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SPOŠTOVANE OBČANKE,
SPOŠTOVANI OBČANI!

Smo že v letu 2017. Čas je res neizprosen
glede svojega reda in vztrajnosti. Občutek
imam, da se praznovanja v čast našega občinskega praznika vrstijo nepretrgoma; to seveda
ne drži. Ostaja pa dejstvo, da smo leto starejši. 23. maj je dan, ko praznujemo občinski
praznik. Ta dan se vedno spomnimo na leto
1918, ko je v naših krajih zagorela prva žarnica, ki se je napajala z električno energijo,
proizvedeno v HE Fala. Naslednje leto bomo
tako slavili res visok jubilej – sto let HE Fala,
ki je bila prva v tem delu Evrope. Upravičeno
pričakujemo, da bomo skupaj z Dravskimi
elektrarnami in našo občino bogato obeležili
ta praznik.
Lahko smo ponosni na ta zgodovinska dejstva, saj je izgradnja elektrarne močno vplivala na razvoj naših krajev. Brez nje bi vsekakor počasneje napredovali in oblikovali
našo občino. Veliko ljudi se je priselilo zaradi
možnosti zaposlitve, gradile so se tovarne in
stanovanja, tako da si je marsikdo v teh krajih
uredil stalno bivališče in si ustvaril družino.
Tudi letos smo skupaj z našimi društvi pripravili bogat program kulturnih, športnih, zabavnih in slavnostnih prireditev. V tem času
se tudi spomnimo na dosežke, ki so jih naše
občanke in občani dosegli v preteklih obdobjih ali preteklem letu. Zato je praznovanje
občinskega praznika namenjeno tudi podelitvam priznanj. Vsem letošnjim dobitnikom
že sedaj iz srca čestitam.
Tako kot se nič večjega ne more dogoditi v
enem letu, je moj namen, da v nadaljevanju
predstavim dogajanja in razvojne dosežke
v zadnjih desetih letih v Občini Selnica ob
Dravi.
Na področju otroškega varstva smo lahko zadovoljni, da se je število otrok v vrtcu pove-

čalo skoraj za enkrat. Če smo imeli pred leti
šest oddelkov, jih imamo sedaj deset. Glede
na to, da imamo veliko in obnovljeno osnovno šolo,smo lahko starejše skupine otrok nastanili v njej. Zagotovili smo jim svoj vhod ter
prostore za igro in učenje. Kot zanimivost naj
povem, da imamo va vrtcu pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu rekordno število otrok, in sicer
17. Zaradi povečanja števila oddelkov smo v
tem obdobju omogočili dodatno zaposlitev
za deset vzgojiteljic. Na področju predšolskega in osnovnošolskega izobraževanja zagotavljamo tudi nadstandardne programe. Čaka
nas pa še postavitev novega vrtca in šolske
telovadnice oziroma športne dvorane.
Na področju cestne infrastrukture poskušamo vsako leto preplastiti in tako rešiti
problem odvajanja meteornih voda vsaj na
dveh kilometrih cestišč. To jje odvisno od
tega, ali je cesta v dolini ali v hribih. Občina
je odgovorna za vzdrževanje občinskih cest.
Imamo pa veliko težav z državnimi cestami.
V najslabšem stanju je cesta proti Sv. Duhu,
tako da neprestano pišemo, pošiljamo slike
in vabimo odgovorne, da si v naravi pogledajo, kakšno je stanje. Tu smo delno uspešni
vendar, ne bomo odnehali. Kljub vsemu je
država v zadnjih letih investirala v to cesto
več kot milijon evrov.
Trenutno poteka rekonstrukcija državne
ceste G1-1 skozi Selnico ob Dravi gradnja
manjkajočih in rekonstrukcija obstoječih
pločnikov za pešce ter vsa druga komunalna
infrastruktura v tem delu. Po zaključku del,
ki je predviden v začetku avgusta, bomo tako
imeli okoli 600 m obnovljenega cestišča ter
1200 metrov obstoječih in novih pločnikov
skozi center. Skupaj s to investicijo bomo
postavili novo avtobusno postajališče za smer
proti Mariboru. Vzporedno pa rešujemo

tudi novo prometno ureditev za center z dodatnim tretjim zavijalnim pasom, ureditvijo
parkirišča ter z novo povezovalno cesto za
občinsko stavbo. V sklopu naštetega bo občinski delež vloženih sredstev do pol milijona
evrov.
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave s
črpališči je projekt, ki smo ga pričeli že leta
2006 in je konstantna oziroma neprestana
naloga. Glavnino dela smo zaključili tako
izvedbeno kot finančno leta 2016. Stanje,
kakršno je sedaj, nam omogoča, da zraven
obstoječe kanalizacijske mreže pričnemo s
širitvijo tudi proti Fali, Črešnjevcu ob Dravi,
Spodnji in Zgornji Selnici ter proti drugim
delom občine, kjer bo povezava mogoča.
Druge dele občine, kjer ne bo mogoče izvesti
priklopa na centralno čistino napravo, bomo
reševali z obdobnimi odvozi odpadnih vod
iz neprepustnih greznic in malih čistilnih
naprav. Za ta projekt smo uspeli pridobiti
nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada
v višini pet milijonov šesto petdeset tisoč
evrov. Drugi del- dva milijona sto osemdeset
tisoč pa smo poplačali z lastnimi sredstvi in
zadolžitvijo. Celotna neto vrednost projekta,
gradnja primarnih vodov, čistilne naprave in
gradnja črpališč je tako znašala sedem milijonov osemsto trideset tisoč evrov.
Občina Selnica ob Dravi veliko vlaga v kulturo in ohranjanje slovenske besede v tem delu
Slovenije. Trudimo se povečati bralne navade
ljudi, predvsem mladine. V ta namen nam je
uspelo postaviti Hram kulture s knjižnico. Ta
odločitev sega v leto 2010. Vse od takrat do
danes je bilo potrebno veliko vztrajnosti, da
smo uspeli. Celotna izgradnja nas je stala štiri
milijone evrov. Prepričan sem, da smo se prav
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odločili, saj ima naš Hram kulture bogato
vsebino in nikoli ne sameva. Tudi za to pridobitev smo uspeli zagotoviti dva milijona
nepovratnih finančnih sredstev.
Občina podpira podjetništvo, kmetijstvo
in skrbi za razvoj podeželja. Imamo javne
razpise, tako da s tem skrbimo za njihov
napredek in našo podporo. Kot potrditev
lahko navedem, da smo v zadnjem desetletju namenili za te dejavnosti že pol milijona
proračunskih sredstev.
Ljubiteljska kultura in šport sta v naši občini deležna velike podpore. Za ohranjanje teh aktivnosti smo tako iz občinskih
sredstev v desetletnem obdobju zagotovili
sedemsto tisoč evrov. Ne smemo pa pozabiti na socialno pomoč potrebnim. Tu lahko

poudarimo vzorno sodelovanje z občinskim
odborom Rdečega križa. V zadnjih letih
smo morali v ta namen zagotavljati vedno
več sredstev. Sedaj pa lahko ugotovimo, da
se je stanje umirilo.

pomembne razvojne projekte. Izpolnitev
potrjenih proračunskih odločitev pa tudi
ne bi bila mogoča brez uspešne in strokovne
občinske uprave. Tako da je zahvala namenjena tudi njim.

Delo ne bi bilo uspešno, če ne bi bilo naših
občank in občanov. Ponosni smo na naša
društva; gasilska, športna, kulturna, društva
mladih, starih, socialnih, humanitarnih, turistično društvo in drugih. V njih so aktivni
ljudje, ki se prostovoljno ukvarjajo s tisto
dejavnostjo, s katero želijo. Od tu lahko
črpamo energijo za uspešno sedanjost in
boljšo prihodnost.

