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LEPO POZDRAVLJENI!

P

red nami so dnevi, ko si želimo sproščenosti in imamo veliko pričakovanj.
Vsako obdobje leta ima svoje čare in zakonitosti. Sedanji čas je znan po tem, da
vsebuje veliko prazničnih dni. Rečemo
lahko tudi, da je to v povezavi z občutki
in umiranjem vsakodnevnega načina
življenja. Ljudje se različno odzovemo
in imamo vsak svoje poglede na leto, ki
je za nami. Želeli bi, da smo zadovoljni
in polni pozitivnih misli in želja. Seveda
pa je realnost drugačna. Nekateri imajo
slabe izkušnje in negativne poglede na
pretekli čas. Tudi tej skupini ljudi želim,
da kljub vsemu poiščejo kaj lepega in
dobrega iz preteklega leta za prihodnje.
Ko pogledamo, kaj vse se dogaja po
svetu, smo lahko kljub vsem težavam
in obveznostim zadovoljni. Če hočemo resnično oceniti kako živimo se,
moramo primerjati z drugimi ljudmi in
njihovim načinom življenja. Za nekatere so posamezne vrednote diametralno nasprotne kot so, recimo, naše. Za
druge so pomembnejše zopet tretje.
Verjamem pa, da imamo vsi nekaj skupnih osnovnih vrednot, kot so: zdravje,
ljubezen do svojih najbližjih, spoštovanje lastnega dela in znanja, želja po
ohranitvi življenja na zemlji in mogoče
še kaj. Na teh temeljih je zato potrebno
graditi našo prihodnost ter iskati skupne cilje in rešitve v danem trenutku. V
Sloveniji imamo trenutno veliko opravka s pripravo proračuna za prihodnje
leto. Vemo, da se vlada in sindikati
usklajujejo glede finančnih možnosti
kot tudi izpolnjevanja že dogovorjenih sklepov. Hkrati, pa gospodarstveniki opozarjajo, da je nujno potrebno
razbremeniti delo in znižati prispevke.
Zelo je že obrabljena tema- »porabiti je

možno le toliko, kot ustvarimo«, vendar
še kako to velja. Slovenci smo si celo v
Ustavo zapisali tako imenovano fiskalno pravilo, ki nas omejuje pri porabi
javnih sredstev. Imeli smo veliko pomislekov glede takšnega vpisa v Ustavo,
vendar jo je Državni zbor Republike
Slovenije izglasoval in omogočil vpis.
Tako v strokovni kot tudi v splošni javnosti v Sloveniji je to dejstvo povzročilo
veliko polemike o tem, ali je potrebno oziroma nujno to pravilo zapisati v
Ustavo. Osebno se uvrščam med tiste,
ki so temu nasprotovali. Menim, da na
preveč področjih želimo ugajati Evropski skupnosti oziroma Bruslju. Nujno bo
potrebno razmišljati o tem, da je bilo
do sedaj že dovolj zategovanja pasu
oziroma varčevanja. Še slabše je pa to,
da zategovanje občuti samo povprečno situiran državljan in tisti, ki je že tako
na minimumu možnosti normalnega
življenja. Dokler se s plačo, prisluženo z
rednim delom, ne moreta pokrpati začetek in konec meseca, tako dolgo ne
bo dobre klime v družbi. Prepričan sem,
da se bodo razmerja v družbi spremenila. S tem bo omogočena pravičnejša
razdelitev dobrin med bogatimi in revnimi. Družba brez močnega srednjega
sloja nima prihodnosti.

koncesijo za rabo reke Drave. Tudi tu
smo bili prikrajšani. Še več, država je
hotela to koncesijsko dajatev v celoti
ukiniti, vendar smo se v lanskem letu
lokalne skupnosti (občine) z veliko silo
odzvale in to preprečile. Kot odgovor
države pa smo bile vseeno prikrajšane
za več kot 20 odstotkov iz tega naslova.
Konkretno za našo občino to pomeni
dodatnih sto tisoč evrov na letni ravni. Zmeraj bolj postaja jasno, da smo v
občini ujeli še zadnji vlak za nekatere
velike investicije v našo infrastrukturo.
Spoznavamo, kam želi država v prihodnje usmeriti moč odločanja in porazdeliti razvojna sredstva. Občine se bomo
še bolj odločno borile za enakomeren
razvoj naše države in proti odločanju
iz enega centra. Kljub vsemu pa naša
občina ostaja na varni strani in bomo
tudi v naslednjih letih gospodarili po
svojih možnostih in racionalno. Potrebno bo sprejeti dejstvo, da bomo deležni
vedno manj razvojnih sredstev, in tem
osnovam prilagoditi razvojne ideje in
želje.

Tudi v občinah smo že na skrajnih meji
možnosti izpolnjevanja obveznosti, ki
so nam dane po zakonu. Financiranje
se vztrajno zmanjšuje, nalagajo pa se
vedno nove obveznosti. Trenutno pri financiranju občin zaostajamo že več kot
100 evrov na osebo. To je znesek, ki bi
nam pripadal po Zakonu o financiranju
lokalnih skupnosti. Za našo Občino Selnica ob Dravi to pomeni že skoraj pol
milijona evrov na leto. Občine seveda
izpolnjujemo zakonske obveznosti vse
od financiranja predšolske vzgoje do
doma starostnikov in sociale.
Tako se ta primanjkljaj občuti le pri investicijskem potencialu. Dodatno občinam, ki mejijo na reko Dravo vse od
avstrijske do hrvaške meje, zmanjšujejo

Prihajamo v obdobje leta, ko se okoli nas
dogajajo pričakovani prizori. Videvamo
veliko lučk in okraskov. Na vsakem
koraku začutimo spremembo, ki se kaže v
pozitivni energiji z veliko osebnih želja.
Naj nam čas v božičnih in novoletnih
praznikih mineva počasi. Želim vam veliko
osebne sreče in zadovoljstva, družinskega
miru, ki naj bo obogaten z medsebojnim
spoštovanjem in ljubeznijo.

Spoštovane občanke in
spoštovani občani!

Jurij LEP, župan
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z

ima, zima bela, vrh gore sedela….
Tako nekako bi lahko začel to tokratno pisanje. Zima se nas je s snegom
dotaknila kar nekoliko prezgodaj, tako
v dolini kot na hribih. Če je prvi sneg
razveselil otroke, komunalnih delavcev
zanesljivo ne. Kaj pa na to porečejo tisti,
ki jih je v više ležečih krajih prihajajoča
zima »obdarila« s slabih pol metra snega, si lahko predstavljate. Če k temu dodamo vse nevšečnosti, ki takšne pošiljke snega spremljajo, je vse skupaj že kar
nekoliko moteče. Morda kdo poreče ali
se vpraša: »Zakaj moteče?« Naj kar takoj
povem, na kaj ciljam, ko govorim o motečih spremljevalcih snega. Ne mislim
toliko na pluženje – to je konec koncev
v naši občini dobro organizirano. Bolj
imam v mislih nenehne izpade električne energije, ki se v spremenjenih vremenskih razmerah, kot so bile te, o katerih govorim, samo še stopnjujejo. Ob
vsaki, še tako majhni spremembi vremena so prebivalci više ležečih krajev
v naši občini deležni nenehnih izpadov
električne energije. Ti izpadi so nenehni
in časovno predolgi. Zato je potrebno
ugotoviti, ali je izredno pomanjkljivo vzdrževanje električnega omrežja
oziroma napeljav posledica poslovne
politike Elektra Maribor. Omenjeno električno omrežje je namreč investicijsko
popolnoma zanemarjeno in zato izpadi ob vsaki najmanjši spremembi vremena ne čudijo. Ne čudijo, so pa izredno moteči. Potrebno je nekaj narediti,
da se to neha in da se začne omrežje
vzdrževati in posodabljati. Razlog, da o
tem pišem, ni le zadnji dolgi izpad električne energije v soboto, 12, novembra,
ki je bil posledica močnega sneženja in
posledično zapadlega snega. Razlog za
to je želja, da se odpravijo vzroki za katastrofalno stanje električnega omrežja.
Ob tem bi želel poudariti, da so delavci Elektra, ki odpravljajo napake, zelo
prizadevni in požrtvovalni in se moja
kritika in pobuda ne nanaša nanje. Ker
živimo ob meji z Avstrijo, se seveda radi
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primerjamo z razmerami, ki so tam, in
kar nekako sram me je, ko na naši strani vidiš, da je vsak tretji električni drog
podprt, da se ne podre. Elektro podjetje
pa lepo čaka, da se drog resnično podre
in ga šele takrat zamenja. Ob tem najbrž ni slučajnost, da so vsi drogi in napeljava zavarovani. Kot da se čaka, da
se nekaj zgodi in se infrastruktura začne popravljati šele takrat, ko se vnovči
zavarovanje. Ko v javnih glasilih berem
in poslušam samohvale podjetja o dobičkih pri poslovanju, se zdi vse skupaj
že kar malo perverzno.
V prejšnjih številkah Selniških novic
sem večkrat pisal o beguncih. Zopet
lahko ugotavljamo, da se Evropa ne zna
dogovoriti o enotni politiki ravnanja na
tem področju. Javnost pri nas doma se
razburja zaradi predvidenih begunskih
centrov. Dolgoletne osebne izkušnje v
odnosih z državo so me naučile, da ni
nič tako nedolžno, kot bi nas naši državni predstavniki radi prepričali, ko nam
sedaj govorijo, da je vse skupaj pravzaprav samo preventiva. Ne gre samo za
preventivne ukrepe – nekaj se dogaja,
in da to ugotoviš, ni potrebno biti preveč bister. Samo spremljati je potrebno
vojne razmere na področju Sirije ter dialog gluhih med EU in Turčijo. Ob vsem
tem si je pravzaprav težko predstavljati
razmere, ki bi nastale, če bi Turčija odprla izhod iz države trem milijonom beguncev.
V uredništvu smo se zopet sestali in
se dogovorili o vsem potrebnem za izdajo letošnje zadnje številke Selniških
novic. Priprava Selniških novic je tudi
tokrat potekala hitro in brez nervoze,
ki drugače spremlja priprave na novo
številko novic. V uredništvo smo že začeli dobivati vaše prispevke, spoštovane sodelavke in sodelavci-dopisnice in
dopisniki.
Tudi v tej številki pišemo o marsičem.
Poleg nagovora župana Jurija LEPA in
mojih, tokrat morda malo bolj kritičnih besed, v tej številki predstavljamo

podjetje Varinger, ki je dobilo koncesijo za upravljanje z odpadnimi vodami
ali kanalizacijo ter čistilno napravo. V
bistvu se podjetje predstavi kar samo
in v tej predstavi boste našli marsikaj
zanimivega, predvsem pa kaj takšnega,
kar nas bo v prihodnjih letih spremljalo.
Objavljenih je tudi nekaj povzetkov najvažnejšega letošnjega dogajanja v naši
občini. Javna agencija RS za varnost
prometa je tokrat dodala dva prispevka, s katerima nas poziva k večji varnosti v prometu. Oglasile so se naše stalne
dopisnice z OŠ Selnica ob Dravi in njenih podružničnih šol. Tukaj so tudi pisanja, ki pričajo o bogatem družbenem,
kulturnem in športnem življenju v naši
občini. Dr. Zinka ZORKO je spet zbrala
gradivo za Jezikovne drobtinice, tukaj
pa je seveda nepogrešljiva nagradna
križanka. Dodali smo koledar in tudi napovednik dogodkov ob koncu veselega
decembra. Prijetno branje vam želim.
Na koncu še nekaj pozitivnih mislih o
zimi, ki je tu. Najlepšo jo dela veselo pričakovanje božičnih in novoletnih praznikov. V imenu Uredniškega odbora in
v svojem imenu vam želim vesele, lepe
in blagoslovljene božične praznike, v
prihajajočem letu pa obilo uspeha ter
medsebojnega razumevanja in spoštovanja.
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca aprila 2017
vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v majski številki časopisa. Gradiva
nam pošljite po elektronski pošti na
e-naslov: info@selnica.si ali na naslov
slobodan.tatalovic@selnica.si s pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete svoje prispevke, zapisane
na CD ali na ključek. Zaželeno je, da so
le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja bomo zelo veseli.
Še posebej nas veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate k dvi-
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gu kvalitete oziroma prepoznavnosti
našega časopisa. Ob tem bi vas prosil,
da fotografij ne umeščate v prispevke,
temveč jih pošljite posebej, v besedilu
prispevka pa označite, kam spadajo.

pisa pozivali, da nam tudi tisti, ki niste
najbolj vešči dela z računalniki in digitalno fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, ki vam
bo le-te pretvoril v elektronsko obliko.
V tej smeri je narejen velik korak.

K temu lahko dodamo – le tako naprej.
Tudi v bodoče bomo veseli vsakega
vašega prispevka in vsakega bomo z
veseljem objavili.

PREDSTAVITEV NOVEGA
KONCESIONARJA
ZA ODVAJANJE IN
ČIŠČENJE ODPADNE VODE

nivo stroškov za uporabnike in z njim
povezan znesek na položnici za na kanalizacijo priključena gospodinjstva.
Prav tako bo novi izvajalec pristojen
tudi za odvoz grezničnih gošč ter blata
iz obstoječih greznic in MKČN. Na tem
področju se obeta nekaj sprememb,
saj se bo obračun odvoza in obdelave
gošč iz greznic in blata iz MKČN, skladno z veljavno zakonodajo, izvajal po
količini porabljene pitne vode. Za gospodinjstva, ki nimajo vodomera, pa
bo ostala obračunska količina vode
enaka, kot je bila do sedaj pri obračunu
okoljske dajatve.

