinke. Ta naravni
rezervat je vključen v sam Projekt ohranjanja in upravljanja našega naravnega
bogastva.
Na cilj, to je v Planico, smo prispeli že

pred poldnevom. Pogled v živo, od blizu, je nekaj povsem drugega kot prenosi po televiziji, pa čeprav je tam odeta z
lesketajočo se belino. Ko vidiš skakalnice
- od najmanjše do največje, imeli smo
priložnost videti tudi spuste po jeklenici
na največji skakalnici v dolino - to pa je
resnično adrenalin, kapo dol vsakemu, ki
35

si to upa! Zame in še za marsikoga je bil
pogum že to, da smo se peljali s sedežnico do vrha in gledali od zgoraj, kjer naši
orli trenirajo in tekmujejo, ko gre čisto
zares. Tudi Nordijski center smo si ogledali, vključno z muzejem, ki je v celoti
posvečen zgodovini smučarskih skokov
in poletov.
Žal nas je čas preganjal in morali smo se
odpraviti v Kranjsko goro, kjer smo bili
dogovorjeni v Muzeju Liznjekove domačije za ogled razstave Peč in rut, ki jo je
organiziralo Kulturno društvo folklorne
skupine Karavanke skupaj s Tržiškim muzejem pod vodstvom kustosa dr. Bojana
Knifica. Na razstavi smo videli oblačilno
dediščino, kostume, stara oblačila, pokrivala slovenskih žena s pečami in rutami.
Prve peče so se pojavile že v 16. stoletju,
bile so izjemno dragocene zaradi bogatega vezenja in pečnih čipk, zelo zanimivo pa je tudi, da so žene peče zavezovale
in polagale na glavo na različne načine.

ne bi zadušili zvoka, in na koncu nam je
še pričaral staro sopihajočo lokomotivo.
Verjemite, vzdušje na trgu pred Hišo je
bilo enkratno!
Samo tri ure v času povratka smo imeli
na voljo za pripovedovanje šal (pri tem
se je najbolj izkazala predsednica), za
petje (kakršnokoli že, samo da je petje),
za praznjenje škatel s pecivom, tudi hladilnik s pijačo smo dodobra razbremenili in prepričana sem, da smo bili prav vsi
resnično zadovoljni z izletom.
Marjetice pa znamo uživati tudi drugače. Recimo, sodelovale smo z razstavo
naših del na občinskem prazniku v Hramu kulture Arnolda Tovornika.

Poleg obiskov razstav drugih društev
(Ruše, Smolnik, Limbuš, Pekre, Dravograd, Kapla, Jurij ob Ščavnici, Železniki,
Črna na Koroškem) smo se udeležile
tudi Svetovnega kongresa mednarodne organizacije za klekljano in šivano
čipko OIDFA v našem glavnem mestu
v času od 24. do 26. junija. Prav letos je
Vlada RS klekljanje čipk razglasila za živo
mojstrovino državnega pomena. Bilo je
resnično vredno ogleda!
V svojem imenu in v imenu vseh Marjetic vam želim bogato in lepo obarvano
jesen.
Prispevek: Fani OSTERC
Foto: Franc OSTERC

Iz Kranjske gore nas je pot vodila v Radovljico, in sicer v Hišo s tradicijo Lectar, kjer
smo si najprej ogledali lectarsko delavnico, ki je nastala že v letu 1766. Dekleta
v narodnih nošah so nam prikazala izdelovanje medenih dobrot s poudarkom
na rdeče okrašenih srčkih z različnimi
mikavnimi napisi. Iz tega nadvse zanimivega in dišečega prostora smo se preselili v gostilno s tradicionalno kulinariko
slovenskih jedi, ki vztraja že od leta 1822.
Čeprav je zunaj močno deževalo, nas to
prav nič ni motilo v času dobrega kosila. Ob slovesu nas je gospodar te Hiše
presenetil in zaigral na ustno harmoniko
dve glasbeni poslastici, in sicer z venčkom slovenskih narodnih (Vsi so venci
vejli, ...), ob tem smo samo mrmrali, da