Spoštovane občanke, spoštovani občani!
Imejte pred očmi pogled v lepšo prihodnost, tako boste nevede prispevali k pozitivnemu vzdušju. Naj vam ne bo tuje spoštovanje, poštenje, delavnost in prijaznost.

Za vse postorjeno izražam zahvalo občinskim svetom občine v zadnjem obdobju.
Članice in člani so v veliki večini podpirali

Ob občinskem prazniku vam čestitam in
želim vse dobro.
Jurij LEP
Župan

BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca avgusta 2017 vaše prispevke,
da jih bomo lahko objavili v septembrski
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 dvigu 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.

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

Tudi sedaj vas prosimo, 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.

OBČINSKI NAGRAJENCI
PODELITEV NAZIVA ČASTNI OBČAN

Slobodan TATALOVIČ
Odgovorni urednik
Ivan Majster
Svoj uvodnik moram začeti tako kot lani ob
tem času. Spet je prišla pomlad in narava se
je prebudila. Kar naenkrat je vse ozelenelo in
drevesa so začela bujno cveteti. Pravzaprav
nismo imeli časa temu primerno naravnati
svojih vedrejših razpoloženj, že je zopet narava udarila. Kot lani je tudi letos udarila
zmrzal, ki je zopet naredila velikansko škodo. Lansko leto je po zmrzali za prvomajske
praznike neusmiljeno deževalo, letos pa nas
pesti še pomanjkanje vode. Zlasti v predelih,
v katerih prebivalci nimajo dostopa do javnega vodovoda.
Kot odgovorni urednik se moram tokrat
znova oglasiti tudi v zvezi s težnjami, ki se
zadnje čase znova pojavljajo. Te težnje so, da
naj se Selniške novice, vse v smislu varčevanja, ukinejo. Namesto njih pa naj se uvede
nekakšen ciklostirani list papirja, na katerem
bi bile aktualne informacije. Seveda, takšne
po meri predlagateljev. Ob vsem tem ne morem mimo tega, da znova ponovim stališče,
ki smo ga v uredniškem odboru sprejeli glede
objav v Selniških novicah. To stališče sledi
namenu ustanovitve le-teh. To pa pomeni,
da v Selniških novicah informiramo občanke
in občane o aktualnih dogajanjih v občini.
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Med te pa nedvomno spadajo informacije iz
delovanja naših društev in posameznikov, ki
s svojim delom izstopajo. To je osnovni namen poslanstva Selniških novic. V Selniških
novicah ni in ne bo prostora za osebna obračunavanja in vmešavanja lokalne politike. To
je naše trdno stališče in tako bo, dokler bomo
v uredniškem odboru tisti, ki smo tam sedaj.
V uredništvu smo se zopet sestali in se dogovorili o vsem potrebnem za izdajo aktualne
številke Selniških novic. Kot vidite, smo se
dogovorili, da ta številka izide v začetku junija. Tako smo lahko zajeli tudi vse dogodke,
ki so kakorkoli povezani z občinskim praznikom. Priprava Selniških novic je tudi tokrat
potekala hitro in brez nervoze, ki drugače
spremlja priprave na novo številko novic. V
uredništvo smo že v januarju začeli dobivati
vaše prispevke, spoštovane sodelavke in sodelavci-dopisnice in dopisniki.
Tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg
nagovora župana Jurija LEPA in nekaj mojih
kritičnih misli v tej številki podjetje Varinger,
ki je dobilo koncesijo za upravljanje z odpadnimi vodami ali kanalizacijo ter čistilno
napravo, pojasnjuje vse v zvezi z zaračuna-

vanjem dajatev, povezanih z odpadno vodo.
Predstavljamo vam častnega občana Ivana
MAJSTRA, letošnje dobitnike priznanj in
nagrad občine ter najboljše športnike, ki so
lani izstopali s svojimi dosežki. Predstavljamo vam tudi letošnja dobitnika zlatih vrtnic
in dobitnike priznanj za lepo urejeno okolje
svojih hiš. Javna agencija RS za varnost prometa je tokrat dodala prispevek, s katerim
nas poziva k večji varnosti pešcev 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. Kar dva pevska zbora iz
naše občine sta s koncertoma obeležila svoji
okrogli obletnici. Obrtniški pevski zbor KD
Pavza praznuje petintrideset let neprekinjenega delovanja, Pevski zbor Lipa pa praznuje
petindvajset let delovanja. Poročamo tudi
o prireditvah ob občinskem prazniku. Dr.
Zinka ZORKO je spet zbrala gradivo za Jezikovne drobtinice, tukaj pa je seveda nepogrešljiva nagradna križanka. Prijetno branje
vam želim.
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Za velik prispevek k ugledu in prepoznavnosti Občine Selnica ob Dravi, na področju
gospodarstva, družbenega življenja in športa,
se je Ivanu MAJSTRU podelil naziv častni
občan.

Podrobneje častnega občana gospoda Ivana
MAJSTRA predstavljamo v tej številki
Selniških novic.

PODELITEV ŽUPANOVIH PRIZNANJ
Stanko JAMNIKAR
Za aktivno dolgoletno udejstvovanje v društvu in nesebično predanost delu v karate
klubu je Stanko JAMNIKAR prejel županovo priznanje.
Že več kot enaindvajset let je zelo zavzet, marljiv in odgovoren član Karate kluba Selnica
ob Dravi. Zaradi njegovih vrlin je karate klub
dobro organiziran, številčen in prepoznaven

v občini ter širše. Je eden izmed pobudnikov
in ustanovni član kluba. Od ustanovitve dalje
je član upravnega odbora ter petnajst let tudi
sekretar kluba. Je nepogrešljiv vezni člen delovanja kluba.
S svojim vsestranskim delovanjem tako pušča
neizbrisljiv pečat v športnem življenju občine
pa tudi v širšem prostoru.
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SPOMINSKE PLAKETE

Blaž LOVRIČ
Za uspešno delo z mladimi na področju čebelarstva je Blaž LOVRIČ prejel županovo
priznanje.
Na Osnovni šoli Selnica ob Dravi že vrsto let
obstaja Čebelarski krožek. Od ustanovitve
dalje ga zelo uspešno vodi mentor profesor
Blaž Lovrič. Pod njegovim mentorstvom je
zraslo mnogo učencev, ki so osvojeno znanje
o čebelah in čebelarstvu dokazovali na vsakoletnih tekmovanjih mladih čebelarjev iz vse

Slovenije. Dosegali so najvišja možna mesta
– zlata priznanja v vseh starostnih skupinah.
Udeležili so se mednarodnega tekmovanja
na Slovaškem in Češkem in dosegli odlične rezultate – dve drugi mesti. Na poseben
način motivira mlade tekmovalce, da tudi v
počitniških dneh študirajo in se pripravljajo
na tekmovanja. Najbolj ponosen je na uspeh,
da je kar nekaj nekdanjih učencev vzgojil v
samostojne čebelarje. Z doseženimi uspehi je
ime Selnica ob Dravi ponesel tudi po svetu.