Do sedaj smo vas v vsaki številki časo-

O

bčina Selnica ob Dravi je po uspešnem zaključku projekta Zgornja Drava – Odvajanje in čiščenje odpadne
vode v porečju Drave in s tem gradnjo kanalizacije ter čistilne naprave za
5.000 PE (populacijskih enot) objavila
javni razpis za izbor izvajalca - koncesionarja za izvajanje del gospodarske
javne službe (GJS) odvajanja in čiščenja odpadne vode. Na javnem razpisu
je med štirimi ponudniki najugodnejšo
ponudbo oddalo podjetje VARINGER
VK iz Maribora in s podjetjem je Občina sklenila tudi koncesijsko razmerje, s
katerim se bo tako s 1.1.2017 zamenjal
dolgoletni izvajalec GJS Nigrad. Nigrad
bo gospodinsjtvom izdal zadnje položnice za december 2016 v mesecu
januarju 2017. S tem bo potrebno prekiniti tudi trajnike, saj bo novi izvajalec
za storitve v januarju 2017 izdal prve
položnice v mesecu februarju 2017.

V naslednjih letih bo tako podjetje Varinger v občini Selnica od Dravi izvajalec GJS odvajanja in čiščenja ter bo
skrbelo za vzdrževanje kanalizacijskega omrežja ter za upravljanje čistilne
naprave, prav tako pa bo pristojno za
obračun komunalnih pristojbin (npr.
okoljska dajatev, omrežnina, cene storitev odvajanja in čiščenja odpadne
vode). Kljub upoštevanju vseh določil
zakonodaje pri določitvi cen in novo
zgrajenemu omrežju ter čistilni napravi in z njima povezanimi investicijami je uspelo izvajalcu ohraniti vzdržni

Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS,
št. 98/2015), ki nalaga izbranemu izvajalcu javne službe kot obvezno storitev
javne službe prevzem neobdelanega
blata, blata in celotne količine komunalne odpadne vode iz obstoječih
greznic ter malih komunalnih čistilnih
naprav najmanj enkrat na tri leta in
predajo slednjega v ustrezno obdelavo. Tako bomo vsem uporabnikom, ki
imajo greznico ali MKČN, obračunali

Podjetje Varinger, d.o.o., s sedežem
na Tržaški cesti 39 v Mariboru, se že
25 let ukvarja s komunalnimi storitvami. V podjetju je sedaj 20 zaposlenih
z voznim parkom 10 specialnih vozil,
ki opravlja najrazličnejše komunalne
storitve. Tako se podjetje ukvarja s čiščenjem kanalizacije, tv-pregledom oz.
snemanjem kanalizacije, preskusi tesnosti, praznjenjem greznic in MKČN
(malih komunalnih čistilnih naprav),
črpanjem lovilcev in z upravljanjem in
vzdrževanjem čistilnih naprav.
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odvoz po porabi pitne vode vsak mesec, izvajalec pa bo enkrat na tri leta
odpeljal vsebino iz greznic na MKČN
ter tako ne bo več potrebno plačevati
za praznjenje v enkratnem znesku. Ob
tem je pomembno poudariti, da znaša

povprečni mesečni strošek odvoza in čiščenja greznične gošče in blata v povprečju
3,6 €.
Sama paleta storitev podjetja Varinger se
ne zaključi zgolj pri upravljanju in vzdrževanju ter storitvah na javni komunalni infrastrukturi, ampak skrbimo pod znamko
ODTOK v sklopu podjetja tudi za interno
(notranjo) hišno odtočno kanalizacijo. Tako
so pri Odtoku strokovnjaki za odmaševanje,
čiščenje in pregled odtokov (WC-ji, kuhinjski odtoki, zamašeni hišni priključki). V ta
namen imajo pri Odtoku specialno vozilo
za odmaševanje in čiščenje, ki za razliko od
vozil konkurence omogoča tudi horizontalno čiščenje odtočnih cevi znotraj objektov. Pri Odtoku zagotavljajo najugodnejše
cenovne in plačilne pogoje za opravljene
storitve ter dosegljivost 24 ur na dan, 7 dni občane in občanke Selnici ob Dravi
v tednu ter so v tesnem kontaktu z asistenč- objavljenih in dostopnih s 1.1.2017 na
nimi centri zavarovalnic, saj je marsikatera spletni strani www.varinger.si.
zamašitev cevi in z njo povezan strošek odmašitve oz. sanacije zavarovan.
Direktor Varinger, d.o.o.
Več informacij v zvezi z opravljanjem GJS
Andrej SITAR, dipl. ekon.
odvajanja in čiščenja odpadne vode bo za
Foto: arhiv podjetja

KAKO SMO PRISPEVALI
H KAKOVOSTI ŽIVLJENJA
V OBČINI SELNICA OB
DRAVI V LETU 2016
O

bčina Selnica ob Dravi je tudi v letu
2016 izvedla kar nekaj investicij in projektov. Kot uspešno se lahko oceni tudi
prvo leto delovanja Javnega zavoda Arnolda Tovornika in Knjižnice Selnica ob
Dravi.
Pri pregledu nalog, ki sledijo poslanstvu
in viziji Občine Selnica ob Dravi, bi na
področju investiranja izpostavili:
• asfaltiranje cest Kaube - Raušl in
Pečlin - Kresnik v skupni dolžini več
kot 600m,
• širitev javne razsvetljave – na novo
sta osvetljeni dve ulici v Spodnjem
Slemenu,
• obnovo športnega igrišča Fala,
06

• zaključevanje investicije v športno
igrišče pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu,
• vlaganja v vrtec Kobanček in v vrtec
Duh na Ostrem Vrhu,
• obnovo dvorane v Domu krajanov
Gradišče.
Med izvedenimi projekti v letu 2016,
ki so lokalnega pomena in v podporo
trajnostnemu razvoju z vidika okolja in
turizma pa moramo omeniti:
• javni razpis in izbor koncesionarja
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini , ki bo v prihodnje upravljal z našim omrežjem,
• vključitev med partnerje Dravske
kolesarske poti in postavitev trase

Dravske kolesarske poti skozi Selnico
ob Dravi, ki bo nadaljevanje naše Jabolčne poti in bo povezana preko ruškega mostu s traso te kolesarske poti
v ruški občini,
• vzpostavitev Lokalne akcijske skupine za razvoja podeželja – LAS
DRAVA, ki bo še v decembru 2016 objavila prvi Javni poziv za sofinanciranje
projektov,
• javna razgrnitev dopolnjenega
osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in prva obravnava
na Občinskem svetu. S tem aktom
opredeljujemo zasnovo prostorskega
razvoja občine, varovanja naravnih
virov, naravnih vrednot, kulturne dediščine itd. in določamo pogoje umeščanja posegov v prostor.
V prvem letu delovanja JZ Arnolda Tovornika v Hramu kulture beleži 32.500
obiskovalcev na 434 prireditvah. Vedno
več obiskovalcev prihaja na ogled dogodkov v Hram kulture od drugod, torej
iz Maribora, Ruš, Lovrenca, Limbuša itd.
Knjižnica Selnica ob Dravi je v svojem
prvem letu delovanja v našem kraju
dobro obiskana, saj je od odprtja dalje
zabeležila 20.000 obiskovalcev. Poleg
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izposoje knjig je za občane prirejala
kulturne dogodke, razstave, ure pravljic, predstavitve novih knjig z avtorji.
V letu 2016 je bil ustanovljen bralni klub,
ki enkrat na mesec vabi ljubitelje branja
na razmišljanja o bralnem čtivu.

-socialnih društev, ki delujejo v naši občini ali imajo člane v naši občini. Tako
smo poskrbeli tudi za dodatna finančna
sredstva za izvedbo programov za občane, ki zaradi zdravstvenih težav potrebujejo večjo pozornost in pomoč.

Občina je v letu 2016 prvič izvedla tudi
razpis za sofinanciranje humanitarno-

V letu 2016 je občina namenila še več finančne podpore občanom, ki so prosili

za socialno pomoč, omogočila letovanje
29 (petim več kot lani) otrokom v Poreču, namenila več kot 13.000 € za nakup
novega knjižničnega gradiva in podelila
12 štipendij dijakom in študentom.
Pripravila: Občinska uprava
Občine Selnica ob Dravi

PREJETA ODLOČBA O
POTRDITVI LAS DRAVA
D

ne 24.10.2016 je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo izdalo odločbo, da se potrdita Lokalna
akcijska skupina (LAS) Drava in Strategija Lokalnega razvoja (SLR). Tako je LAS
DRAVA postal upravičen do koriščenja
sredstev skupno 1.187,700,75€, od tega
567.300,75€ iz Evropskega sklada za razvoj podeželja EKSRP) in 620.400,00€ iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) za sofinanciranje strategije lokalnega razvoja LAS na področju občin
Selnica ob Dravi, Ruše in Lovrenc na Pohorju. Iz obeh omenjenih skladov je LAS
določen delež sredstev prejel iz naslova
problemskih območij in se jih sme pora-

biti izključno za nova delovna mesta.
Glavni sklad LAS DRAVA je ESRR.
Strategijo lokalnega razvoja bomo uresničevali s 4 ukrepi s področij:
• nova delovna mesta,
• osnovne storitve na podeželju,
• varovanje okolja in
• ranljive skupine.
Potrjena strategija lokalnega razvoja je
dokument, ki se bo v prihodnje, kolikor
bodo na območjih LAS DRAVA prepoznane nove ali drugačne potrebe in pobude razvoja, dopolnjevala in spreminjala.
Vodilni partner LAS DRAVA je v sodelovanju z občino Selnica ob Dravi 1.12.2016
izpeljal predstavitveno delavnico. Za-

interesiranim za sodelovanje na Javnih
pozivih za financiranje projektov LAS
DRAVA je predstavil pogoje sodelovanja
na javnih pozivih in jih seznanil s termini
individualnih svetovanj za pripravo projektov v okviru omenjenih ukrepov.
Sredstva v višini 158.999,75€, ki so bila
v LAS DRAVA dodeljena zaradi problemskih območij in namenjena ukrepom iz naslova ustvarjanja novih delovnih mest, je treba porabiti do konca
leta 2018. Tako bodo prvi Javnih pozivi
usmerjeni v projekte, ki bodo ustvarjali
nova delovna mesta.
Pripravila: Darja SLIVNJAK

ALKOHOL POMEMBNO
PRISPEVA K NASTANKU
PROMETNIH NESREČ
A

lkohol je pogosto prisoten v našem
vsakdanjem življenju, in sicer ob različnih priložnostih: ob druženju, praznovanja in tudi osebnih stiskah posame-

znikov. In ker je pitje alkohola družbeno
sprejemljivo in ga pije večina posameznikov v naši družbi, pogosto pride do
njegove zlorabe. Že v majhnih količinah
lahko alkohol namreč vpliva na vozni-

kovo ravnanje. Tuji raziskovalci so ugotovili, da že po prvem popitem kozarcu
začnejo slabeti vozniške sposobnosti,
podaljšuje se reakcijski čas in povečuje
se število napačnih odločitev. Z veča07

med najhujšimi prometnimi nesrečami
ta delež skoraj tretjina (30 % pri nesrečah s smrtnim izidom).

njem koncentracije pa se povečujejo
tudi negativne posledice, opozarjajo
na Javni agenciji RS za varnost prometa
(AVP).

Vozniki pogosto menijo, da lahko alkoholiziranost zmanjšajo z nekaterimi triki
ali pripomočki, kot je npr. svež zrak, telesna aktivnost, spanje, žvečilni gumiji,
mastna hrana. Vendar moramo vedeti,
da ti ukrepi ne vplivajo na alkoholiziranost, upočasni se lahko samo prehajanje
alkohola v kri. Sama predelava alkohola
pa je približno enaka, saj se alkohol razgrajuje v jetrih, približno 1 enota alkohola na uro, če ne pride do zasičenosti.
Zato je pomembno, da, če smo vozniki,
sploh ne pijemo alkohola, oz. če smo
pili alkohol, ne vozimo, ampak vnaprej
predvidimo, kako bomo varno prišli domov. Tako moramo vedeti, da smo lahko po zabavi in samo nekaj urah spanja
zjutraj še močno pod vplivom alkohola.

Ljudje pogosto podcenjujemo vpliv
alkohola na naše sposobnosti in tako
menimo, da smo še sposobni sodelovanja v prometu, dokler se ne pokažejo že
vedenjski znaki močne alkoholiziranosti
– npr. zanašanje, dvojni vid, zapletanje v
govoru itd. .
Alkohol najmanj vpliva na zelo dobro
naučeno in avtomatizirano vedenje, kot
je hoja. Vendar pa alkohol že s prvim
kozarcem vpliva na naše sposobnosti
mišljenja in zaznavanja. Tako se pojavijo
težave: pri zaznavanju rdeče barve, oddaljenosti, tunelskem vidu, podcenjevanju tveganja, kontrola vedenja je manjša, podaljša se reakcijski čas itd.; vse to
pomembno vpliva na naše varno vedenje in ustrezno reagiranje, predvsem v
kritičnih situacijah.