LECTARSKA DELAVNICA
V RADOVLJICI

POPOTOVANJE OD V
POREČA DO RIJEKE –
NAŠA POT “KROZ ISTRO

zgodnjih jutranjih urah se je na
parkirišču pred Ferotermom tiho zbirala skupinica približno tridesetih ljudi.
Lahkotno kramljanje in pritajen smeh
so kalili jutranji mir, ko se je skupina pogumnih BakHEROsov odpravljala novi
kolesarski “turi” naproti. Kombi s kolesi je
bil pripravljen, prav tako so bili priprav-
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ljeni kolesarji. Zato ni preostalo drugega,
kot da zgrabimo bika za roge in krenemo na pot.
Pot nas je vodila skozi Štajersko do Ljubljane in naprej na Primorsko, od koder
smo .nadaljevali vožnjo do sosednje
Hrvaške. Ko smo v Buzetu prestopili državno mejo, so nam BakHEROsi razdelili
darilne vrečke. Vsak je prejel kar dve. V
prvi je bila simpatična “BakHEROs on
bike” aktivna majčka in več malenkosti,
v drugi pa ogromna brisača za plažo,.
Majčke smo kar takoj uporabili, medtem
ko so brisače morale počakati na nedeljo, ko je bila predvidena regeneracija ob
morju. Bolj ko smo se bližali koncu naše
poti z avtobusom, bolj tihi so bili glasovi.
V napetem vzdušju se je avtobus ustavil
na osamljenem prakirišču v kraju Livade,
blizu Motovuna. Na parkirišču nas je že
čakal prvi del spremljevalne ekipe, ki je
bil zadolžen za naše “jeklene konjičke”,
in neznan nasmejan obraz. Medtem ko
so naši spremljevalci pripravljali naša
kolesa na naporen dan, smo mi spoznali našega nasmejanega in veselega
neznanca. Izkazalo se je, da so BakHEROsi letos stvar vzeli resno in nam priskrbeli vodiča Aleša. Vodič Aleš je pravi
kolesarski zanesenjak in na poti nam je
veliko pomagal.
Ko smo se vsi opremili z izotoničnimi
napitki in smo posneli še zadnjo fotografijo, na kateri smo ponosno razkazovali
nove BakHEROs športne majčke, smo se
podali na pot “Kroz Istro”.
V prvem delu našega kolesarjenja smo
kolesarili po težkem terenu in kosilo, ki
so nam ga pripravili naši spremljevalci,
je bilo več kot dobrodošlo. Topel obrok,
poln ogljikovih hidratov, je poskrbel, da
smo lahko hitro nadaljevali pot. Čakal
nas je najtežji del pot, vzpon na Učko.
Nekoliko nas je skrbelo, a s pogumom,
voljo in trmo smo premagali strah ter se
kot pravi heroji odpravili novim zmagam
naproti. Vsi, ki smo se odločili za vzpon
na Učko, smo uspeli in pot nadaljevali
naprej proti Opatijski rivijeri in Rijeki.
Naša telesa so bila izčrpana, a glava se
ni dala. Dan se je že nagibal k večeru, ko
smo lačni in izmučeni (nekateri tudi jezni
na cel svet) prispeli do našega hostla čisto na robu Rijeke. Marsikdo je mislil, da
je po vzponu na Učko glavni del poti za
nami, a se je motil. Pot iz Učke do Rijeke
se je vila kot jara kača in je kar ni in ni hotelo biti konec.

Toda po osvežilni prhi v našem hostlu
smo pozabili na vse muke tistega dne,
le v želodcu je ostala velika praznina. A
smo tudi za to poskrbeli in kmalu se nas
je pričel lotevati spanec. Spali smo trdno
kljub vročini in neposredni bližini pristanišča ter vlaka in se zjutraj prebudili v
čudovito jutro indijanskega poletja. Po
zajtrku smo se, kakor se za jutra na morju spodobi, odpravili v mesto na jutranjo
kavico. V tem času, ko smo mi uživali, je
spremljevalna ekipa pospravila naša kolesa in pripravila vse za pot do obale. Po
priporočilih domačinov in turističnih delavcev smo za regeneracijo izbrali uvalo Scott. Na plaži smo prejeli kar nekaj
začudenih pogledov, ko smo razprostrli
svoje nove modre brisače, vklopili aktivni zvočnik in pričeli s peko čevapčičev.
Imeli smo se super!
Potem, ko smo se najedli, okopali in
sprostili, je prišel čas za odhod. Nekoliko
žalostni smo se posedli po avtobusu, ne
da bi vedeli, da nas najboljši del poti še
čaka.
Vzdušje na avtobusu je bilo sprva umirjeno, a kakor se za prave Štajerce spodobi, se je na avtobusu kmalu razvila
prava “čaga”. Veliko smo se presmejali
in nasplošno uživali še zadnje trenutke
drug z drugegim. Ko je bilo vzdušje na
vrhuncu, so nam BakHEROsi, s šaljivo
podelitvijo priznanj, še polepšali naše
popoldne. Kilometri so tekli mimo nas
in minute so hitro minevale, kmalu nas
je bilo na avtobusu vedno manj in kar
naenkrat smo se ustavili tam, kjer smo
pred nekaj urami začeli, na parkirišču pri
Ferotermu.