Ljudski godci iz Gradišča na Kozjaku
Za desetletno ohranjanje ljudske glasbe so
Ljudski godci iz Gradišča na Kozjaku prejeli županovo priznanje.
V Kulturno-umetniškem društvu Gradišče
na Kozjaku že deset let uspešno deluje sekcija ljudskih godcev. Skupino sestavljajo trije
člani: Karel Tacer - klarinet, Franc Gošnak
– harmonika in Martin Volmajer – bariton.
S svojim nastopom popestrijo prireditve v
kraju, občini in širom po Sloveniji. Na revi-

jah ljudskih godcev in pevcev redno dosegajo regijski in tudi državni nivo. Z igranjem
ljudske glasbe jo ohranjajo živo. Njihovo delo
je dragoceno, saj na mlajše rodove prenašajo
ljubezen do ljudske glasbe. Tako v kraju že
raste novi rod mladih harmonikarjev. S svojim delom prispevajo k prepoznavnosti kraja
in občine.
So vzor mnogim, kako ustvariti lepši vsakdan
in prispevati k ohranjanju ljudske glasbe.

Lovska družina Vurmat
Za sedemdeset let uspešnega delovanja in
trud v skrbi za ljubezen do narave, živali ter
do sočloveka je Lovska družina Vurmat prejela županovo priznanje.
Ena od trajnih nalog in odgovornosti lovcev
je skrb, da so vrste divjadi in število v ravnovesju z bivalnimi in prehranskimi možnostmi. Sonaravno gospodarjenje in varstvo
divjadi je bilo vedno strokovno in etično vodilo lovcev. Tako delajo tudi v Lovski družini

Vurmat, kjer je krmljenje, ohranjanje ravnovesja divjadi na prvem mestu. In to že 70 let.
Lovišče obsega 2.509 ha skupne, od tega je
2.442 ha lovne površine. Med pomembne
naloge štejejo uspešno sodelovanje z lastniki
zemljišč in kmetovalci.
Lovska družina Vurmat v 70 letih pušča za
sabo velik pečat na območju Kozjaka. Njeno
delovanje pa se kaže tudi na področju turizma in kulturne dediščine.

Dora Deželak
Za pomemben osebni prispevek in dolgoletno uspešno delo na humanitarnem področju je Dora DEŽELAK prejela županovo
priznanje.
Gospa Dora Deželak je najstarejša članica
odbora Krajevne organizacije Rdečega križa
Selncia ob Dravi. S svojimi srčnimi dejanji
je zaznamovala življenja številnih posamezni6
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kov in družin v naši občini. V odboru deluje od leta 1990. Nešteto pomoči potrebnih
je iskalo in dobilo podporo pri njej, bodisi
kot uteho ali topel objem ali kot pomoč, ki
jo lahko nudi Rdeči križ. Najsi bodo otroci
iz socialno ogroženih družin, starejši, bolni,
invalidi ali pomoči potrebni, vsi vedo, da se
na njo lahko zanesejo, saj jih ne bo nikoli
razočarala.
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Vladimir Sabolek
Za večletno uspešno delo in prispevek k razvoju občine je Vladimir SABOLEK prejel spominsko plaketo Občine Selnica ob
Dravi.
Njegovo aktivno delovanje sega v leto 1975,
ko je bil aktiven član pri izvedbi asfaltiranja
ceste od Črešnjavca do Fale. Naslednje leto
se je vključil v Turistično društvo. Vodil je
akcijo gradnjo ceste v Črešnjevcu, aktivno
je sodeloval pri gradnji javne razsvetljave v
Črešnjevcu, Janževi gori in delu naselja Fale.
Organiziral in izpeljal je obnovo nekdanjega
Kulturnega doma Arnolda Tovornika. Ak-

tivno je sodeloval pri gradnji telefonije in
kabelske televizije v krajevni skupnosti. Bil
je član krajevne skupnosti, nekaj časa tudi
predsednik ter član Odbora za gospodarstvo
v nekdanji skupni Občini Ruše. Leta 1998 je
bil izvoljen kot prvi župan samostojne Občine Selnica ob Dravi. Delo župana je opravljal
8 let. Kljub upokojitvi ostaja aktiven član v
različnih društvih v občini.
S svojim vsestranskim delovanjem tako pušča
opazno sled v življenju občine pa tudi v širšem prostoru.

Mojca Roj
Za desetletno uspešno delo na področju
društvene dejavnosti v občini in širše je Mojca ROJ prejela spominsko plaketo Občine
Selnica ob Dravi.
Žena, mati treh odraščajočih otrok, živi in
dela na ugledni kmetiji z dolgoletno tradicijo. Leta 2010 se je udeležila tekmovanja za
izbor mlade kmetice leta v organizaciji Zveze
kmetic Slovenije in osvojila drugo mesto. V
Zvezi kmetic Slovenije kot članica upravnega
odbora s svojimi idejami in zamislimi sooblikuje vizijo in program dela. Je podpredsednica Upravnega odbora Kmetijske zadruge

Selnica ob Dravi. Odlikujejo jo odlične organizacijske sposobnosti in poseben čut za
sodelovanje in pomoč. V društvu s svojim
umirjenim in požrtvovalnim značajem pomembno vpliva na medsebojno razumevanje
in spoštovanje. Kot sodobna kmetica dokazuje, da je v tem poklicu prostor in čas tudi
za družabno življenje in društveno udejstvovanje.
Njeno desetletno delo in prizadevanje za
prepoznavnost društva se ne odraža le v domačem okolju, temveč tudi zunaj meja naše
občine.

Zveza Slovencev na Madžarskem
Za nesebično skrb za ohranitev identitete
Slovencev in za širjenje slovenskega jezika
je Zveza Slovencev na Madžarskem prejela spominsko plaketo Občine Selnica ob
Dravi.
Zveza Slovencev na Madžarskem Porabske
Slovence povezuje v številna društva, ki obujajo tradicijo in negujejo materino besedo.

Pod njihovim okriljem se krepi pisana beseda
– časopis Porabje in narečna beseda – radio
Monošter. Ravno preko medijev in po zaslugi šestnajstletnega sodelovanja v kulturnem,
športnem in družabnem življenju je Občina
Selnica ob Dravi prepoznavna v celotnem Porabju. Na Zvezi Slovencev na Madžarskem so
vedno pripravljeni za vsakršno sodelovanje.
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Ivan MAJSTER

PODELITEV PRIZNANJ
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE

ČASTNI OBČAN OBČINE SELNICA OB DRAVI

Pia Letricia Fras
Priznanje za izredne športne rezultate na področju karateja je prejela Pia Letricia FRAS.
Pia Letricia Fras je v letu 2016 postala državna prvakinja v katah posamezno ter osvojila
tretje mesto v borbah posamezno – 40 kg
med deklicami od 10 do 11 let. Osvojila je
tri medalje na mednarodnih turnirjih v tujini. V pokalnih tekmovanjih je zabeležila dve
uvstitvi med najboljše tri v svoji kategoriji. V

osnovnošolski ligi je postala prvakinja v skupnem seštevku v katah ter v borbah osvojila
končno drugo mesto. V močni konkuenci je
na treh velikih mednarodnih turnirjih osvojila peto mesto.
S svojimi rezultati in dosežki je Pia Letricija ponesla ime naše občine tudi preko meja
Slovenije.