V Sloveniji je z zakonom določeno, da
lahko imajo vozniki kategorije B v litru
izdihanega zraka 0,24 mg alkohola oziroma 0,5 promila alkohola, ob pogoju,
da ne kažejo motenj v vedenju, katerih
posledica je lahko nezanesljivo ravnanje

Statistični podatki tako kažejo, da je
približno 10 % povzročiteljev prometnih
nesreč pod vplivom alkohola, vendar je

v cestnem prometu. Za voznike začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in
nekatere druge pa velja popolna treznost (0,0 alkohola).
Na Javni agenciji RS za varnost prometa
izvajajo tudi rehabilitacijske programe
za voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ter bili kaznovani. Plačati morajo globo, opraviti kontrolni zdravstveni
pregled, se udeležiti enega izmed programov edukacijske ali psihosocialne
delavnice ter imeti do dveh let pogojno
vozniško dovoljenje. Letno je takšnih
približno 6.000,v letošnjem letu nekaj
manj tudi zaradi stavke policistov. Med
temi je velika večina, skoraj 90 %, moških, prevladuje starostna skupina 35 – 54
let.
Zato priporočamo, da, če vozite, ne pijete alkoholnih pijač, oz. če ste pili alkohol,
vnaprej predvidite varen prihod domov.
Javna agencija RS za varnost prometa
opozarja: Premisli. Alkohol ubija. Vozimo
pametno!

KAZNI ZA ALKOHOLIZIRANE VOZNIKE
PREKRŠEK
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GLOBA

KT

STRANSKA SANKCIJA

Do vključno 0,50 g
alkohola na kg krvi ali do
0,24 mg / l izdihanega
zraka in kaže znake motenj
v vedenju

300 €

4

/

Več kot 0,50 do vključno
0,80 g alkohola na kg krvi
ali več kot 0,24 do vključno
0,38 mg / l izdihanega
zraka

600 €

8

Možna udeležba na zdravstvenem pregledu
s svetovanjem pri osebnem zdravniku – za
izbris 4 KT.

Več kot 0,80 do vključno
1,10 g alkohola na kg krvi
ali več kot 0,38 do vključno
0,52 mg / l izdihanega
zraka

900 €

16

Prostovoljna udeležba na rehabilitacijskem
programu za izbris 4 KT (Enkrat v treh letih).

Več kot 1,10 g alkohola na
kg krvi ali več kot 0,52 mg /
l izdihanega zraka

1.200 €

18

Možnost pridržanja voznika, odvzem
vozniškega dovoljenja ali odložitev odvzema
s kontrolnim zdravstvenim pregledom in
udeležbo na ustreznem rehabilitacijskem
programu (edukacijske, psihosocialne
delavnice ali zdravljenje).

PREMISLI.
ALKOHOL UBIJA.

www.avp-rs.si
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BODI VIDEN, BODI
PREVIDEN - POZOR, PEŠCI
V

ponedeljek, 3. oktobra, se je začela
nacionalna preventivna akcija za večjo
varnost peščev »Bodi viden – bodi previden«, ki je trajala do 16. oktobra 2016.
Preventivna akcija posveča posebno
pozornost večji ozaveščenosti pešcev,
še posebej starejših, in otrok – šolarjev,
in voznikov glede pravilnega ravnanja v
cestnem prometu. Zaradi vse krajšega
dneva pa smo v agenciji posvetili posebno pozornost tudi uporabi odsevnih teles, saj so pešci in tudi rekreativni tekači
izpostavljeni večjim tveganjem za prometne nesreče in zmanjšani vidljivosti.
Pešci spadajo med ranljivejše udeležence v cestnem prometu, zato je njihova varnost ena izmed prioritet nacionalnega programa in preventivnih ter
vzgojnih aktivnosti Javne agencije RS
za varnost prometa (AVP), ki je nosilec
nacionalne preventivne akcije za večjo
varnost pešcev.
Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu
(2015) primerjalno z letom 2014 povečal za 14 % (od 14 mrtvih v letu 2014
na 16 mrtvih pešcev v letu 2015). Delež
mrtvih pešcev predstavlja 13 % delež
med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih
nesreč. Število huje telesno poškodovanih pešcev ostaja na isti ravni kot v letu
2014. V letošnjem letu je na slovenskih
cestah umrlo že 17 pešcev in od tega kar
5 pešcev na avtocesti.
V zadnjih letih je naraslo število prometnih nesreč z udeležbo pešcev v naselju
(v letu 2015 12 mrtvih v naselju, 4 zunaj
naselja), med drugim tudi na prehodih
za pešce, kjer so letos umrli trije pešci.
Žal pa je bila med umrlimi pešci, kar pri
štirih, ugotovljena visoka stopnja alkohola v krvi.

mesecih. Pri tem posebej izstopa mesec
november. Tudi zato so agencija in drugi
vključeni deležniki preventivno-vzgojne
aktivnosti v tem in prihodnjih mesecih
še dodatno okrepili.

STAREJŠI PEŠCI
SO ŠE POSEBEJ
pešce, urejeni prehodi in avtobusna
OGROŽENI
postajališča) z namenom krepitve večje
– UPORABA
varnosti pešcev.
ODSEVNIH TELES JE
NUJNO POTREBNA. V ČASU AKCIJE
Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci.
V letu 2015 namreč beležimo kar 10
smrtnih žrtev s starostjo nad 64 let in
letos že 8 mrtvih. Za večjo vidnost in
varnost pešcev je torej potrebno opozoriti na nujno uporabo odsevnih teles in
svetlejših oblačil ter uporabo prometnih
površin, ki so namenjene za hojo pešcev.
Na področju ozaveščanja pešcev agencija odlično sodeluje z lokalnimi sveti za
preventivo, nevladnimi organizacijami
in verskimi skupnostmi.
Skladno s cilji nacionalnega programa in
obdobnega načrta za leti 2015 in 2016
so v agenciji okrepili tako preventivne
aktivnosti kot tudi uvedli dodatne ukrepe za umirjanje prometa, hkrati pa z
drugimi deležniki zagotavljajo pešcem
prijaznejšo infrastrukturo (hodniki za

JE OKREPLJEN
NADZOR POLICIJE
Poleg preventivno-vzgojnih akcij bo potekal tudi okrepljen nadzor s strani Policije in mestnih oz. občinskih redarstev, ki
bodo spremljali pravilno ravnanje voznikov in tudi pešcev v cestnem prometu.
Sprejet program aktivnosti nacionalne
akcije, ki opredeljuje številne ukrepe
pristojnih državnih institucij in terenske
preventivne akcije v lokalnih skupnostih ter na več kot 230 osnovnih šolah,
AVP izvaja dosledno in aktivno, ob tem
pa za večjo varnost pešcev spodbuja in
sofinancira tudi projekte nevladnih organizacij ter sistemsko usposablja predstavnike pristojnih institucij s področja
šolskih poti in varnosti pešcev.

Glavni vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce so neupoštevanje in odvzem prednosti, v veliki
meri tudi nepravilno prečkanje pešca
pri prečkanju vozišča (letos 7 mrtvih) ter
neprilagojena oz. prehitra vožnja voznikov. Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesensko-zimskih
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ODPRTJE KNJIŽNEGA
SEJMA V LJUBLJANI
V

mesecu novembru sta učenki 8.
razreda sodelovali na okrogli mizi mladih bralcev, ki je potekala v Cankarjev
domu ob otvoritvi knjižnega sejma. Na
okrogli mizi so sodelovali dijaki Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše, dijakinja
Srednje zdravstvene in kozmetične šole
Maribor in naši učenki – Alja Bedenik in
Neža Zamolo.
Pogovor z mladimi bralci je vodila profesorica z Gimnazije in srednje kemijske
šoli Ruše Darka Tancer Kajnih. V pogovoru smo izvedeli, zakaj mladi berejo in za-
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kaj ne, kakšna literatura jim je všeč, kdo
jih je navdušil za branje …
Sodelujočim se je pridružila tudi norveška mladinska pisateljica Maria Paar, ki
je odgovarjala na vprašanja mladih bralcev. Podala pa je tudi svoja razmišljanja
o branju. Zdi se ji prav, da mladim dolgo
glasno beremo, saj jim s tem vzbudimo zanimanje za knjigo. Ker pa tega ne
počnemo dovolj dolgo, je to zanjo eden
izmed vzrokov, da se bralci v najstniški
dobi »izgubijo«. Pravi, da ni nujno, da
se mladinska knjiga konča srečno, a je

potrebno konec oblikovati tako, da pokaže mlademu bralcu upanje. Pobožala
pa nas je tudi norveščina, saj je odlomek
ene izmed svojih knjig prebrala v materinem jeziku.
Po pogovoru smo se sprehodili po knjižnem sejmu in prisostvovali sami otvoritvi.
S ponosom smo ugotavljali, da sta naši
učenki enakovredni sogovornici srednješolcem.
Prispevek in fotografije:
Barbara VOLMAJER, prof.
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PRAZNIČNE
DELAVNICE
Ž

e bližajo se prazniki, z dolgimi koraki,
prevzema mrzličnost ljudi, ker so že pred
vrati.
Lepo praznujte vsi ljudje,
saj to so zlati časi!
V Gradišču na Kozjaku smo v tednu pred
prvo adventno nedeljo imeli praznične delavnice skupaj s starši in starimi
starši. Izdelovali smo adventne venčke,

namizne aranžmaje, okraske za vrata in
kroglice iz volne s tehniko polstenja. Mamice in babice so pokazale marsikatero
spretnost in pri izdelavi pomagale svojim
otrokom in vnukom. Med sproščenim
vzdušjem smo se okrepčali z domačim
pecivom, ki so ga prijazno za nas spekle in postregle mamice in babice. Hvala
vam.
Učenke in učenci iz
Gradišča na Kozjaku

TRADICIONALNI
SLOVENSKI ZAJTRK OBEH
PODRUŽNIC
Letošnji že tradicionalni slovenski zajtrk
smo preživeli skupaj z učenci Sv. Duha
na Ostrem vrhu kar v njihovi podružnični šoli. Po krepki slovenski malici (domači
kruh, jabolka, maslo in med), katere sestavine so dobrodušno prispevali domačini
od Sv. Duha na Ostrem vrhu, smo ustvarjali z učiteljico Urško Breznik, peli Slakovo
pesem Čebelice, se pomerili v kvizu o Sloveniji ter krepili telo v različnih elementarnih in moštvenih igrah. Učenke in učenci

obeh podružnic so tako ponovno imeli
priložnost družiti se drug z drugim, se
drug od drugega učiti, pomagati in sodelovati. Pri delavnicah so se nam pridružili
tudi predšolski otroci iz vrtca Sv. Duh na
Ostrem vrhu.
Učenci iz Gradišča na Kozjaku
z učiteljico Natašo JAVORNIK
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čenci in učenke podružničnih šol v
Gradišču na Kozjaku in pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu se iskreno zahvaljujemo
organizatorjem: Mladinskemu društvu
Bakheros, Klubu študentov Ruš, Selnice in Lovrenca ter vokalni skupini Cezam za organizacijo in sodelovanje na
dobrodelnem koncertu Nine Pušler, ki
se je odvijal v Hramu kulture v soboto,
19.11.2016. Zbrali smo 3. 000 EUR in to
je velikodušna vsota, ki jo bomo skrbno
in premišljeno porabili za nakup didaktičnih pripomočkov in športnih rekvizitov.
Vaša gesta je neprecenljiva in želimo
Vam še naprej uspešno delo.

PRISRČNA ZAHVALA
ORGANIZATORJEM ZA
DOBRODELNI KONCERT
NINE PUŠLER

Učenci obeh podružnic z učiteljicama

DVE ŠOLI EN NAMEN 2016
KONCERT NINE PUŠLAR
19. 11. 2016 je v Hramu kulture Arnolda
Tovornika potekal dobrodelni koncert za
podružnični šoli Sv. Duh na Ostrem vrhu
in Gradišče na Kozjaku v organizaciji Mladinskega društva Bakheros in Kluba študentov Ruš, Selnice in Lovrenca. Zbrana
12

denarna sredstva bomo namenili za nakup didaktičnih in športnih pripomočkov.
Po koncertu smo zbrali nekaj doživetij
naših učencev:

Koncert Nine Pušlar smo vsi zelo nestrpno
pričakovali. Koncert se je pričel ob 19. uri.
Najprej smo nastopali učenci, tako, da smo
govorili po domače. Nato je Nina Pušlar
zapela nekaj svojih pesmi. Med njimi je bila
tudi meni najljubša Svet je tvoj. Po polovici
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koncerta nam je društvo Bakheros podarilo bon v vrednosti 3.000 eur. Takrat smo
se jim otroci zahvalili. Zahvalili smo se tudi
ljudem, ki so kupili karte in tako darovali
denar za naši podružnični šoli. Nato se je
koncert nadaljeval. Sedeli smo v prvi vrsti
in se fotografirali z Nino. Ob koncu koncerta smo zapeli skupaj z Nino. ti trenutki
so bili res čudoviti. Po koncertu smo se
posladkali s palčkami. Nato smo odšli domov in izmučeni od napornega dne takoj
zaspali.
Vito Koren
Nikoli še nisem bila tako vesela, kot tedaj, ko sem izvedela, da bo koncert moje
najljubše pevke Nine Pušlar. Njene pesmi
poznam na pamet, in ko imam čas, si jih
zavrtim, zraven plešem in pojem. Najbolj
vesela sem bila, ko smo pripravili začetni
nastop in jo lepo pričakali. Med njenim
koncertom so pripravili nastop tudi učenci iz podružnice Gradišče na Kozjaku in
vokalna skupina Cezam. Uživala sem in
mislim, da tudi vsi drugi v razprodani dvorani. Ta koncert si mi je še posebej vtisnil v
spomin zato, ker sva Nini s sošolko Katarino poklonili šopek rož. Po končanem uradnem delu koncerta smo vsi otroci zapeli z
njo. Na koncu sem se z njo tudi fotografirala in podpisala se mi je na njeno zgoščenko, ki mi jo je kupila mama.
Zala Adam
Ta koncert mi je bil zelo všeč. Nina Pušlar
je pela pesmi, ki jih poznam. Tam sta bila
tudi župan in ravnateljica. Koncert je bil
nekaj posebnega, ker smo na začetku nastopali mi, otroci. Ljudje so se smejali, ker
smo govorili po domače. Po koncertu se je
Nina Pušlar podpisala na kartice in lahko
smo kupili njeno zgoščenko. Veseli smo
bili, ker se je zbralo zelo veliko denarja za
naši dve podružnični šoli.
Katarina Koren
Vesela sem, da se je zbralo veliko ljudi in
denarja. Ko je pela Nina, sem zelo uživala.
Lana Rihter
Najbolj vesel sem bil, ko sem se fotografiral
z Nino in sem lahko nastopal.
Manuel Sivec
Vesel sem bil, ko sem nastopal na odru in
ko sem dobil Ninin avtogram.
Miha Koren
Prispevek: Damjana OČKO, prof. RP
Fotografije: Mladinsko društvo
BAKHEROS
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prijatelji iz društva za cerebralno
paralizo Sonček iz Maribora smo se na
povabilo evropske poslanke Romane
Tomc 18. 10. 2016 odpravili v Bruselj na
ogled Evropskega parlamenta. Popoldan smo se zbrali pred osnovno šolo
Gustava Šiliha, kjer nas je čakal avtobus
s šoferjema in vodičem. Osebni asistenti so nas zanesli na avtobus, nato so zložili vozičke in jih razvrstili po prtljažniku,
spremljevalci so uredili vse drugo, da
nam je bilo na sedežih udobno. Potovanje je trajalo petnajst ur, na srečo smo
potovali ponoči in je bil avtobus zelo
udoben, tako smo precej poti prespali.
V Bruselj smo prišli v sredo okoli desete
ure dopoldan. Takoj smo odšli do parlamenta, kjer so nas že pričakovali. Naša
četica invalidskih vozičkov, nekaj teže
hodečih, drugih pa spremljevalcev in
asistentov se je počasi pomikala skozi
detektorje kovin – bilo je kot na letališču. V avli sta nas sprejela asistentka
in pripravnik ter pospremila do sejne
sobe, kjer nas je pričakala evropska
poslanka Romana Tomc. Spodbujala
nas je k pogovoru in je prisluhnila vsakemu našemu vprašanju. Mene je zanimalo, ali ima Evropska unija kakšno vizijo za obnovo slovenskih gradov, seveda
me je predvsem zanimal grad Viltuš.
Njen odgovor je bil, da sicer to ni njeno
področje, kajti ona je za socialo, a slučajno lahko na to odgovori, ker so pred
dnevi obravnavali ravno to temo. Bistvo
je namreč v tem, da se je treba medsebojno povezati, nato je treba slediti razpisom in se nanje prijaviti. Pogovarjali
smo se o osebni asistenci, ki je še vedno
premalo uveljavljena in sofinancirana,
o arhitektonskih ovirah, o sprejemanju
drugačnosti, o temi Ena šola za vse in
predvsem o dobrem delovanju društva
pri vključitvi uporabnikov v vsakdanje
življenje. Časovno so zelo omejeni in
smo morali sejno sobo zapustiti, ob
odhodu smo dobili v spomin manjše
darilo. Odpravili smo se v manjšo parlamentarno dvorano. Tukaj smo zvedeli, kako potekajo seje, kako se glasuje,
nadeli smo si slušalke za spremljanje
prevajalca, skratka, začutili smo parlamentarni duh. Sledilo je fotografiranje
pred zastavami z gospo poslanko in v
Sončkovih majicah. Gospa Romana je
za javnost med drugim zapisala :
Romana Tomc je bila presenečena, da
so za obisk v Bruslju izbrali tako veliko
14

NASMEJANI SONČKI V
DEŽEVNEM BRUSLJU
skupino: “Kar smo se pred pol leta dogovorili, to sedaj uresničujemo. Rada
bi izrazila vse občudovanje vam, ki ste
danes prišli v Bruselj. Lahko ste vzor
vsem skupinam. Ne samo tisti, ki ste
na invalidskih vozičkih, temveč tudi
vaši spremljevalci. Poleg tega vam
tudi vreme ni naklonjeno. Tukaj ste
nasmejani in zbrani, ne glede na naporno nočno vožnjo. Tudi sami morate biti ponosni nase.” … “Člani našega
društva so zelo počaščeni in hvaležni,
da so lahko danes tukaj, v Evropskem
parlamentu v Bruslju. Veseli smo, da
si je evropska poslanka vzela čas za
nas in nam s svojim prispevkom omogočila ta obisk. Predvsem obisk veliko pomeni našim družinam, ki imajo
otroka s posebnimi potrebami in si
želijo, da bi, ko otrok enkrat odraste,
doživeli večje spremembe sistema.
Imamo upanje in si resnično želimo
premika v zakonodaji za osebe s posebnimi potrebami, tako v Sloveniji
kot na evropskem nivoju. Še enkrat
pa najlepša hvala gospe Romani, ki
se nam je približala in z nami odkrito
spregovorila,” je povedala gospa Sonja
Kerhe, vodja ekskurzije.

trije igrali na inštrumente in prepevali.
Smo pa podnevi lahko videli večji vrvež,
saj so bile odprte vse trgovine in galerije
ter muzeji, turistov se je kar trlo. Navdušen sem bil nad mestno hišo in nad
eno najstarejših galerij na svetu. Na trgu
pred mestno hišo sta stali dve kočiji s
konji in čakali na turiste, da jih popeljejo

ROMANA TOMC: “SONČKI
IZ MARIBORA POPESTRILI
BRUSELJSKO SIVINO.”

Po kosilu v parlamentarni restavraciji
smo imeli planiran ogled mesta, a smo
namesto tega vedrili v kavarni ob kavici in pijači. Toda dneva si nismo pustili
pokvariti, zato smo se tudi v dežju pomikali proti hotelu. Po namestitvi v sobe
in kratkem počitku je prenehalo celo
deževati in smo se nekateri z vodičem
podali na nočni sprehod po centru mesta. Občudovali smo razsvetljene stavbe,
poslušali zgodbe o fantku, ki lula, spoznali raznolikost prebivalstva in njihovo
prijaznost. Po vodičevem nasvetu smo
poskusili vaflje, krompirček in čokolado,
saj nam je dejal, da če tega ne poskusimo, ne moremo reči, da smo bili v Belgiji. Pozno ponoči smo se vrnili v hotel.
V četrtek dopoldan smo si center Bruslja
ogledali vsi. Nekateri smo lahko primerjali, kakšen je bil ponoči in kakšen podnevi. Meni je bil bolj všeč ponoči, saj so
luči naredile poseben čar in tudi turistov
je bilo zelo malo, na manjšem trgu so
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naokoli. Prisluhnili smo vodiču, ki nam
je razlagal o zgodovini nastanka Bruslja.
Z mamo sva si šla ogledat cerkev sv. Nikolaja, kjer je bila ob eni steni maketa
starega dela mesta ob vodi. Kupili smo
spominke za domov, seveda smo morali
poskusiti tudi njihovo pivo in se ponovno posladkati z njihovimi vaflji.
Hitro popoldan smo se ponovno vkrcali

na avtobus, se odpeljali v Atomium, kjer
smo seveda pojedli še zadnji belgijski
krompirček in krenili na pot proti Luksemburgu. Mesto Luksemburg smo
si ogledali kar iz avtobusa, med vožnjo
nam je vodič razlagal njihove znamenitosti in posebnosti. Naša vožnja pa se je
vztrajno nadaljevala proti domu, kamor
smo prišli v petek opoldan.

Kljub dolgi vožnji mi je bilo zelo lepo,
saj sem veliko videl in doživel. Predvsem
sem užival v parlamentu, saj sem si od
nekdaj želel biti v stavbi, kjer se dogajajo
pomembne stvari.

zanimivosti o štrudlju.
Petkov večer se je zaključil v dvorani
Vina Breznik z ubranim petjem MPZ KD
Arnolda Tovornika.

jemnike zahval TD in razglasili nagrajence obeh natečajev. Na svečani prireditvi
so nastopili sedmošolci iz naše osnovne
šole, ki se enkrat tedensko srečujejo pri
izbirnem predmetu: Odkrivajmo preteklost domačega kraja. Tokrat so raziskovali zgodovino praznika jabolk in kronanje kraljice pod mentorstvom Emice

Prispevek: Sašo MARTINJAK
Fotografije: Vanda MARTINJAK

ŠTRUDLFEST
O

d petka, 30. 9. do nedelje, 2. 10., je
TD Selnica ob Dravi organiziralo tradicionalni Štrudlfest 2016 z bogato paleto
dogodkov, kjer je vsakdo lahko poiskal
kaj zase.
V petek je osrednji dogodek predstavljala otvoritev razstav Tulipanovec in Jabolko – jablana v Hramu kulture Arnolda
Tovornika. Nato je sledila prireditev, ki jo
je otvoril Mažoretni - twirling Klub Ruše.
Sledil je nastop selniškega vrtca Kobanček, kjer ohranjajo kulturno dediščino
tako, da se posvečajo ljudskim plesom
in izštevankam. Pod mentorstvom vzgojiteljic Jožice Perc in Mateje Dugonik so
se nam predstavili otroci iz skupine Metuljčki. Z nami je bil tudi otroški pevski
zbor OŠ Selnica ob Dravi z učiteljico Marinko Šober. Učenke eko krožka so pod
mentorstvom učiteljice Manje Kokalj na
izviren način predstavile štiri sklope: kaj
se v naravi dogaja jeseni, vse o jablanah
in jabolkih, spoznajmo jabolčne jedi in

V soboto je TD v počastitev 40-letnice
pripravilo ponudbo na selniški tržnici, ob
18. uri pa smo na proslavi razglasili pre-
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Škrinjar. Sledila je kratka zgodovinska
predstavitev društva. Toliko let društvo
zagotovo ne bi delovalo, če njenih idej
ne bi podpirali nekateri posamezniki in
ustanove, ki so pomembno prispevali k
razvoju in rasti našega društva, zato so
zahvale prejeli gospod Rajmund Vavra,
gospod župan Jurij Lep, gospod Vladimir Sabolek, OŠ in vrtec Selnica ob Dravi in Štajerska turistična zveza.
Tridnevno praznovanje smo zaključili
v nedeljo z mašo v farni cerkvi, in sicer
skupaj s kraljico jabolk Tajo Gril.
Za TD zapisala Damjana OČKO.
Foto: Foto Anka

RAZVIJANJE ROČNIH
SPRETNOSTI
TER OHRANJANJE NARAVNE
IN KULTURNE DEDIŠČINE

N

a podružnici Sv. Duh na Ostrem
vrhu so učenci in malčki iz vrtca v poučni delavnici spoznali postopek mokrega polstenja. To je proces, pri katerem
ročno polstimo obarvne kose volnenih
vlaken. Pri tem nastane volnena polst ali
filc. Izdelki so naravni in unikatni. Preden
smo se lotili dela, smo si najprej pripravili prostor ter naredili načrt, kaj bomo
izdelovali, koliko volne potrebujemo
in v kakšnih barvah. Učenci so vodeno,
pod strokovnim vodstvom predstavnika
podjetja Soven, izdelali kroglico in prtiček. Pri tem so razvijali ročne spretnosti
in negovali naravno ter kulturno dediščino.
V petek, pred prvo adventno nedeljo,
smo že tradicionalno organizirali delavnice, na katerih smo izdelovali adventne
venčke. Razred je bil skoraj premajhen,
saj so našim otrokom v velikem številu priskočili na pomoč starši, babice in
pevke Pevskega društva Lipa. Otroci so,
s pomočjo odraslih, izdelali izvirne venčke iz naravnih materialov, katere so nabrali v okolici svojih domov.

16
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Otroci in delavci šole bi se ob tej priložnosti iz srca zahvalili vsem, ki nam s svojimi idejami, materialom in dobro voljo
vsako leto znova nesebično pomagate,
da so naši venčki nekaj posebnega.
Prispevek in fotografije:
Damjana OČKO, prof. RP

GASILSKA ZAHVALA
IN VOŠČILO
S

poštovane občanke in občani občine Selnica ob Dravi. Ob izteku leta
se vam želim prisrčno zahvaliti za vašo
finančno pomoč Prostovoljnemu gasilskemu društvu: Selnica ob Dravi, Slemenu in GZ Ruše. Uspešni smo lahko le z
vašo pomočjo!
Zahvala vsem operativnim članom, ki
rešujejo življenja in vaše imetje. Zahvala ob koncu leta 2016 Občini Selnica
ob Dravi, g. županu, vsem občinskim
svetnicam in svetnikom.
Gasilci smo najmočnejša sila v sistemu
zaščite in reševanja v naši prelepi Sloveniji. Tega se zavedamo, zato se izobražujemo, nabavljamo sodobno skupno

in osebno opremo za boljšo varnost
naših operativnih gasilcev. Skrbimo za
požarno preventivo in opravljamo preventivne požarnovarnostne preglede.
Skrbimo za pomlajevanje članstva in to
je naša stalna naloga.
V imenu Gasilske zveze Ruše vam vsem
želim lepe in mirne božične praznike,
predvsem pa varno, zdravo in uspešno
novo leto 2017.