Pravijo, da vse, kar je lepo, hitro mine,
toda mi vemo, da BakHEROsi že načrtujejo novo “turo” za naslednje leto. Še prej
pa imajo v načrtu številne dogodke, ki se
jih lahko udeleži vsak, tudi tisti, ki kondicijsko ni najbolje pripravljen. Že 2.10.
skupaj s Kmečkimi ženami organizirajo
Odprta dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi,
8.10. pa veliki Irski večer s skupino Happy
Ol’McWeasel na trgu pred Občino. Vstop
na koncert je prost, tako da potrebuješ
samo obilo dobre volje. A ker je en mesec preprosto prekratek za vse ideje, ki
jih imajo BakHEROsi, se njihovi dogodki
širijo še na november in december. V novembru načrtujejo nadaljevanje lanske
uspešne zgodbe “Dve šoli, en namen”,
ki jo bodo letos še izboljšali. Prišlo mi je
na ušesa, da bo za to priložnost v Selnico
prišla ena izmed trenutno najbolj znanih
in uspešnih slovenskih pevk. Ker pa se ve
da so BakHEROsi sladokusci brez primere, se nikakor ne mislijo odpovedati svoji, zdaj že tradicionalni, glasbeno kulinarični ekskurziji. Letos boste lahko skupaj
z njimi raziskovali vinske kleti vinogradništva Frešer, najbolj inovativnega mladega kmeta leta 2015, in vinogradništva
Zlati Grič. Za zaključek leta 2016 pa se
obeta še tradicionalni pohod z Baklami
po jabolčni poti, od igrišča pri blokih na
Fali do gostišča Hojnik.
Priporočam vam, da se jim pridružite, po
mojih izkušnjah vam ne bo žal.
MD Bakheros
Fotografija: Eva LEP

ŠE ENA GASILSKA, “POL SMO PA ŠTART PERAJT”.
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ARNI - MLADINSKI
PROSTORI SELNICA
OB DRAVI
K

onec avgusta se je iztekel natečaj,
na katerem smo iskali najboljše ime in
znak za kletne prostore v zgradbi Občine
Selnica ob Dravi. Prostori, ki so od maja
2014 gostili že številne dogodke, so bili
uradno brez imena in primerne grafične
podobe. Pred poletjem pa je Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi z našim
sodelovanjem in podporo Občine Selnica ob Dravi, objavil javni natečaj. Na natečaj, objavljen na spletni strani Hrama
kulture Arnolda Tovornika, je 9 prijaviteljev oddalo 12 predlogov za ime in 16
predlogov za znak. 5 - članska komisija
je ime in znak Arni izbrala za najboljšega.
Predlagatelj je ime Arni našel v povezavi med Hramom kulture Arnolda Tovornika in kletnimi prostori. Abstraktno
zasnovana črka N v znaku predstavlja
stopnice, ki mlade vodijo do poučnega
ali sproščenega druženja. Hkrati je Arni
lahkotno, sodobno ime s kančkom mladinske nagajivosti in brezskrbnosti. Več

o natečaju lahko izveste na www.hramkulture.si/arni.
Arni pa ni namenjen samo mladim. Je
namreč javen prostor za vse in ga je
možno tudi najeti. Kljub temu Mladinsko društvo Bakheros vabi v prvi vrsti
mlade (dijake, študente, glasbene skupine, ustvarjalce, fotografe, ...), ki bi jih
uporaba prostora zanimala, da se javijo
na info@bakheros.si ali na Facebooku.
Ob določenih pogojih, vam lahko omogočimo brezplačno uporabo prostorov
za učenje, druženje, razstave, vaje ter
druge želje.
Torej, se vidimo v Arniju 21. oktobra ob
19:00. Pripravljamo namreč potopis Tja
in spet nazaj - Nova Zelandija.
Prispevek in fotografije:
MD Bakheros in Javni zavod
Center Arnold Tovornik
Selnica ob Dravi