Nik Mori
Priznanje za izredne športne dosežke na področju karateja je prejel Nik MORI.
V letu 2016 je Nik Mori osvojil tretje mesto
na državnem prvenstvu v katah posamezno
med dečki od 12 do 13 let. V osnovnošolski ligi v katah je v skupnem seštevku osvojil prvo mesto. Na pokalnem tekmovanju je

Jaka Lazar
Priznanje za odlične dosežke na področju
športa je prejel Jaka LAZAR.
Jaka Lazar se je v letu 2016 udeležil svetovnih zimskih prediger specialne olimpiade v
avstrijskem Schladmingu. Specialna olimpiada promovira, podpira in razvija šport oseb
s posebnimi potrebami. Organizacija olimpiade je na izjemno visokem nivoju. Jaka se je
uspel uvrstiti v ekipo, ki je Slovenijo zastopala
na tem tekmovanju. Trud in nezmerna volja

zasedel tretje mesto. Udeležil se je mednarodnega turnirja v Žalcu in Banja Luki in v
močni konkurenci osvojil peto mesto.
Dokazuje, da se z vztrajnostjo, trdim delom
in motivacijo dosežejo odlični športni rezultati.
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V uredništvu Selniških novic smo se odločili,
da gospoda Ivana MAJSTRA malo podrobneje predstavimo našim bralkam in bralcem.
Zato sem ga obiskal na njegovem domu v Zg.
Selnici. Že zunanja podoba hiše in okolice, v
kateri Ivan MAJSTER stanuje skupaj s svojo
družino, daje vtis urejenosti in kasnejši vtisi to
samo potrjujejo.

sta bili poplačani, ko se je Jaka vrnil domov s
tremi osvojenimi medaljami. Zlati medalji je
osvojil v teku na smučeh na 1000 m posamezno in v štafeti ter bronasto v teku na smučeh
na 500 m.
Jaka dokazuje, da se da z močno voljo, trudom in požrtvovalnostjo doseči in preseči
meje in mejnike.

Prispevek in fotografije : Slobodan TATALOVIČ
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ročja njegovega nesebičnega dela in delovanja.
V prvo področje lahko uvrstimo njegovo delo
na gospodarskem področju, v drugo področje
gre njegovo delo na družbenem področju in
v tretje področje njegovo delovanje na športnem področju. Ob vsem naštetem je bil in
je še vedno dober mož in oče, še vedno pa se
rad poda v svoj sadovnjak. Ravno sadjarstvo
je zelo zaznamovalo njegovo življenjsko pot.
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Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je odločil, da gospoda Ivana MAJSTRA imenuje za
častnega občana naše občine. V obrazložitvi
odločitve je zapisano, da se Ivanu MAJSTRU
ta naziv podeli za njegovo nesebično delo na
družbenem in gospodarskem področju Občine Selnica ob Dravi. Pravzaprav so to tri pod-

Gospoda Ivana MAJSTRA pravzaprav sploh
ni bilo treba karkoli spraševati. V bistvu sva
skozi sproščen razgovor preletela njegov celoten življenjski opus. Res pa je tudi, da se poznava že več kot štirideset let.

tudi mali Ivan kar hitro preselila na kmetijo v
Selnico, zraven katere si je Ivan kasneje postavil družinsko hišo, kjer stanuje še danes. Ves
čas delovne dobe je preživel v zadružništvu.
Po končani vojaški obveznosti se je leta 1957
zaposlil v Zadružni zvezi Maribor, kjer je kot
kmetijec prevzel pospeševalno kmetijsko službo.
Leta 1960 se je zaposlil v Kmetijski zadrugi
Selnica ob Dravi in vodil kmetijsko ekonomsko enoto in bil hkrati tudi vodja kmetijske
pospeševalne službe. Od leta 1980 do upokojitve je bil direktor Kmetijske zadruge Selnica
ob Dravi. Njemu se lahko pripiše veliko zaslug za napredek zadružništva in kmetijstva na
področju Občine Selnica ob Dravi. Poročen
je z ženo Tonico, s katero imata tri hčerke, sedem vnukov in štiri pravnuke. O svojih koreninah in družini je napisal tudi knjigo.
V pogovoru se seveda nisva mogla izogniti
njegovi veliki ljubezni – sadjarstvu. Potarnal
je, da mu je letošnja pozeba zopet uničila del
pridelka.

Ivan MAJSTER ali Hanza, kot ga vsi kličemo,
se je rodil 21. aprila 1935. leta na Gregorčevem na Sp. Boču. Družina se je in z njo seveda
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S PRIREDITEV OB OBČINSKEM PRAZNIKU
TRADICIONALNA BOGRAČIJADA
V SELNICI

Ivan se je spominjal časa, ko je 1957. leta
odslužil vojaški rok. Od takrat do danes ga
poznamo kot neutrudnega in poštenega
družbenega delavca. Dolga leta je bil predsednik mladine v Selnici, večkrat predsednik
Športnega društva Selnica in nato Športnega
društva Turbina. Od leta 1953 do danes je bil
vodja odbojkarske sekcije in tudi njen aktivni igralec. V tem času so bili doseženi veliki
uspehi in le-ti so ponesli ime Selnice ob Dravi
po vsej Jugoslaviji. Odbojkarji so prejeli tudi
občinsko priznanje in plaketo. Bil je dolgoletni predsednik Krajevne skupnosti Selnica
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ob Dravi in kar 31 let občinski odbornik. Bil
je odbornik Občine Ruše, Občine Maribor
Center, Občine Maribor in ponovno skupne
Občine Ruše. Tudi danes je član Občinskega
sveta Občine Selnica ob Dravi. Je tudi predsednik Društva upokojencev Selnica ob Dravi.
S svojim znanjem in izkušnjami je veliko prispeval k razvoju našega kraja in občine. Kot
sedanji svetnik dostikrat s svojo življenjsko
modrostjo, preprostostjo in človeško toplino
prekine kakšno napeto situacijo.

Od gasilstva, družbeno angažiranega dela, zadružnega dela, športa do dela v upokojenski
organizaciji. Ja, to je širok spekter njegovega
delovanja. Tudi številna priznanja je prejel za
to svoje delo. Posebej pomembno se zdi poudariti ta njegov raznolik spekter udejstvovanja. Malo je ljudi, ki bi se tako zavzeto
ukvarjali s tako različnimi stvarmi. Tudi zato
je Hanza vreden vsega spoštovanja. Prepričan
sem, da mi Ivan MAJSTER ne bo zameril, da
ga večkrat imenujem kar Hanza. Tako ga namreč kličemo vsi, ki ga poznamo. In takšnih
nas je zelo dosti - kdo ga pravzaprav ne pozna?

V letu 2016 je Ivan MAJSTER napisal in v
samozaložbi izdal knjigo Športno življenje v
Selnici ob Dravi od leta 1912. »Vsekakor je
šport in druženje eno od osnovnih aktivnosti,
ki nam dajo pozitivno energijo in novih moči
za delo. Znano je, da športnice in športniki
svoje navade in kvalitete prenašajo tudi na
druga področja svojega delovanja. Lastnosti,
kot so znanje, vztrajnost, tekmovalnost, spoštovanje in še kaj nam dajejo možnost, da prispevamo k razvoju skupnosti tudi na drugih
področjih.« Te misli, ki jih je v predgovoru
knjigi napisal župan Jurij LEP, se mi zdijo
tisto, kar daje pomen športu. Avtor knjige je
izredno natančno in korektno povzel dogajanje na športnem področju v Selnici. Seveda je
največ prostora v knjigi namenil svoji največji
športni ljubezni – odbojki; to se zdi povsem
samoumevno. Je pa zelo natančno in korektno opisal tudi druge športne panoge, ki so
našle svoj prostor v Selnici. Poleg odbojke,

je knjigo slikovno zelo dobro opremil tudi
za rokomet, mali nogomet, kegljanje, karate,
tekače, kolesarje in motokros. Zavedati se je
treba, da je glede na časovno distanco zbrati
stare fotografije zelo težko. Tudi fotografije
so temu primerne in skupaj z vsebino knjige
tvorijo dragocen prispevek prikaza zgodovine
športa v Selnici.
Najin dolg in zelo prijeten razgovor je Hanza zaključil s posvetilom v knjigi, ki mi jo je
podaril. Tako je zapisal: »Podarjam ti knjigo
v spomin na čas, ko sva dolga leta soustvarjala
podobo Selnice za lepše in boljše življenje. To
so bila mlada in lepa leta.«
Sam bi k temu dodal le to, da je Ivan
MAJSTER tisti, ki je celo življenjsko obdobje
soustvarjal podobo naše občine.
Besedilo in fotografije
Slobodan TATALOVIČ
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Mladinsko društvo Bakheros je tudi letos organiziralo, zdaj že tradicionalno 7. selniško
bogračijado.
Mešanje ljubezni do hrane, vina, cvetja in zabave, v sedmih kotlih za bograč, se je odvijalo
v soboto, 27. 5. 2017, na trgu pred Občino.

ekipa pobrala vzorce ter ocenila najboljšega
v tem letu. Izmed sedmih ekip, je prvo mesto prejela ekipa KD Pavza. Drugo mesto so
osvojili selniški gasilci, tretje pa si je priborila
ekipa Dva krčmarja in Kuki. Na tekmovanju
so sodelovali tudi člani KURSa, Johanes, MD
Bakheros ter ekipa Mafijska družina.