NA POMOČ!
Jože URLEB, GČ II. st.
Predsednik GZ Ruše

EVROPSKO PRVENSTVO
WUKF, ITALIJA
EKIPA NA EVROPSKEM
PRVENSTVU

M

ed 13. in 16.10.2016 je potekalo
Evropsko prvenstvo WUKF v Montichiariju v Italiji, katerega so se udeležili trije
selniški karateisti in trener Kamil Fras.
V močni konkurenci, nastopilo je več
kot 1800 tekmovalcev, je Pia Letricia
17

Fras osvojila 15. mesto, Nik Mori 16.
mesto, Marcel Kobal pa 20. mesto. Kategorije so bile zelo zapolnjene, saj je
bilo v njihovih kategorijah od 43 do 60
tekmovalcev. Čeprav rezultati niso bili
vrhunski, so naši tekmovalci pokazali
veliko kvalitete ter si nabrali potrebne
izkušnje za prihodnja tekmovanja.
Prispevek in fotografije:
Kamil FRAS

NIK MORI

MARCEL KOBAL

PIA LETRICIA FRAS

TRI BRONASTE MEDALJE
NA MARIBOR OPEN
V

soboto, 08.10.2016, je potekal mednarodni turnir Maribor open, katerega
se je udeležilo skoraj 400 tekmovalcev
iz sedmih držav. Najmnožičnejše so bile
mlajše kategorije do 15 let. Selniški karateisti so osvojili tri medalje, vse bronaste.
V katah je medaljo osvojil Luka Štelcer,
v borbah pa Matija Maletič in Sara Eferl.

Rezultati selniški karateistov:

KATE

5. mesto Miha JELEN, najmlajši;
3. mesto Luka ŠTELCER, dečki, 8 – 9 let;
7. mesto Žan POŽGAN, dečki, 8 – 9 let;
5. mesto Pia Letricia FRAS, deklice, 12 –
13 let;
7. mesto Sara EFERL, deklice, 12 – 13 let.

3. MESTO
MATIJA MALETIČ
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BORBE

3. mesto Sara EFERL, deklice, 12 – 13 let,
-50kg;
5. mesto Sinja ALEKSIČ PETER, deklice,
12 – 13 let;
5. mesto Ulla KRAJNC, kadetinje +54kg.
Prispevek in fotografije:
Kamil FRAS

5. MESTO
ULLA KRAJNC
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V

nedeljo, 25.09.2016, je v Lenartu
potekal 1. krog OŠ lige v karateju, ki je
bil za naše člane zelo uspešen. Čeprav
se je sezona treniranja komaj začela,
so selniški karateisti na prvi tekmi po
počitnicah osvojili kar petnajst medalj,
od tega šest zlatih, dve srebni in sedem
bronastih. Največ, tri zlate medalje, je
osvojila Pia Letricia Fras, saj je zmagala
v borbah in katah posamezno ter v ekipi kat pri deklicah.

ŠEST ZLATIH IN SKUPAJ
PETNJAST MEDALJ
NA PRVEM KROGU OSNOVNOŠOLSKE
LIGE V KARATEJU

Rezultati selniških karateistov:

KATE

3. mesto Miha JELEN, dečki, 1. – 3.
razred;
3. mesto Sara TOPOLNIK SLATINEK,
deklice, 4. – 5. razred;
3. mesto Tara MORI, deklice, 4. – 5.
razred;
1. mesto Žan POŽGAN, dečki, 4. – 5.
razred;
3. mesto Luka ŠTELCER, dečki, 4. – 5.
razred;
1. mesto Pia Letricia FRAS, deklice, 6. –
7. razred;
3. mesto Sara EFERL, deklice, 6. – 7.
razred;
3. mesto Nik MORI, dečki, 6. – 7.
razred;
1. mesto EKIPA SELNICA 1, mešano 1.
– 5. razred (Sara Topolnik Slatinek, Žan
Požgan in Luka Štelcer);
2. mesto EKIPA SELNICA 2, mešano 1. –
5. razred (Samo Topolnik Slatinek, Tara
Mori in Miha Jelen);
1. mesto EKIPA SELNICA, deklice 5. – 9.
razred (Nuša Hlade, Sara Eferl in Pia
Letricia Fras).

EKIPA SELNICE OB DRAVI

BORBE

1. mesto Luka ŠTELCER, dečki -35kg,
4. – 5. razred;
1. mesto Pia Letricia FRAS, deklice
-45kg, deklice, 6. – 7. razred;
2. mesto Nuša HLADE, deklice -45kg,
deklice, 6. – 7. razred;
1. mesto Sara EFERL, deklice +45kg,
deklice, 6. – 7. razred.
Prispevek in fotografije:
Kamil FRAS

1. MESTO ŽAN POŽGAN,
3. MESTO LUKA ŠTELCER
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PIA LETRICIA FRAS
DRŽAVNA PRVAKINJA
PIA LETRICIA FRAS Z MEDALJAMA

V

soboto, 26.11.2016, je v Podčetrtku
potekalo državno mladinsko prvenstvo,
kjer je nastopilo okoli 450 slovenskih
tekmovalcev. Sodelovalo je tudi sedem
selniških karateistov. V močni konkurenci so osvojili tri medalje, dve Pia Letricia
Fras in eno Nik Mori. Pia Letricia Fras je v
katah posamezno med deklicami 10 in
11 let postala državna prvakinja za leto
2016.
Tudi drugi naši tekmovalci so nastopili
zelo dobro, a v močni konkurenci jim je
zmanjkalo malo sreče za vidnejše rezultate.

1. MESTO PIA LETRICIA
FRAS – BORBE

Rezultati selniških karateistov:
• 1. mesto Pia Letricia Fras, kate, deklice 10 – 11 let;
• 3. mesto Mori Nik, kate, dečki, 12 –
13 let;
• 3. mesto Pia LetriciaFras, borbe
-40kg, deklice 10 – 11 let;
• 7. mesto Matija Maletič, borbe
-50kg, dečki 12 -13 let.
Prispevek in fotografije:
Kamil FRAS

NIK MORI

3. MESTO
NIK MORI
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TRINAJST MEDALJ
V 2. KROGU
OSNOVNOŠOLSKE LIGE

V

soboto, 22.10.2016, je na Ptuju potekal 2. krog osnovnošolske lige, kjer so
se selniški karateisti ponovno izkazali,
saj so osvojili kar trinajst medalj, največ
od vseh nastopajočih šol. Osvojili so pet
zlatih, štiri srebrne in štiri bronaste medalje. Zmagali so Pia Letricia Fras v katah
in borbah, Nik Mori v katah, Matija Maletič v borbah in ekipa starejših dečkov v
katah ekipno.
Tako po 2. krogu lige naša šola vodi po
številu točk in upamo, da bomo ponovili
lanski dosežek, ko smo postali zmagovalci osnovnošolske lige.
Rezultati selniških karateistov:

•
•
•

•
•
•
•

KATE
•

•

Miha JELEN, dečki, 1. – 3. razred –
izpadel 1. kolo;
Samo TOPOLNIK SLATINEK, dečki, 1.
– 3. razred – izpadel 1. kolo;
2. mesto Tara MORI, deklice, 4. – 5.
razred;
Sara TOPOLNIK SLATINEK, deklice,

•
•
•

4. – 5. razred – izpadla 1. kolo;
Žan POŽGAN, dečki, 4. – 5. razred –
izpadel 1.kolo;
1. mesto Pia Letricia FRAS, deklice,
6. – 7. razred;
3. mesto Nuša HLADE, deklice, 6. – 7.
razred;1. mesto Nik MORI, dečki, 6.
– 7. razred;
3. mesto Jan JAKOPOVIČ, dečki, 6. –
7. razred;
5. mesto Siniša ALEKSIČ PETER,
dečki, 6. – 7. razred;
2. mesto Marcel KOBAL, dečki, 8. –
9. razred;
3. mesto EKIPA SELNICA, mešano
1. – 4. razred (Tara Mori, Žan Požgan
in Miha Jelen);
2. mesto EKIPA SELNICA, deklice 5.

•

– 9. razred (Nuša Hlade, Sinja Aleksič
Peter in Pia Letricia Fras);
1. mesto EKIPA SELNICA, dečki 5. –
9. razred (Nik Mori, Marcel Kobal in
Matija Maletič).

BORBE
•
•
•
•

1. mesto Pia Letricia FRAS, deklice
-45kg, deklice, 6. – 7. razred;
2. mesto Nuša HLADE, deklice
-45kg, deklice, 6. – 7. razred;
1. mesto Matija MALETIČ, dečki
+45kg, deklice, 6. – 7. razred;
3. mesto Sinja ALEKSIČ PETER,
deklice +45kg, deklice, 6. – 7. razred.
Prispevek:
Kamil FRAS

TRI MEDALJE
V BANJA LUKI
V

soboto, 05.11.2016, je v Banja Luki,
v BiH potekal velik mednarodni turnir.
Nastopilo je več kot 850 tekmovalcev
iz 10 držav. Tekmovanja so se udeležili
tudi trije selniški karateisti: Nik Mori,
Ulla Krajnc in Pia Letricija Fras ter trener
Kamil Fras. Osvojili so tri medalje, Pia Letricia je osvojila 2. mesto v borbah in 3.
mesto v katah, Nik je osvojil 3. mesto v
katah. Ulla je morala v borbah v prvem
kolu priznati premoč kasnejše zmagovalke iz Bosne.

3. MESTO PIA LETRICIA
FRAS – KATE

2. MESTO PIA LETRICIA
FRAS - BORBE

3. MESTO NIK MORI – KATE

NIK MORI

Prispevek:
Kamil FRAS
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OBISKALI
SMO SEJEM
KREATIVNOSTI
V ITALIJI
V

soboto, 12. 11. 2016, smo se zbudili v mrzlo, zasneženo jutro. Ali naj sploh
gremo? Še najbolj sta bili v skrbeh sopotnici iz Gradišča, kjer so imeli že navsezgodaj vsaj 10 centimetrov snega.
Kljub temu smo se opogumili in krenili
na pot. Zbralo se nas 16 ljudi dobre volje iz Gradišča, Selnice ob Dravi, Šentilja,
Maribora, Celja, Rogaške Slatine in Ljubljane. Bliže, ko smo bili cilju, bolj nas je
pozdravljalo sonce. Na cilju, v Pordenonu, je tako bilo že 19 stopinj in sonce je
božalo lica!
Obiskali smo enega večjih sejmov kreativnosti Hobby Show v tej regiji. Na sejmu so se predstavljali predvsem italijan-

ski ponudniki materialov za ustvarjanje:
tekstila, prejic, volne, filca, šivalnih in vezilnih strojev... Zelo zanimive so bile velike lesene statve. Mimogrede, podobne
statve imajo tudi v Selnici ob Dravi, pri
podjetju Soven, kjer vas lahko tudi naučijo ročnega tkanja na statvah.
Seveda je bil sejem božično obarvan,
zato ni manjkalo idej za božično dekoracijo in darila. Bili pa smo razočarani
nad cenami. Še najbolj so bile cenovno
ugodne čipke in filc. Družno smo ugotovili, da nam ni žal, da smo sejem obiskali,
vendar še enkrat, prav zaradi cen, verjetno ne bi šli več.
Našo strokovno ekskurzijo smo zaključili
z ogledom čudovite vasice Palmanova,

ki je bila v poznem srednjem veku zgrajena kot utrdba v obliki deveterokrake
zvezde za zaščito pred vdorom Turkov.
Po odkritju smodnika so namreč začeli
graditi zvezdaste utrdbe. S smodnikom
so napadalci laže prebili obzidja, ki tako
niso bila več dobra zaščita. Rešitev so
našli v obliki zvezde, saj je bil napadalec prisiljen, da se je ob napadu razpršil
na posamezne krake, med tem ko so se
napadeni lahko branili z obeh strani
krakov.
Prispevek in fotografija:
Bernarda KOREZ (Društvo Godi mi)

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE
»IGRE PO NAŠE«
15. OKTOBRA 2016 OB 10. URI PRED
GASILSKIM DOMOM PGD SMOLNIK

D

ruštvo upokojencev Smolnik je bilo
to leto organizator že tradicionalnega
meddruštvenega tekmovanja »IGRE PO
NAŠE«.Na tekmovanje so povabili DU
Selnica ob Dravi in DU Fala. Vsako povabljeno društvo je sodelovalo z moško in
žensko ekipo.
Upravni odbor DU Selnica ob Dravi se
je na redni seji seznanil s programom
tekmovanja in s Pravili iger. Člani UO
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smo ugotovili, da je pomen aktivnega
vključevanja naših upokojencev v naše
aktivne sekcije zelo slab. Člani UO smo
si bili po razpravi enotni, da je potrebno
v naše aktivnosti (šport, kartanje, pohodništvo, kegljanje, izletništvo, šahiranje
in še kaj) vključiti čim več članov našega
društva. Pripraviti je potrebno več »Družabnih srečanj« z našimi upokojenci.
Za vodjo moške ekipe DU Selnica ob
Dravi so bili imenovani:

•
•
•

Vlado SABOLEK – podpredsednik
društva,
Avrelija KOTNIK za žensko ekipo tajnica društva, in
Karel LUKAČIČ za sodnika.

Moško ekipo so zastopali: Rajko CEPEC,
Janko JESENEK, Jože DEŽELAK, Vinko
DEŽELAK, Peter PAJTLER, Dušan GRILIČ,
Štefan HLADE, Drago KOTNIK, Bogdan
HACIN, Franc MANDL, Ivan KARČOVNIK,
Ignac MARČUN in Vinko SABOLEK.

Selniške novice 29 | DECEMBER 2016

Žensko ekipo so zastopale: Dragica JESENEK, Slavica GORENŠEK, Marija NAMESTNIK, Jerica LEPEJ, Milena VOLMAJER, Vlasta JELEN, Elza BENČIČ, Lucija
JARC, Marica ČOH, Jožica MAJCEN in
Branka SABOLEK.