DELO Z
MLADIMI
RIBIČI
Č

lani Ribiške družine Ruše že vrsto
let uspešno sodelujemo z mladimi ribiči
in drugimi šolarji, ki so ljubitelji ribištva
in narave. V šolah imamo krožke in izvajamo naravoslovne dneve, kjer predstavljamo ribištvo in vse, kar je z njim
povezano. Mlade vabimo na ribolov k
ribniku pri RD Ruše, ki je urejen prav v
ta namen. Tukaj pridobijo tudi osnovne
informacije o tekmovanju v ribolovu.
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Le-to je razdeljeno v dve skupini: v prvi
so pionirji, v drugi mladinci. Po tekmovanju sledi pogostitev s sokovi in sladicami. Tudi med počitnicami skrbimo za
to, da so mladi lahko aktivni v ribištvu.
Pridobijo lahko počitniške ribolovnice,
ob koncu počitnic pa se lahko udeležijo
zaključnega tekmovanja v ribolovu. Vsi
udeleženci prejmejo darilo, zmagovalci
pa tudi kolajne. Vabljeni so tudi njihovi
starši in prijatelji. Interes za takšno sode-
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lovanje med mladimi in komisijo za delo
z mladimi ribiči sicer obstaja, a je mnogo
dejavnikov, ki nam otežujejo delo, zato si
želimo, da bi bilo v prihodnje to sodelovanje med nami, šolami in občinami še
boljše.

T

wirling je konvencionalen šport, ki
vsebuje estetsko oblikovane in koreografsko postavljene aciklične strukture
gibanja. Sestavljen je iz plesnih, akrobatskih in gimnastičnih elementov v
povezavi s twirling palico in glasbeno
spremljavo. Twirling palica je kovinska
palica, ki ima na obeh straneh gumijaste,
posebno oblikovane nastavke. Dolžina
palice je odvisna od dolžine roke tekmovalca. Zaradi ravnotežja pri izpeljavi
gibov, je eden nastavek vedno večji od
drugega.

Rad bi se zahvalil vsem, ki nam kakorkoli
pomagajo pri našem delu, še posebej bi
izpostavil Občino Selnica ob Dravi, OŠ
Selnica ob Dravi in OŠ Ruše, ki v tem izstopajo. Hvala tudi vsem drugim članom
komisije za delo z mladimi ribiči.

V maju smo izvedli ribiško tekmovanje,
na katerem so sodelovali osnovnošolci.
Najboljši so bili Matic Šulc ter Luka in
Marko Kričej.
Dober prijem!
Prispevek in slika:
Božidar KRIVOKAPIĆ

DRŽAVNE PRVAKINJE
V TWIRLINGU TUDI IZ
SELNICE OB DRAVI

Tekmovanje poteka v različnih kategorijah:
• glede na težavnost - 1., 2. in 3.
nivo,
• glede na starost – od cicibanov (7-8
let) do seniorjev (od 18 let dalje),
• glede na število oseb – solo, par,
team (5-9), group (10+).
Solo in par lahko tekmujeta v 2 različnih disciplinah. V freestyle disciplini, pri
kateri je pomemben umetniški vtis, in v
solo disciplini, pri kateri je pomembna
zgolj tehnika.
Glede na disciplino je nastop lahko različno dolg, in sicer od minute in pol do 2
minut in pol pri solistih in parih ter od 3
do 4 minute pri skupinah.
V Rogaški Slatini je med 23. in 24. aprilom 2016 potekalo že kar 20. državno
prvenstvu v twirlingu pod okriljem
Twirling zveze Slovenije.
Med drugim so nastopile tudi članice
Twirling kluba Ruše, podružnica Selnica ob Dravi. Šele novembra 2015 so
se prvič seznanile s tem športom, aprila
2016 pa že imajo izvrstne rezultate!

Tekmovale so v dveh kategorijah,
in sicer:
• solo novinci 7 let in
• solo novinci 9 let.
V kategoriji “solo novinci 7 let” je Eva
Shanaya Ribič zasedla 11. mesto.
V kategoriji “solo novinci 9 let” pa so tekmovalke zasedle:
• Lana Tertinek 8. mesto,
• Eva Moge 6. mesto,
• Zala Namestnik 2. mesto in
• Sara Bohinec 1. mesto.

Seveda gre velika zahvala za uspeh trenerki Barbari Hriberšek, ki je prav tako
tudi sama bila državna prvakinja v kategoriji “Nivo 1 freestyle člani” na 19. državnem prvenstvu leta 2015 v Slovenski
Bistrici.
Naše aktivnosti in uspehe lahko spremljate tudi na facebooku. Najdete nas pod
Twirling klub Ruše.
Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografija: Ivan MOGE
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KRIŽANKA

IZŽREBANI NAGRAJENCI NAGRADNE KRIŽANKE
27. ŠT. SN:
1. Berta ESIH, Zg. Boč 28 C, 2352 Selnica ob Dravi
2. Karmen HLADE, Sp. Slemen 44 A, 2352 Selnica ob Dravi
3. Darinka VOLMAJER, Strma ulica 11, 2352 Selnica ob
Dravi

Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do 30.
10. 2016 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.