Kuhanje najboljšega bograča je potekalo med
12. in 16. uro. Takrat je izbrana tričlanska

Dogodek je minil ob dobrem vzdušju, glasbi,
sončnem vremenu ter odličnih sveže pečenih

miškah. Ker je bil tudi letos dogodek zelo
dobro obiskan, si mladi želimo, da bi to tradicijo uspešno peljali še naprej.

Vaši bakHEROsi
Foto: arhiv društva

SELNICA DOBER DAN
»ŽIVLJENJE KAKOR REKA JE,
TEČE NE USTAVLJA SE,
VSAK SI SAM IZBERE POT PO KATERI
GRE.«
»Tam nekje daleč, preko gora, je vasica mala,
tam sem jaz doma. Tam cvetejo rože in modro

je nebo, pa kaj bi ti pravil, tam je res lepo…«
To je pesem, ki je nastala že pred leti. Napisal
in uglasbil jo je naš Zoran PERKUŠ. Veliko
nas je, ki pesem prav lepo odpojemo, zelo
veliko pa vas je takih, ki za pesem še niste slišali. Mogoče pa kdaj pesem postane selniška

himna. Ker smo Selničani ponosni na naš kraj
in veseli, da lahko domujemo v tem prelepem
okolju Hrama kulture, smo danes združili
moči vsi, od šolarjev do upokojencev, z namenom, da nas slišite.
OBČINA SELNICA
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Tako sta člana likovne sekcije KD Pavza Janko LISJAK in Maruša VRŠNIK, slikala v
naravi, mladi čebelarji Osnovne šole Selnica,
pod vodstvom učitelja Blaža LOVRIČA, pa
so medene izdelke predstavljali skupaj s čebelarjem, gospodom Tonetom HITROM.
Zvezdana TOMŠIČ je razstavljala svoje umetnine, na stojnici Vrablove domačije pa smo
lahko poskusili kozji sir, skuto in mleko. Lucija GRAHOR je s svojimi izdelki privabila

KD Pavza in Občina smo v sklopu občinskega praznika za občane Senice ob Dravi in
druge obiskovalce pripravili prireditev - Selnica, dober dan. Ker smo Selničani ponosni
na svoj kraj, smo danes združili moči vsi, od
šolarjev do upokojencev z namenom, da nas
slišite. Uspelo nam je združiti skoraj vsa kulturna društva v Selnici, da lahko občanom pokažemo kaj znamo in kaj zmoremo. V veliki
meri nam je to uspelo, saj se je na odru, v avli
Hrama kulture predstavilo kar 200 nastopajočih. Našemu povabilu za nastop so se odzvali
člani folklorne skupine Jabolko iz OŠ Selnica
12
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ob Dravi, pod mentorstvom učiteljice Andreje ROBIČ in Nataše JAVORNIK, mladi
glasbeniki Žana ŠUMER, Luka ŠTELCER,
Rok HADNER, Alja HADNER, Francis
POGAČIČ, plesalca Ana in Žan STAJAN,
glasbena skupina MARUŠEKI, MPZ Marjeta, Ljudske pevke iz Gradišča na Kozjaku,
Frajtonerji iz Gradišča na Kozjaku, ŽPZ LIPA
od Sv. Duha na Ostrem vrhu in MPZ KD
Pavza. Zapeli so tudi predstavniki najstarejše
generacije, zborček UPI - naši upokojenci. Na
sami prireditvi se je predstavila tudi kraljica
jabolk, Taja GRIL. Za dobro razpoloženje

kar nekaj obiskovalcev, Društvo Godi mi in
Bernarda KOREZ sta predstavljala svoje izdelke iz sivke in pletla s prsti, kmečke žene
so pekle flancate in bezgove krape, pridružilo
pa se nam je še podjetje SOVEN. Ogledovali
smo si še lahko kovane izdelke, ki so nastali
izpod rok Rudija PODGORNIKA – »Ručija«. Ročnodelsko društvo MARJETICE so
imele razstavo ročnih del, Mladinsko društvo
Bakheros pa je predstavilo svojo dejavnost.

Za pijačo je poskrbela Klavdija HOMER, za
polne trebuščke pa so skrbeli lovci, ki so nas
razveselili z lovskim golažem. Kmečke žene iz
Gradišča na Kozjaku so skuhale odlično telečjo obaro z vodnimi žličniki, PAVZIKE pa so
pripravile kurjo obaro. Za jedačo in pijačo je
bilo dobro poskrbljeno, prav tako za veliko
dobre volje.

je na koncu poskrbel ansambel Alpens Karavan. Ves program je sestavila, pripravila in
tudi vodila Polonca PERKUŠ. Pomagali sta ji
članici mladinske dramske skuine Navihanci,
Eva ROJ in Nika MAUČNIK. V voditeljske
čevlje pa je stopil tudi mladi Francis POGAČIČ.
Za dogajanje na ploščadi pred Hramom kulture pa so poskrbeli naši pridni selniški ustvarjalci. Le ti ne bi mogli razstavljati, če ne bi bilo
pridnih delavcev - Borisa MOŽIČA, Brigite
KURE, Jasne MAUČNIK in Tince LEŠNIK.
Selniške novice 30 | JUNIJ 2017

Hvala vsem, ki ste prišli, se ustavili, z nami pokramljali in se poveselili. Hvala vsem za dobro voljo in vzpodbudo. Bilo je super!
Lepo bi bilo nadaljevati in prireditev dopolnjevati.

Pripravila: Polonca PERKUŠ
OBČINA SELNICA
OB DRAVI
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NEKAJ UTRINKOV S 6. GASILSKEGA
TEKMOVANJAZA PREHODNI POKAL
OBČINE SELNICA OB DRAVI
Prireditev se je izvedla v soboto, 20. 5. 2017, na travniku pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi.

Postroj desetin ob zaključku tekmovanja

Zmagovalke med članicami – PGD Smolnik
14
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DOBER DAN SOSEDA

Pripravila: Mojca ROJ
Fotografije: Mojca ROJ

NEKAJ UTRINKOV S
TRADICIONALNEGA SREČANJA
DU SELNICA OB DRAVI
V času občinskega praznika, društvo podeželskih žena in deklet, povabi medse sosednje
članice društev kmetic oziroma žensk s podeželja. Pripravimo jim šaljive igre in veliko
zabave, kar je glavni namen tega druženja.

Ob pecivu, osvežilni pijači in lepem vremenu
pozabimo na tekmovalnost. »Pomembno je
sodelovati!« so dejale tekmovalke iz BreznaPodvelka, Ribnice na Pohorju, Lovrenca na
Pohorju, Kamnice, Kaple na Kozjaku in seve-

da naše domače Selničanke-Jabke. »Zagotovo
se prihodnje leto zopet srečamo!« je bilo slišati, ko smo se ob veselem razpoloženju vračale
proti domu in obilici dela, ki nas je čakalo.