ŽENSKE:
PRVO MESTO: SELNICA (70 točk)
DRUGO MESTO: SMOLNIK (70 točk)
TRETJE MESTO: FALA (45 točk)

Živimo v dolgoživi družbi, naše življenje
se je v zadnjih 50 letih dramatično spremenilo.

hodnosti živeli še dlje, to pa predstavlja
za družbo in vse njene člene velik izziv.
Dejstvo je, da smo ljudje v tretjem življenjskem obdobju vse bolj aktivni na
vseh področjih življenja: na področju
dela, izobraževanja, izrabe prostega
časa za športna udejstvovanja…saj nam
upokojitev prinaša povsem nove možnosti za uresničitev naših želja. Ustvarjalnost ljudi je največje bogastvo družbe, v
kateri ti ljudje delujejo, družba pa lahko
ustvari pogoje za njeno uresničitev. Vsak
starejši posameznik je lahko ustvarjalen
pri različnih delih, a mora biti za to motiviran. Priložnosti, da vsi skupaj, tako
stari kot mladi ter srednja generacija,
sproščeno razmislimo, da je starost lahko zelo lepo življenjsko obdobje in da
»talenti« bogatijo našo družbo. Za vse
generacije.
VEČ EKIP BO, LEPŠE NAM BO!

Življenjska doba se je močno podaljšala
in vse napovedi kažejo, da bomo v pri-

Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto : Vlado SABOLEK

PETA EKSKURZIJA
SELNIŠKIH UPOKOJENCEV

16 krajevnih skupnosti. V novejšem času
je znana po največji papirnici v državi in
nuklearni elektrarni. Gospodarski razvoj
je s podjetništvom, trgovino, obrtjo,
kmetijstvom in turizmom v vse večjem
razmahu. V Mestnem muzeju je veliko
prostora namenjenega Janezu Vajkardu Valvasorju (1641 – 1693) in njegovi
družini iz Krškega in meščanki Josipini
Hočevar, izjemni ženski 19. stoletja – gospodarstvenici, mecenki in dobrotnici. V
muzeju so na ogled še zbirke o medičarstvu in lectarstvu. Janez Vajkard Valvasor
se je rodil v Ljubljani, kjer je pri jezuitih

Naši ekipi (moška in ženska), sodnik,
vodja ženske ekipe in vodja moške ekipe smo se na prireditvenem prostoru
zbrali že malo po deveti uri. Tekmovalke
in tekmovalci so vadili posamezne igre,
vodje ekip pa smo pripravili vse potrebno za nemoten potek tekmovanja. Ker
nam vreme ni bilo najbolj naklonjeno,
smo spremenili vrstni red iger.
Vse igre so enakovredne. Prvo mesto 15
točk, drugo mesto 10 točk in tretje mesto 5 točk.
Predsednica Društva upokojencev
Smolnik ga. Milica KOSI je vse udeležence (tekmovalce in navijače) prisrčno
pozdravila, zaželela čim boljše rezultate
in prijetno počutje kljub nič kaj lepemu
vremenu.

Ženski ekipi Smolnika in Selnice sta
osvojili enako število točk (70) , vendar
je imela ekipa Selnice več prvih mest.
Prehodni pokal v ruskem kegljanju je
osvojila ekipa DU SMOLNIK.
Vsem sodelujočim se je zahvalila ga. Milica KOSI in nam zaželela obilo zdravja,
čim več takšnih ali podobnih druženj in
nas povabila na tekmovanje v letu 2017,
ko bo organizator DU FALA.

Tekmovanje je potekalo po dogovoru
in dokaj hitro. Po slabih treh urah tekem
so sodniki še enkrat pregledali rezultate posameznih iger. Med tem časom so
nam organizatorji postregli dobro hrano in pijačo.
Sledila je slavnostna razglasitev rezultatov tekmovanja in podelitev pokalov:
MOŠKI:
PRVO MESTO: SELNICA (75 točk)
DRUGO MESTO: FALA (60 točk)
TRETJE MESTO: SMOLNIK (55 točk)

V

soboto, 5. novembra 2016, je bila
naš cilj Dolenjska. Pot smo pričeli v Selnici ob Dravi, nadaljevali skozi Maribor
in Celje mimo Laškega do Krškega. Med
potjo smo naredili postanek za kavico in
osvežitev.

V Krškem smo si ogledali staro mestno
jedro in zanimive zbirke v Mestnem muzeju. Krško je staro mesto med reko Savo
in Trško Goro. Mestni status je dobilo 5.
marca 1477. Občina Krško meri 286,5 kv.
kilometra in šteje okrog 26.000 prebivalcev. Je ena večjih občin v Sloveniji. Ima
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končal gimnazijo. Znanje in izkušnje si
je nabiral na potovanjih po tujini (Nemčija, Severna Afrika, Francija, Švica) in v
vojaških službah. V letih 1663 in 1664 se
je udeležil vojne proti Turkom. 12. aprila
1678 je na gradu Bogenšperk ustanovil
lastno grafično podjetje, prvo te vrste na
naših tleh. Na osnovi raziskave Cerkniškega jezera so ga leta 1687 sprejeli za
člana angleške Kraljeve družbe (Royal Society). Leta 1689 je izšla Slava vojvodine
Krajnske, najpomembnejše in največje
delo, vrh in hkrati konec njegovega znanstvenega prizadevanja. Leta 1692 je ostal
brez večine svojega premoženja in decembra tega leta sklenil kupni dogovor z
Jakobom Vodnikom za hišo v Krškem. 15.
aprila 1693 je bil v Krškem krščen njegov
zadnji otrok Franc Engelbert. Jeseni 1693
je v 52. letu starosti umrl v Krškem, kjer
naj bi bil pokopan v kripti cerkve sv. Janeza Evangelista. Zaradi svojega prispevka
k znanosti in kulturi je ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine. Upodobljen
je bil na bankovcu za 20 SIT. Njegov rod
se nadaljuje v potomcih hčerke Regine
Konstancije predvsem v Avstriji in Severni Ameriki.
V nadaljevanju smo si ogledali tudi prenovljeno Mencingerjevo hišo. Hiša spada med najstarejše zidane hiše v mestu.
Poimenovana je po pisatelju, odvetniku
in politiku Janezu Mencingerju, ki si je za
svoje domovanje leta 1887 izbral prav ti
dve imenitni hiši, ki sta se okoli leta 1930
združili v eno.
Prenova obeh hiš se je pričela leta 2010,
zaključila pa leta 2012. Celostna prenova hiše je sledila kulturno-varstvenim

pogojem Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, OE Ljubljana. Po malici smo
se odpeljali v osrčje Dolenjske, »tja pod
Gorjance« do kartuzijanskega samostana
Pleterje.
V stari zakristiji, ki je edina dostopna za
obiskovalce, smo si ogledali multivizijo o
življenju in delu menihov ter gotsko cerkev sv. Trojice, ki je najstarejši ohranjeni
del samostana in lep zgled kartuzijanske
gotike v Evropi.
Kartuzijo Pleterje je leta 1403 ustanovil
celjski grof Herman II. Oslabljena zaradi
turških vpadov in protestantskih vplivov
je bila leta 1595 ukinjena ter izročena
ljubljanskim jezuitom. Kasneje je prešla
v zasebno last in šele leta 1899 jo je kartuzijanski red ponovno odkupil. Od prvotne kartuzije je ostala le gotska cerkev z
zakristijo. Menihi so zgradili novo kartuzijo kot zatočišče, ker so jih izgnali iz Francije. S seboj so prinesli skoraj vso notranjo
opremo. Med drugo svetovno vojno je
bila v požaru uničena polovica velikega
križnega hodnika s celicami. Vsi kartuzijani živijo isti ideal z Bogom, a na dva
različna načina – kot patri ali kot bratje.
Patri so duhovniki in večino časa preživijo
v celici, ki je pravzaprav majhna hišica z
vrtom. Njihov čas je prepleten z molitvijo,
študijem in ročnim delom. Trikrat na dan
se zberejo v cerkvi za skupno bogoslužno molitev: ponoči k jutranjicam in hvalnicam, zjutraj k sveti maši in popoldne k
večernicam. Ostale molitvene ure opravijo v svoji celici. Tudi bratje so samotarji,
vendar je njihov življenjski prostor bolj
širok. Več časa posvečajo ročnemu delu,

odgovorni so za vzdrževanje samostana
in za druga dela v službi skupnosti. Delajo v kuhinji, šivalnici, mizarski delavnici
itd. Dvakrat na dan se zberejo v cerkvi za
skupno bogoslužje: k nočnemu oficiju in
k sveti maši. Ostale molitve opravijo v celici ali med delom. Kartuzijanski red je bil
ustanovljen v »hvalo Božje slave«, ki je v
tem, da nas Bog »v intimni ljubezni zedini
s seboj« (Pravila). Na ta edini cilj je naravnana vsa ureditev življenja v kartuziji, in
sicer zato, da bi mogli člani »prizadevneje
iskati, hitreje najti in popolneje posedovati samega Boga«, in tako dospeti do
»popolne ljubezni« (Pravila). Zato se odrečejo vsemu, kar ne pripomore k temu
edinemu potrebnemu. Kartuzijani nimajo nobenih posebnih molitvenih metod,
tehnik ali receptov, edina pot je Jezus
Kristus. Posebnost njihovega poklica je
sveta svoboda. Redovna pravila predpisujejo malo ustnih molitev ali pobožnih
vaj, razen bogoslužja, da bi mogel vsak –
pod vodstvom Svetega Duha in s pomočjo predstojnika ali duhovnega voditelja –
svobodno izbirati sebi primerna sredstva,
ki ga najbolj približujejo cilju. Trenutno
živi v samostanu deset menihov različnih
narodnosti, tudi dva Slovenca.
V samostanski prodajalni smo si lahko po
želji kupili različne izdelke, med katerimi
slovijo zlasti pleterska vina, različna žganja (pleterska viljamovka) in siri. Ogledali
smo si tudi Muzej ljudske arhitekture na
prostem, ki ponuja etnološke značilnosti
pokrajine.
V spremstvu gospodarja Turistične kmetije Hribar smo se popeljali po cvičkovi
deželi do kmetije, kjer gojijo postrvi in
pridelujejo vino (cviček). Gospodinja pa
nam je pripravila dobro domače kosilo z
rdečim zeljem…in dobrim cvičkom.
Za super »fajn« organizirane ekskurzije se v imenu Društva upokojencev in v
svojem imenu zahvaljujem g. Jožetu Kojzeku, gospe Liziki Toplak in naši vodički
gospe Majdi.
NA SNIDENJE MARCA 2017!
Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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PROSTOVOLJNE
DELOVNE AKCIJE DU
SELNICA OB DRAVI
V

reme nikomur ne prizanese. Tako sta
pomladanska pozeba in sneg naredila
ogromno škode tudi v sadovnjakih Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi.
Na pobudo vodstva DU Selnica ob Dravi
sem bil zadolžen, da organiziram prostovoljno delovno akcijo v prizadetih zadružnih sadovnjakih. Z vodstvom KZ sem se
dogovoril za datum in lokacijo akcije. Na
akcijo se je javilo osemnajst upokojencev,
na sam dan izvedbe akcije 18. maja pa
nas je bilo trinajst. Po navodilih g. Janka
Sekola smo odpravljali posledice snežne
ujme v sadovnjaku pri »Krelu«. Med delom nas je obiskal direktor KZ g. Janko

Stojkovič in se nam zahvalil za solidarnost
in opravljeno delo ter sodelujoče počastil
s pivom. Za malico in pijačo je poskrbel
naš predsednik g. Ivan Majster.
Z g. Jankom Sekolom sva potem organizirala še naslednji dve akciji v sadovnjaku
pri Abramenku.
Našemu udarniškemu delu so se pridružili tudi člani Turističnega društva in člani
Rdečega križa Selnica ob Dravi, predsednici obeh društev pa sta poskrbeli za
jedačo in pijačo.
V akcijah so sodelovali: Dušan Cebe, Rajko Cepec, Jože Deželak, Vinko Deželak,
Ivan Dobaj, Drago Jančič, Ignac Marčun,