Srečanje je bilo v petek, 26. maja 2017, v Hramu kulture Arnolda Tovornika.

Nam je bilo »luštno«, v prihodnje si želimo le več navijačev in gledalcev.
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Čestitke vsem igralcem

Tako so se zabavali udeleženci.

Fotografije: dr. Srečko Felix KROPE

ODBOJKARSKI TURNIR
ŠD TURBINA
V soboto, 27. maja 2017, je potekal odbojkarski turnir na mivki na igrišču športnega
društva Johanes klub na Fali. Turnir je organiziralo Športno društvo Turbina. Udeležilo se je 6 ekip, trojic. Starost igralcev je bila
18
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zelo raznolika, od osnovnošolcev do starejših
članov društva. Namen turnirja je bilo igranje odbojke ter druženje članov Športnega
društva in vseh drugih ljubiteljev odbojke.
Kljub temu, da za zmagovalno ekipo ni bilo

nagrade, so se igralci v lepem, s soncem obsijanem okolju, borili za čim boljše rezultate in
seveda tudi za zmago.
Besedilo in fotografije: Sonja ČREŠNIK
Selniške novice 30 | JUNIJ 2017
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
SELNICA OB DRAVI V LETU 2016
Kot ste že vajeni, vam gasilci predstavljamo
naše delo v minulem letu v tokratnih Selniških novicah.

ki so vedno zelo konstruktivni, saj je vodstvu
društva cilj, da vsi člani aktivno sodelujejo pri
delovanju društva.

Na današnji dan naše društvo šteje 132 članov, in sicer 13 pionirčkov, 15 mladincev,
5 pripravnikov, 53 operativnih gasilcev, 10
veteranov in 36 gasilcev. Da lahko društvo s
toliko člani ustrezno funkcionira, smo redno
sklicevali tako članske sestanke kot tudi sestanke posameznih gasilskih komisij. Ti sestan-

Kot pravi rek: »Gasilec brez opreme ni nič,
pa tudi oprema brez izobraženega gasilca
ni nič vredna!« Tega se še kako zavedamo,
zato smo se člani redno izobraževali na operativnih vajah društva, tečajih, organiziranih v
okviru GZ Ruše in GZS. Lani smo pridobili 4 nove člane s činom gasilec, novega člana

Tudi udeležbe na različnih tekmovanjih štejejo med usposabljanje gasilcev. Udeleževali
smo se pokalnih tekmovanj in tekmovanja
Gasilske zveze Ruše, ki je bilo lani v sklopu
našega pokalnega tekmovanja za prehodni
pokal Selnice ob Dravi in za memorial Huberta Ketiša na Smolniku. Tekmovanja smo se
udeležili z A in B desetino članov in desetino
članic. Sodelovali smo tudi na obmejnem gasilskem tekmovanju v orientaciji v Avstriji v
sodelovanju s PGD Muta.
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Kot sedaj že veste, vsako leto v času občinskega praznika v spremljajočem programu organiziramo tradicionalno gasilsko tekmovanje
za prehodni pokal občine Selnice ob Dravi.
Peto tekmovanje po vrsti smo uspešno izvedli
iz vaje z motorno brizgalno ter v metu vrvi.
Tekmovanja se je udeležilo 19 ekip iz sosednjih in tudi bolj oddaljenih društev. Naj
izkoristimo priložnost in vas povabimo na
naše letošnje 6. gasilsko tekmovanje. Tekmovanje se bo odvijalo na travniku pri OŠ

uporabnika dihalnega aparata, 4 operativne
člane z obnovitvenim tečajem IDA, 2 člana za
gašenje notranjih požarov z modulom A, 2 z
modulom B in enega z modulom C. 18 operativnih članov je uspešno zaključilo praktične
vaje IDA v IC Pekre. V društvu smo ponovno
izvedli tudi obnovitveni tečaj za AED za prve
posredovalce pod vodstvom UKC Maribor.

Skupaj z Gorsko reševalno službo Maribor
smo imeli dan odprtih vrat za izbirni predmet
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
za učence Osnovne šole Selnice ob Dravi. Pokazali smo jim gasilsko opremo, avtomobile
in delo gorskih reševalcev. Ogledali smo si
tudi del našega požarnega rajona in kolesarili
na obisk PGD Kungota, organizirali pohod
na Kozjak, sodelovali na državni veliki vaji Železniška nesreča v Mariboru. Obiskali so nas
otroci vrtca in učenci Osnovne šole Selnica ob
Dravi. Izvedli smo predavanje o prvi pomoči
in AED za naše občane. Izvedli smo pregled
gasilnih aparatov in možnost nakupa le-teh
v sodelovanju s podjetjem Gasilko, d.o.o. za
naše občane. Izvedli smo vajo v občinskih

kletnih prostorih ARNI v sodelovanju s PGD
Slemen in sodelovali na napovedani vaji PGD
Slemen in na vaji GZ.

Tudi intervencije nam v lanske letu niso prizanesle. Zabeležili smo jih 28. Nekatere izmed
njih so trajale tudi po 24 ur zaradi poplave in
toče, ki je lani prizadela naš požarni rajon proti Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Intervenirali smo pri požarih v objektih, na prometnih
sredstvih, dimniških požarih, plazovih, močnem vetru, pomagali pri množični migraciji v
Šentilju, reševali živali in kot prvi posredovalci

izvajali temeljne postopke oživljanja pri srčnih
zastojih v naši občini.

Vse leto smo urejali gasilski dom in opremo,
prepleskali garaže in poveljnikovo pisarno,
naredili nove garderobe ter redno servisirali
gasilsko opremo. Opravljali smo požarne straže, predirali kanale, prali ceste, polnili aparate
IDA in opravljali zdravniške preglede za operativne člane ter zaradi suše in pomanjkanja
pitne vode redno vozili vodo našim občanom.

Gasilci v naše poslanstvo vložimo veliko svojega prostega časa. Veseli pa nas, da smo v lokalni skupnosti lepo sprejeti. Naj vas povabimo, da na faceboku všečkate našo stran PGD
Selnica ob Dravi 112, kjer nas in naše delo
spremlja že okoli 4.300 sledilcev. Hvala.

Selnica ob Dravi v soboto, 20.5.2017. Z
dvigom zastave pričnemo ob 14:00. Veseli
bomo vseh tekmovalcev kot tudi glasnih
navijačev.
Mesec požarne varnosti je to leto deloval pot
sloganom: »Delujmo preventivno«. Takrat
gasilci še z večjo vnemo pripravimo aktivnosti za predstavitev našega delovanja in našega
poslanstva.
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TRADICIONALNO SREČANJE GASILK
GZ RUŠE
Zadnjo soboto v mesecu januarju 2017 smo
v Hramu kulture Arnolda Tovornika selniške
gasilke organizirale 14. srečanje gasilk GZ
Ruše. Srečanja so se udeležile gasilke prostovoljnih gasilskih društev iz Slemena, Bistrice
ob Dravi, Smolnika, Ruš in Lovrenca na Pohorju. Kot organizatorke smo se z organizaci-

jo srečanja spopadle že tretjič. Velika dodana
vrednost je vsekakor naš Hram kulture, kjer
nam dvorana nudi odlično akustiko za izvedbo uradnega dela programa. Na samem začetku smo gasilke zapele našo selniško himno
in s tem zaželele dobrodošlico vsem zbranim
gasilkam in gostom. S svojo prisotnostjo in

Pozdrav predsednika PGD Igorja ŠTRUCA

Govor župana Jurija LEPA

toplimi pozdravi sta nas tudi počastila župan
občine Selnica Jurij Lep in župan Občine Lovrenc na Pohorju Joško Manfreda, prav tako
poveljnik GZ Ruše Damijan Šteger, predsednica komisije za članice GZ Ruše Sanja Hleb
Oset in predsednik našega društva Igor Štruc.