Jože Kebrič, Franc Lampreht, Slavko Robič, Vlado Sabolek, Jože Tretjak, Franc
Žmavc, Jože Breznik, Drago Kotnik, Franček Mauko, Peter Pajtler, Ivan Seršen, Boštjan Godec in Miha Iglar.
Za nesebično pomoč se v svojem imenu
in imenu direktorja KZ Selnica ob Dravi
najlepše zahvaljujem.
Reklo za take primere je še vedno isto:
»Kdor hitro da, dvakrat da!»
Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK in
Janko STOJKOVIČ
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DELO DRUŠTVA –
MOST V LETU 2016
Z

veseljem se ozremo nazaj v letošnje
leto, ki je obrodilo številne sadove našega
truda in prizadevanj, da bi vam bilo v naši
družbi nadvse prijetno. Leto smo začeli z
brezplačnimi pravnimi nasveti, v mesecu
marcu pa smo se udeležili našega tradicionalnega velikonočnega pohoda. Letos
je bil naš cilj Gračanovo.
V aprilu smo, ob dnevu za spremembe,
kuhali bograč in ga, v dobrodelne namene, razdelili med občane. Prostovoljne
prispevke smo podarili učencem Osnovne šole Selnica ob Dravi.
Poslušali pa smo tudi predavanje Miše
Pušenjak, ki nam je s strokovnimi nasveti
pripomogla k večjemu pridelku česna in
čebule.
Člani društva smo se udeležili tudi pohoda po Slakovi poti s Turistično agencijo
Midea.
S prijatelji pa smo šli še po srčni poti v
Svečini.
Konec maja smo pomagali pri izvedbi hu-
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manitarnega koncerta za Dnevni center
Centra za socialno delo v Rušah. Koncert
je bil v Lovrencu na Pohorju. Zbrane prispevke smo podarili otrokom z motnjami
v duševnem razvoju.
Junija pa smo pri kozolcu na Jabolčni
poti v Selnici ob Dravi v sklopu projekta »
z gibanjem do zdravja« izvedli TEST HOJE.
Imeli smo testiranje hoje na 2 km. Izmerili
so nam našo fizično aktivnost in kondicijsko pripravljenost.
Julija je bila res »gužva«. Pod kozolcem
na Jabolčni poti so nas obiskali varovanci
VDC Polž iz Ruš. Z veseljem so si ogledali
zbirko starega kmečkega orodja za predelavo sadja in prešo.
Naše delo smo nadaljevali v Kalobju, kjer
smo se na zeliščni kmetiji Kalan poučili o
zdravilnih učinkih zelišč.
Na povabilo prijateljev iz Ruš smo se podali na Areh, kjer se je kuhal pohorski lonec.
Pod kozolcem pa so nas obiskali še gostje
s Filipinov in Tajvana.
Seveda, tudi letos ni šlo brez praženega
krompirja. Povabljeni smo bili v Radlje,
kjer smo spodbujali naše pražilke iz vrst
Društva podeželskih deklet in žena Selnica ob Dravi.
Ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je Dom Danice Vogrinec Maribor
organiziral SPREHOD ZA SPOMIN, ki so

se ga udeležili bolniki z demenco, njihovi
svojci in vsi, ki jim ni vseeno, kako živijo
oboleli z demenco, ki je ena izmed najbolj razširjenih bolezni današnjega časa.
Tudi mi smo bili med sprehajalci.
Udeležili smo se slavnostne prireditve ob
70. obletnici delovanja LD Boč na Kozjaku in njihovega pobratenja z LD Lenart.
Veseli smo, da nas skupno delo in interesi
povezujejo tudi na področju sobivanja z
naravo. Ponosni smo, da smo lahko delček njihove zgodbe.
Jesenske dneve smo obeležili s tradicionalnim kostanjevim piknikom Pod kozolcem, kjer je naša ekipa poskrbela za
kostanje, harmonikar pa za vesel zaključek.
Naše leto smo zaključili s strokovnim predavanjem gospoda Janka Bohaka, spec.
klin. psih., psihoanalitika, ki nam je predaval o osamljenosti med božično-novoletnimi prazniki in o predprazničnem
druženju z okrasitvijo jelke
pod kozolcem.
Upamo torej, da je vsak, ki je želel, na naših srečanjih našel nekaj zase, da se je v
naši družbi dobro počutil in da naš trud ni
bil zaman. Z veseljem vas vabimo v našo
družbo tudi v prihodnjem letu.
Zapisala: Valentina REPOLUSK
Foto: Valentina REPOLUSK
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OGLED BISEROV BOSNE IN
HERCEGOVINE IN OBIRANJE MANDARIN
L

etos oktobra smo se člani MePZ sv.
Marjeta odpravili na izlet in si ogledali
bisere Bosne in Hercegovine ter uživali v
obiranju mandarin v dolini reke Neretve.

Izletu smo namenili tri dni in s seboj povabili tudi člane dramske sekcije KUD Sv.
Ana v Slovenskih goricah. To je skupina
mladih igralcev, ki na naših koncertih požanjejo vedno velik aplavz ob njihovih
avtorskih skečih. Lahko si mislite, kako je
potekalo naše druženje v teh treh dnevih.
Smeha in različnih presenečenj ni nikoli
manjkalo. Tudi hrane in pijače ne, ki smo
jo med potjo uživali vedno ob skupni mizi.

Prvi dan našega potovanja je bil namenjen ogledu Sarajeva. Občudovali smo
mesto, ki je skozi stoletja doživljalo bogato in burno zgodovino. V popoldanskem
času smo se sprehodili po stari Baščaršiji,
ki je znana po številnih trgovinicah, kavarnah in seveda čevapčičarnicah. Drugi dan
nam je bil še posebej zanimiv. V mestu Konjic smo si ogledali Titov protijedrski bunker. Gradili so ga 20 let v veliki tajnosti. Niti
domačini niso vedeli za njegovo gradnjo.
Pot smo nadaljevali v Mostar. Sprehodili
smo se po starem mostu, ki so ga v zadnji vojni porušili in nato ponovno zgradili.
Most je znan tudi po pogumnih domači-

KONJIC, BIH, AVTOR SILVESTER BADER

nih, ki skačejo za obiskovalce v mrzlo in
deročo Neretvo. Tudi za nas je ob slovenski zastavi skočil hrabri domačin. Ogledali
smo si tudi kraj, kjer se snemali film Bitka
na Neretvi. O snemanju nam je pripovedoval naš sopotnik Tone Zupanc, ki je kot
takratni mlad vojak pri snemanju sodeloval in bil hudo ranjen. Sledil je ogled izvira
reke Bune, ki slovi kot največji kraški izvir
v Evropi. Med potjo smo se ustavili tudi v
znanem romarskem središču Međugorje.
Bili smo presenečeni ob velikem obisku
romarjev s celega sveta.
Tretji dan našega druženja je bil namenjen
obiranju mandarin v čudovitih plantažah.
Ob zvokih harmonike in petju smo si napolnili vreče sočnih in dišečih sadežev.
Kmalu za tem so nas že pričakali domačini z glasbo in petjem ter nas popeljali s
tipičnimi ladjicami na Neretvi ''trupicami''
po kanalih reke med nasadi mandarin.
Domačini to dolino upravičeno imenujejo
hrvaška Kalifornija.
Za konec naj povem, da so bili še posebej zabavni naši večeri v hotelih. S show
programi, so naši prijatelji od sv. Ane in
vodič Miran Jaušovec vedno do solz nasmejali vse goste hotela. Na koncu smo si
bili enotni: želimo si še več skupnih potovanj. Napolnili smo baterije in utrdili vezi.
Z dobro voljo in novimi idejami bomo
še naprej ustvarjali in prirejali nastope.
Veselimo se vašega obiska. Do takrat pa
lep pozdrav, MePZ sv. Marjeta Selnica ob
Dravi.
Napisala: Antonija KOŠAN
Fotografiji: Tinca LEŠNIK in
Silvester BADER

S TRUPICAMI PO KANALU
NERETVE, AVTOR TINCA LEŠNIK
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JESENSKI KONCERT
MEPZ SV. MARJETA
J

esen je, tako menijo nekateri, najbolj
nostalgičen letni čas, čas bogatih darov
narave, čas umirjanja in hkrati čas pričakovanega počitka. In to je tudi čas, ki
ga ljubiteljski kulturniki posvetijo dejavnostim, za katere ga med letom morda
zmanjka.
Mešani pevski zbor sv. Marjeta nas je v
predprazničnih dneh, 29. 10. 2016, znova razveselil: pripravil je jesenski koncert, na katerega so povabili tudi svoje
pevske prijatelje: Moški pevski zbor DPD
Svoboda iz Majšperka pod vodstvom
Stanka Vedlina in Vokalno skupino Remšnik, ki jo vodi Martina Mrakič; ker pa
sta petje in smeh neločljivo povezana,
nas je v dobro razpoloženje spravila še
gledališka skupina Kulturnega društva
od Svete Ane s sodelovanjem domačink
Anite Vavh in Damjane Očko z veseloigro Radio kobanski val, s katero so na
humorističen način opozorili na težave
v našem okolju.

VOKALNA SKUPINA REMŠNIK

Dva praznična dneva sta bila pred nami.
- Eden, ki nas opominja, da smo na svoj
jezik in kulturo lahko ponosni, da smo
kljub majhnosti narod presežnikov, da
se veselimo sodelovanja z vsemi, saj je
prijateljstvo tista vez, ki združuje in daje
smisel življenju in odnosom med ljudmi.
Skozi zgodovino, ki so jo oblikovali pogumni možje in žene, smo negovali svoj
jezik in svojo kulturo in zato s ponosom
pritrdimo Pavčkovim besedam: Lepa je
moja dežela. Meni najlepša.
Rad bi ji bil podoben.
- Drugi, ki nas spominja na drage, ki so
odšli. Toda pustili so sled kot vsakdo, ki
se je dotaknil naše duše. Tudi vsi nastopajoči so tisti večer prinesli pomembno
sporočilo: kjer je volja, tam je pot, ker
znamo spoštovati drug drugega, ker
znamo sprejemati različnost, si dovoliti
sanje, zato pri nas domujeta mir in spokojnost.
Zapisala: Duška VRENČUR
Fotografije: Silvester BADER

RADIO KOBANSKI VAL

JESENSKI KONCERT MEPZ SV. MARJETA
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PRAZNOVANJE 50.
OBLETNICE VALETE
N

ekdanje učenke in učenci oziroma
sošolke in sošolci osnovne šole Selnica
ob Dravi, generacija 1958/59 -1965/66
smo si na našem 6. srečanju ob 45. obletnici valete obljubili, da se bomo srečevali vsako leto. A čas se hitro vrti – tako
je od takrat pa do našega ponovnega 7.
srečanja in hkrati praznovanja 50. obletnice valete znova preteklo pet let.
Tokrat smo se v petek, 28. 10. 2016, zbrali pred šolo. Drug drugega smo bili zelo
veseli, tako da iskrenim pozdravom in
objemom kar ni bilo konca. Fotografinja
nas je morala kar priganjati, da smo se
končno postavili za skupinsko sliko.

Nato smo stopili še v šolo, kjer nas je prijazno pozdravila učiteljica Božena Kreuh,
vnukinja ravnatelja g. Rudija Primožiča, ki
nam je pred 50 leti v lepem poslovilnem
govoru zaželel srečno pot v življenju.
Skupaj z učiteljico Boženo smo si ogledali šolo, posebej nove prostore v prizidku, ter se napotili še v »naš razred« in
ponovno sedli v šolske klopi ter bili navdušeni nad prijetno podobo učilnice. Na
šoli smo srečali učence, ki so ta dan imeli
čajanko. Učiteljica jim je povedala, da
smo pred 50 leti tudi mi hodili na to šolo.
Vljudno so nas pozdravili ter nas presenečeno opazovali. Sošolec Marjan pa jim
je v šali rekel: Ja, veste, mi vsi smo tako rekoč bivši učitelji te šole. Da, čajanke! Tudi
mi smo jih prirejali, vendar za staro leto.

Učenci smo se zadnji dan pouka v koledarskem letu zbrali v šoli, si okrasili razred,
v šoli smo dobili čaj, od doma pa smo si
prinesli pecivo, s katerim smo se potem ob
poslušanju glasbe in klepetanju sladkali.
Naše praznovanje smo nadaljevali v kulturnem domu Antona Martina Slomška,
ki nam ga je za to priložnost velikodušno
odstopil gospod župnik Franc Pečnik. Tako
smo imeli znova priložnost stopiti na oder,
na katerem smo tudi velikokrat nastopali
na raznih proslavah in slavnostnih prireditvah v kraju, bodisi kot pevci v pevskem
zboru, recitatorji, folkloristi in tudi kot
igralci.
Nastopali pa smo tudi drugje, tako nam je
sošolka Jožica celo zapela svojo pesem z
nastopa in nam obudila spomin, ko smo
deklice v prvem razredu za 8. marec igrale
v gledališču v Mariboru. Bile smo mamice
z otroki in smo z doma narejenimi škripajočimi otroškimi vozički pripeljale svoje
punčke na oder, kjer je vsaka svoji zapela
pesem. Seveda smo privabile občinstvu
smeh na obraz in solze v oči ter požele velik aplavz.
Tako zelo radi smo sodelovali, peli in plesali, k temu sta nas prva tri leta še posebej
vzpodbujala učiteljica Ina in učitelj Stojan
Weixl s svojo harmoniko. Za tiste čase in
prevozne možnosti smo bili zelo dejavni.
Gostovali smo npr. v bolnišnici na Slivniškem Pohorju, kamor smo se enkrat zapeljali kar z zadružnim tovornjakom, pa
na Sv. Duhu na Ostrem vrhu, tja smo se
odpravili kdajpakdaj tudi peš, na gradu
Viltuš, v tistem času je bil tam dom za ostarele, pa smo bili kar stalni gostje …

VALETA 1966-SKUPINSKA SLIKA PRED ŠOLO

8. A V RAZREDU Z RAZREDNIKOM I. KLARIČEM
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Posebno lepo doživetje je bilo sodelovanje v podmladku Rdečega križa in letovanje v Punatu na otoku Krku, ki sta ju prav
tako vodila in organizirala Weixlova. Z velikim veseljem smo prepevali v pevskem
zboru, še posebno potem, ko je prišel na
šolo prof. Milko Homer, ki nas je pripravil
in popeljal na tekmovanja pevskih zborov.
Nepozabna je izvedba Verdijevega »Zbora
sužnjev« iz opere Nabuco s spremljavo orkestra glasbene šole Maribor, s katero smo
prekosili takrat vodilni mladinski pevski
zbor iz Maribora. S to pesmijo smo odšli
tudi na snemanje na radio in na televizijo.
Vsi ti krasni spomini so nas preplavili ob
gledanju slik starih izpred več kot petdeset let. Bili smo skromni in zelo povezani.
Kar hudo nam je bilo v šestem razredu,
bili smo namreč prva generacija, kateri
so se priključili vrstniki podružničnih šol
s Slemena, Sv. Duha na Ostrem vrhu in
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Gradišča na Kozjaku. Iz dveh oddelkov so
nastali trije in tako so iz stalnih razrednih
skupnosti nastale nove. Bilo je kar nekaj
solz, vendar smo se sčasoma navadili
drug na drugega. Postali smo dobri prijatelji in kar pogosto smo hodili svoje nove
sošolce obiskovat v njihove domače
kraje. Zanimalo nas je, kje in kako živijo,
predvsem pa je bila za naša ušesa nova
melodija njihovega pogovornega jezika.
Vsega tega in še več smo se spominjali ta
večer oziroma to noč do ranega jutra ter se
od srca nasmejali vsem dogodivščinam in
mladostnim vragolijam.