PARKIRANJE PRED GASILSKIM DOMOM
Spoštovane občanke in cenjeni občani! Na vas
se obračamo z vljudno prošnjo, da svojih vozil
ne parkirate pred našim gasilskim domom. Že
nekaj časa opažamo, da marsikateri obiskovalec prireditve v Hramu kulture AT ali kot
tudi sosednje trgovine neodgovorno parkira
na intervencijski poti pred gasilskim domom
in s tem nam gasilcem onemogoča oziramo
otežuje pravočasen izvoz na intervencijo, kjer
resnično šteje vsaka sekunda.
22
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Tako trgovina kot tudi Hram AT imata označena svoja parkirna mesta, zato je parkiranje
pred gasilskim domom nepremišljeno dejanje.
Kot ste sami opazili, bomo zaradi naše varnosti in varnosti mladine v času izvajanja vaj v teh
mesecih zapirali parkirišče s stožci. Najlepša
hvala za vaše razumevanje.

Na pomoč!
Poveljnik Amon Franc,
Predsednik Igor Štruc,
Zapisal: tajnik Martin Deželak

Članice
Takšno srečanje lahko organizira samo homogena ekipa, zato se iz srca zahvaljujem vsem mojim gasilkam in gasilcem za nesebično pomoč in
moralno podporo vodstva društva .
Z gasilskim pozdravom na pomoč.
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PUST V SELNICI
Pustni čas se v Selnici za marsikoga prične že
dober mesec pred koledarsko pustno soboto.
Poziv k sodelovanju in pripravam na selniški
pustni praznik je tudi letos padel na plodna
tla. Res pa je, da je že kar nekaj skupin, ki v
pustni povorki sodelujejo vseh pet let in teh ni

potrebno več spodbujati. Ti in mnogi drugi so
že davno spoznali, da lahko sebi, svojim in soobčanom pripravijo lep, norčav in vesel dan.
Tako se je tudi zgodilo. Izvirnih in šegavih
skupinskih in posameznih mask ni manjkalo. Starosta selniškega pustnega karnevala g.

Mirko Vovšek, ki si naš karneval vsako leto
rad ogleda, se je izrazil zelo pohvalno in nam
zaželel še veliko takšnih in še bolj šegavih
pustovanj.

Ob objavi dogodka smo zapisali: »Pridite
maskirani!« Na naše veliko veselje si je prišlo
karneval ogledat veliko maskiranih občanov
in zapišem lahko - vsako leto jih je več. Tako
občani soustvarjamo ta lepi dogodek.
Lepo je bilo slišati komentar voditeljice skupine Kurentov iz Maribora, ki so letos sodelovali
v povorki: »Tako majhen kraj in tako številčen
obisk lepega karnevala. To lahko vidiš ma24
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lokje.«
Res smo veseli, da prireditev uspe, za kar gre
zahvala skupinam, posameznikom in sponzorjem, ki so veliko prispevali k uspešni pustni
prireditvi.
Kot novost naj omenim še izbiranje »naj
mask«. Uredili smo tako, da je po en predstavnik vsake maske sodeloval v komisiji, da
ne bi bilo slabe volje, čeprav še vedno nismo

vsi povsem zadovoljni. V bistvu ne gre za tekmovanje. Gre za priznanje za dobro idejo, prizadevno delo, trud in spodbudo. Zahvaljujoč
sponzorjem smo lahko vse skupine nagradili.
O izvirnosti in všečnosti mask pa govorijo
priloženi posnetki. Velika zahvala gre tudi gasilcem, ki ob vsakoletni udeležbi v povorki veliko prispevajo k varnosti pri izvedbi povorke.
OBČINA SELNICA
OB DRAVI
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Skupinske maske iz letošnje povorke: SIMPL
CAFFE- KREMENČKOVI - najštevilčnejša
skupina, SVETOVNI POLITIČNI VRH
- KD Pavza , REŠEVALCI KIRURGI Ranhof, COPRNICE- KD Pavza, GRAJSKI
KOSCI - PGD Selnica, VILTUŠKI DVOR-

26
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JANI - KUD Arnolda Tovornika, POLŽKI
- mladi Ranhofa, KRAJNSKE KLOBASE
IN PRILOGE - Društvo kmetic Gradišče
na Kozjaku, KMEČKA POROKA - Johanez
klub Selnica, STARODOBNI SMUČARJI
- BACHERUS Selnica ob Dravi, PIKAPO-

LONICE - Družina s Fale, BAJESLOVNA
BITJA IZ OKOLICE - projekt OŠ Selnica,
PAT IN MAT- krajana Selnice, KURENTI etnografsko društvo Maribor, Godba na pihala Ruše in mnoge otroške in odrasle maske, ki
se niso prijavile
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tudi te ne bodo zmogle opraviti svoje naloge
optimalno.
Pomlad je tudi čas, ko se na ceste vračajo motoristi in kolesarji. Posebno pozornost moramo nameniti njim, saj so vozišča še polna
udarnih jam in peska od zimskega posipa,
asfaltna površina je še hladna in taka ne omogoča optimalne oprijemljivosti pnevmatik pa
tudi sposobnosti motoristov v nekaj mesecih
neuporabe motorja lahko nekoliko upadejo.
Da so motoristi na cesti, se morajo zopet navaditi tudi drugi udeleženci v cestnem prometu. Promet s kolesarji in motoristi namreč
postane dinamičnejši, zaradi vremenskih pogojev pa tudi hitrejši. Zaradi zvišanih hitrosti

vseh udeležencev v prometu moramo biti še
posebej pozorni na ustrezno varnostno razdaljo, saj vožnja na prekratki varnostni razdalji
predstavlja enega najbolj pogostih vzrokov
prometnih nesreč.
Za potrebe akcije bo AVP tudi v letošnjem
letu nadaljevala akcijo pod sloganom ČE
SI DIVJAK, NISI JUNAK – ter pozivom
BODI JUNAK IN Z ODGOVORNO VOŽNJO VARUJ ŽIVLJENJA. Z njo se bodo
poskušali približati mladim, saj so slednji najpogostejši povzročitelji in tudi žrtve prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti.
Preventivna akcija bo potekala od 17.4 do 30.
aprila 2017, akcija pa se bo ponovila še 26. 6.

do 2. julija 2017 in med 21. in 27. avgustom
2016.
Želimo si, da bi se trud in delo vseh sodelujočih v preventivni akciji obrestovala, in da bi
se vsi udeleženci v cestnem prometu zavedali
odgovornosti za lastno življenje, za življenje
bližnjih in drugih udeležencev v prometu. Le
s takšnim premikom v kulturi vožnje lahko
dosežemo zastavljene cilje, da na cestah ne
bodo več ugašala življenja.
Javna agencija RS za varnost prometa

BODI VIDEN, BODI PREVIDEN –
POZOR, PEŠCI
Zapisal: Janko LISJAK
Fotografije: Benjamin PERKUŠ in Slobodan TATALOVIČ