ZAKLJUČEK VEROUKA 8. RAZRED FOLKLORA-NASTOP NA VILTUŠU

Sošolka Anka Kladnik Lahovnik je spomine na šolska leta strnila kar v verzih:
Doživeli smo osnovnošolskega abrahama,
ko odložili smo torbe z ramen,
bili smo polni želja in hotenj,
da v življenju bi približali se ljudem.
Naše poti so se razšle,
čeprav najlepše so bile,
tkale so se tihe, prikrite ljubezni,
za katere tudi partner ne ve,
ker božali smo se s pogledi.
V življenju smo pregarali našo delovno dobo,
da smo do penzije prišli.
Umirili so se kolikor toliko naši dnevi,
pa vendar so prišle druge skrbi.

ČLANI ŠOLSKEGA RDEČEGA KRIŽA 1960
Vedno se veselim našega srečanja,
ker si imamo toliko povedati,
da noč prehitro beži
in jutro nas v gostilni ulovi.

BODITE ZDRAVI SOŠOLCI MI VSI,
KER SVET JE LEP, ČE SI GA RES ŽELIŠ!
In še zahvala razrednika prof. Iva Klariča, ki
se srečanja ni mogel udeležiti:
Glede darila, dobil in bil izredno lepo presenečen - hvala vsem še enkrat! Kako smo
bili mladi in polni pričakovanj! Mogoče je
marsikdo doživljal ta čas mladosti podobno kot veliki hrvaški pesnik Tin Ujević v
naslednjih verzih: Podaj se pjanom vjetru
života, pa nek te vije bilo kud, pusti ko listak neka te mota, u ludi polet vihor lud.”
(Igračka vjetrova)
Na koncu smo si obljubili, da se srečamo
naslednje leto, meseca maja. Pa naj bo to
28. 5. 2017! Se vidimo!
Zapisala: Danica PERŠE
Fotografije: Foto HOLCMAN in
Foto ANKA ter zasebni arhiv

50. OBLETNICA VALETE 2016 SKUPINSKA V RAZREDU
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IGRE PO NAŠE
D

U Selnica – DU Smolnik – DU Fala
v smislu športa si trojica roko je podala.
Na ravni druženja se naš šport odvija.
Veže nas prijateljstvo in skupna nostalgija.

Končno športni rezultati so že na dlani.
Zasluženo prvo mesto osvojili so DU Selničani,
DU Smolnik častno drugo mesto je dosegel,
DU Fala je ponosno modroval, da v bodoče več ne bo podlegel.

Penzionisti optimisti večni smo rivali.
Radi se kreiramo, čeravno komaj bi na nogah stali.
Tekmovalci vsi napeti in zagreti dokazali bi radi
moč in spretnost na naši mali DU »olimpijadi«.

Penzionisti pavšalisti mi se še ne damo.
Ne grešimo, a na grehe dobro se spoznamo.
Bog nam še veliko zdravja daj
in vodi nas po poti, kjer ni krize, kjer je raj.

Discipline nežne nekaterim zamajale so glave.
Drugi upali so na srečo in rezultate prave.
Ko eni žareli so od sile in se veselili,
so tretji modrovali in po tihem se jezili.

Na koncu z vincem si nazdravimo,
uspešno »Igre« združeno skupaj slavimo.
Glažek ali dva je za zdravje in veselje,
štefan ali več pa za trošt, ki nas v naslednje igre pelje.

Vsak po svoje sanjal je, da najboljši mojster je ta hip,
a na sceni izkaže se, da le ni ta pravi športni TIP.
Vsi zagnani nasmejani so prvo mesto si želeli,
a sodniki strogi premalo točk so jim našteli.

Vse, kar užitno je in sladko,
se kaj hitro spremeni.
Nobena župa se ne pogoltne gladko
brez žmaha, popra al’ soli.
Pripravil: Lojz PERKUŠ

MILENA GABRIJAN
IN NJENO IZDELOVANJE
VOŠČILNIC
S

em Milena Gabrijan, upokojena
vzgojiteljica s Sp. Slemena, Selnica ob
Dravi. Svoje življenje sem si popestrila z
umetniškim ustvarjanjem, ki je dostopno
32

škarje za nazobčano obrezovanje papirja, luknjače, lepilo, cvetličarsko pištolo…)
Od zgodnje pomladi nabiram v naravi
vse mogoče rastlinje, ki jih sušim v starih
telefonskih imenikih. Uporabljam drevesno lubje, stare tapete, trakove, zavese,
koledarje…

vsakomur. V svojem kabinetu preždim
ure in ustvarjam voščilnice za različne
priložnosti.

Božično-novoletni čas mi je najbolj pri
srcu, ker imam rada zlato barvo in že zaradi samega praznika.

Je voščilnice težko narediti? Seveda ne.
Potrebuješ veselje, material ( posebne

Uporabljam tudi računalnik ( za pisanje
verzov ) kot dodatek nekaterim voščilniSelniške novice 29 | DECEMBER 2016

cam. Vsaka ideja rodi še kako novo zamisel. Pa tudi vnukica in hči sta dobri kritik,
če nisem s čim zadovoljna.
V ART-ovih delavnicah sem spoznala tehniko pergamano. Je zahtevna tehnika s
pergamentnim papirjem z veliko orodja,
barv, tušev. Delo se opravlja po več stopnjah. Na koncu pa se pride do čudovitih
končnih izdelkov.
Moje voščilnice naj vam bodo v spodbudo – lotite se dela in vam bo marsikaj
ustvarjalnega šinilo v glavo.
Doma narejeno voščilnico podarite, pišite le tistim, ki znajo ceniti vaš izdelek.
Ne glede na to, s čim se ukvarjate, ustvarjate – vedite, da je to terapija za vaše
zdravje.
Milena GABRIJAN

JEZIKOVNE
DROBTINICE
I

zposojenke in tujke v selniškem govoru ter njihov izvor (NADALJEVANJE)
Izpisano besedje je izbrano iz Etimološkega slovarja slovenskega jezika dr.
Franceta Bezlaja (1976). Slovenske besedne družine glede na izvor uvrščamo v
tri skupine.
1.

Besede, ki so nastale v kontinuiranem jezikovnem razvoju že v praindoevropskem jeziku, npr. ovca,
mati; besede, ki so nastale v praslovanščini, npr. sosed; besede, ki
so nastale iz podedovanih besed v
času samostojnega slovenskega jezikovnega razvoja, npr. hlev.

2.

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

3.

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

Tujka je strokovna beseda, ki je bila v
19. in 20. stoletju izposojena iz tujega

knjižnega jezika. V rabi je le v knjižnem
jeziku.
Največ izposojenk imamo iz nemščine
(nem.), praslovanščine (psl.) in drugih
slovanskih jezikov, iz indoevropščine
(ide.), iz latinščine (lat.), grščine (gršč.),
italijanščine (ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika (bav.avstr.), manj pa iz drugih
jezikov.
Izpisane so besede, njihov pomen in izvor.
Pamž ‘otrok’ – iz nem; pancer ‘smučarski čevelj’ – iz nem.; pankrt ‘nezakonski
otrok’ – iz nem.; par ‘dvojica’ – iz nem.;
paradiž ‘raj’ – kult. beseda iz lat.; pare
‘mrtvaški oder’ – iz nem.; parhet ‘tkanina’ – iz nem.; parma ‘lopa za slamo,
senik’ – iz nem.; parte ‘osmrtnica’ – iz
nem.; pavola ‘bombažna preja’ – iz bav.
avstr.; pažiti ‘obdati z lesom, zamašiti’ – iz ide.; peglati ‘likati’ – iz bav.avstr.;
pehar ‘pletena košarica za kruh in sadje’
– iz nem.; pelcati ‘cepiti sadno drevje’ –
iz bav.avstr.; pendrek ‘gumijasta palica’
– iz nem.; penez ‘novec’ – iz nem.; per
‘merjasec’ – iz nem.; pest ‘prgišče’ – iz
ide.; petlati ‘beračiti’ – iz bav.avstr.; peza
‘teža, breme’ – iz ital.; pezdeti ‘prdeti’ – iz
ide.; piflati se ‘vneto, brez razumevanja
se učiti’ – iz bav.avstr.; piljka ‘čep, zamašek’ – iz nem.; pintar ‘sodar’ – iz nem.;
piškot ‘ploščato pecivo iz nekvašenega

testa’ – iz bav.avstr.; pita ‘ploščato pecivo
z nadevom’ – iz ital.; planke ‘plot, ograja’
– iz nem.; plateljc ‘list v knjigi’ – iz nem.;
plav ‘moder’ – iz nem.; plavšati ‘dvoriti’ – iz nem.; pleh ‘pločevina’ – iz nem.;
ploh ‘deblo drevesa’ – iz nem.; plomba
‘zalivka’ – iz nem.; plonkati ‘na nedovoljen način prepisovati’ – iz nem.; pluzna
‘ženska srajca’ – iz bav.avstr.; pob ‘fant,
deček’ – iz nem.; pohati ‘cvreti, zlasti
panirano živilo’ – iz nem.; pok ‘kozel’ –
iz bav.avstr.; polenta ‘jed iz koruznega
zdroba’ – iz ital.; polir ‘preddelavec’ – iz
nem.; polkne ‘naoknice’ – iz nem.; polpeta ‘pečena jed okrogle oblike’ – iz ital.;
polšter ‘blazina’ – iz nem.; pop ‘lepilo’
– iz bav.avstr.; porungelj ‘kol, majhna
klada’ – iz bav.avstr.; pranger ‘sramotilni
steber’ – iz nem.; premzati ‘zavirati’ – iz
nem.; prestiž ‘ugled, veljava, prednost’ –
iz evropskih jezikov; preša ‘stiskalnica’ –
iz nem.; pridiga ‘cerkveni govor’ – iz lat.;
prolenk ‘prašiček’ – iz nem.; protvan
‘pekač’ – iz bav,avstr.; pruh ‘kila’ – iz bav.
avstr.; pruslek ‘telovnik’ – iz bav.avstr.;
pubec ‘fant, deček’ – iz nem.; puf ‘dolg’
– iz nem.; pukel ‘grba’ – iz bav.avstr.; pult
‘stojalo za knjige ali note’ – iz nem.; pumpa ‘črpalka’ – iz nem.; pumparice ‘hlače s
spodaj stisnjenimi hlačnicami’ – iz nem.;
punca ‘deklica’ .
Nadaljevanje sledi.
Akad.prof.dr. Zinka ZORKO
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
PO 20. DECEMBRU 2016
20. 12.
2016

BOŽIČNI KONCERT
v torek, 20.12.2016, ob 18.00
v CERKVI SV. MARJETE v Selnici ob Dravi
Pred nami je najlepši čas v letu, čas, ki povezuje ljudi. Letošnji božični koncert v organizaciji KD
Pavza bo izveden prav v tem duhu. Obrtniški pevski zbor je zato k sodelovanju povabil še Mešani
pevski zbor Sv. Marjeta KUD Arnolda Tovornika ter Mladinski pevski zbor OŠ Selnica ob Dravi.
Po koncertu se bomo družili tudi ob kozarčku ter drug drugemu zaželeli miren in blagoslovljen
božič. Informacije: Primož Rajh 031 327 910.

23. 12.
2016

OKRASITEV JELKE
v petek, 23.12.2016, ob 17.00
PRI KOZOLCU na JABOLČNI POTI
Predpraznično druženje z okrasitvijo jelke. Še zadnjič v tem letu se bomo zbrali Pod kozolcem.
Vabimo vas, da prinesete doma narejen okrasek, za »nagrado« pa boste dobili vroč čaj in kuhano
vino. Informacije: Društvo MOST, Valentina Repolusk 040 644 782.

26. 12.
2016

BLAGOSLOV KONJEV
v ponedeljek, 26.12.2016, ob 13.00
na DOMAČIJI POKOJNEGA MARJANA ČEPETA – ČEBELKA Sp. Slemen 7, 2352 Selnica ob Dravi.
3. blagoslov konjev s pogostitvijo na Štefanovo
V primeru slabega vremena prireditev odpade.
Informacije: TD Selnica ob Dravi, Ivanka Frešer 051 632 310 td.selnica@krs.net in http://
tdselnica.si/ .

31. 12.
2016

SILVESTROVANJE NA PROSTEM
v četrtek, 31.12.2016, od 22.00
dalje na Slovenskem trgu v Selnici ob Dravi.
Informacije: TD Selnica ob Dravi, Ivanka Frešer 051 632 310 td.selnica@krs.net in http://
tdselnica.si/ .

27. 1.
2017

NAJAVLJAMO V JANUARJU 2017:
KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO REPORTER MILAN S

KOMEDIJO– SILVERJI GREJO NA JUG

Petek, 27.1.2017, ob 19.00 v Veliki dvorani Hrama kulture Arnolda Tovornika
Ko se štajerska družina z osebnim avtomobilom, goro prtljage in psom odpravi na morje, to samo
po sebi prinaša zaplete in komične situacije. Ko pa se na morje odpravijo Silverjevi … to morate videti v živo. Informacije: Miha Kranjčević Tel.: +386 2 673 02 22 ali 051 303 652, e-naslov: miha.
kranjcevic@selnica.si .
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KRIŽANKA

Seznam nagrajencev 28. številke SELNIŠKIH NOVIC:
1. Mateja ŽUNKO, Fala 39, 2352 Selnica ob Dravi
2. Dragica FLAKUS, Vodovodna ulica 43, 2352 Selnica ob
Dravi
3. Milan CAFUTA, Janževa gora 89, 2352 Selnica ob
Dravi

Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do
28. 2. 2017 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.
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