NACIONALNA AKCIJA HITROST VOZIMO PAMETNO
Javna agencija RS za varnost prometa (AVP)
je v ponedeljek, 17. aprila, pričela nacionalno
akcijo Hitrost pod sloganom »Vozimo pametno«. Lanska statistika prometnih nesreč
je zaskrbljujoča, saj podatki za lansko leto
kažejo, da je hitrost med najpomembnejšimi vzroki za najtežje prometne nesreče, zato
bo Javna agencija RS za varnost prometa kot
nosilka nacionalne akcije s Policijo in Darsom ter drugimi izvedla različne medijske in
komunikacijske aktivnosti ter informirala in
ozaveščala glede nujnosti upoštevanja omejitev hitrosti.
Neprilagojena hitrost je v lanskem letu vzela
življenje 42 osebam, kar je dobrih 14 % manj
udeležencev kakor leta 2015 in predstavlja
32% vseh umrlih. Za 9 % je bilo manj hudo
in za slabih 8 % več lahko telesno poškodovanih. V letu 2016 je bila neprimerna oziroma
neprilagojena hitrost vzrok za nastanek 3.371
prometnih nesreč, kar je za dobrih 7 % več
kot v enakem obdobju leta 2015. Velika večina prometnih nesreč zaradi hitrosti se je
zgodila na lokalnih cestah v naselju (46%) ter
na regionalnih cestah (19%). To kaže pred28
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vsem na problematiko hitrosti glede varnosti
ranljivejših skupin udeležencev v prometu.
Zaskrbljujoč pa je predvsem delež alkoholiziranih voznikov v prometnih nesrečah, ki jim
je botrovala hitrost, saj se je ta, v primerjavi s
prejšnjim letom, zvišal za 23%.
Neprilagojena hitrost je pogosto povezana
tudi z nekaterimi drugimi vzroki prometnih
nesreč, kot so nepravilna stran oziroma smer
vožnje, nepravilnosti pri prehitevanju in izsiljevanje prednosti. Predvsem znotraj naselij je
že manjša kršitev omejitev hitrosti pomembna
za varnost ranljivejših udeležencev v prometu.
Zunaj naselij – na avtocestah – pa je problematična kombinacija hitre vožnje ter kratke
varnostne razdalje med vozili.
Ozaveščenost in vozna kultura sta ob slabši
cestni infrastrukturi zelo nizki in bi ju bilo
potrebno izboljšati. Ravno hitrost in drobne razlike v hitrosti in dojemanje tega pa so
bistvenega pomena pri preprečevanju prometnih nesreč in njenih posledic. Zato so
glavni cilji nacionalne akcije o uravnavanju
hitrosti na slovenskih cestah predvsem zmanjšanje povprečne hitrosti in to bo posledično

zmanjšalo posledice prometnih nesreč, ki se
zgodijo zaradi hitrosti. Tuje raziskave kažejo,
da zmanjšanje povprečne hitrosti v naseljih za
samo 1 km/h pomeni zmanjšanje prometnih
nesreč za približno 4 %, znižanje povprečne
hitrosti za 1 km/h zunaj naselja pa bi pomenilo zmanjšanje števila prometnih nesreč zaradi
hitrosti za približno 2 %.
V tem času je priporočljivo na vozilih zamenjati zimske pnevmatike za letne, saj je zimska
pnevmatika namenjena uporabi pri temperaturah do +7°C (VEN). Letne pnevmatike ob
višjih temperaturah zagotavljajo boljše zmogljivosti tako na suhih, kot na mokrih cestah
predvsem pri zaviranju, saj se zavorna pot s
pnevmatikami namenjenimi letnim razmeram, lahko bistveno skrajša, hkrati pa le-te
omogočajo boljši oprijem s cestiščem. Ob višjih temperaturah se namreč povprečne hitrosti zvišajo, zato je bistvenega pomena, da imamo na vozilu pnevmatike, ki so namenjene
takim razmeram. Navsezadnje pa je uporaba
zimskih pnevmatik poleti tudi neracionalna,
saj je obraba le-teh na toplejšem asfaltu precej
hitrejša. S tem tvegamo, da naslednjo zimo
Selniške novice 30 | JUNIJ 2017

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, kjer se posveča posebno pozornost uporabi odsevnih predmetov, pravilne-

mu ravnanju v cestnem prometu in upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih ter odstopanju
prednosti pešcem pred označenimi prehodi s
strani voznikov.
Delež umrlih pešcev se je v lanskem letu
(2016) primerjalno z letom 2015 povečal za
38 % (s 16 mrtvih v letu 2015 na 22 mrtvih
pešcev v letu 2016, od tega kar 5 mrtvih na

avtocestah). Delež mrtvih pešcev predstavlja
17 % med vsemi smrtnimi žrtvami prometnih nesreč v letu 2016. Število hudo telesno
poškodovanih pešcev se je primerjalno z letom 2015 v letu 2016 povečalo za 8 %, torej s
124 na 134 hudo telesno poškodovanih.

V zadnjih letih je problematično predvsem
veliko število prometnih nesreč z udeležbo
pešcev v naselju (v letu 2016 - 11 mrtvih in
121 hudo telesno poškodovanih v naselju),
med drugim tudi na prehodih za pešce, kjer

so v preteklem letu umrli štirje pešci. Opazna
je tudi problematika alkoholiziranosti med
umrlimi pešci, kjer je bila pri petih ugotovljena visoka stopnja alkohola v krvi (v preteklem
letu so pešci pod vplivom alkohola povzročili

23 prometnih nesreč).
Med glavnimi vzroki prometnih nesreč z najhujšimi posledicami za pešce vodi v letu 2016
nepravilnost pešca pri prečkanju vozišča
(10 mrtvih in 32 telesno hudo poškodovaOBČINA SELNICA
OB DRAVI
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nih) in neupoštevanje pravil o prednosti
(5 mrtvih in 40 hudo telesno poškodovanih
pešcev), v veliki meri tudi neprilagojena oz.
prehitra vožnja voznikov (4 mrtvi in 11
telesno hudo poškodovanih). Največ prometnih nesreč z udeležbo pešcev se zgodi v jesensko-zimskih mesecih. Posledično so tudi
preventivno-vzgojne aktivnosti AVP in ostalih
deležnikov usmerjene v to obdobje.
Preventivna akcija posveča posebno pozornost večji ozaveščenosti pešcev, še posebej
starejših in otrok – šolarjev, in voznikov glede
pravilnega ravnanja v cestnem prometu. Poleg
tega s terenskimi akcijami in preventivnim delom povečujemo uporabo odsevnih teles pri
pešcih, ki so izpostavljeni tveganjem prometnih nesreč in zmanjšani vidljivosti. Pri tem
se spodbuja uporaba odsevnih teles tudi pri
rekreativnih tekačih. Proaktivno preventivno
delo za večjo varnost pešcev se učinkovito dopolnjuje tudi z vključenostjo Policije, lokalnih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, nevladnih organizacij in verskih skupnosti.

gotavlja pešcem prijaznejša infrastruktura
(hodniki in območja za pešce, urejeni prehodi, šolske poti in avtobusna postajališča) z inovativnimi prometnimi ukrepi za večjo varnost
pešcev.
Za večjo varnost pešcev velja omeniti tudi
varnostne sisteme in prilagoditve vozil. Avtonomni zavorni sistemi, oblika in zaščita
sprednjega dela pokrova vozila, sistemski detektorji pešcev in inteligentne tehnologije, vse
to so napredni varnostni ukrepi avtomobilske
industrije, ki vplivajo na večjo varnost pešcev.
Pri tem velja biti posebej pozoren na tišja
električna in hibridna vozila.

Med smrtnimi žrtvami pešcev nadpovprečno izstopajo starejši udeleženci. V letu 2016
namreč beležimo kar 10 mrtvih, 56 telesno
hudo poškodovanih in 109 telesno lažje poškodovanih pešcev s starostjo nad 64 let. 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.

Za večjo varnost pešcev moramo upoštevati
naslednje:
Pešec mora uporabljati prometne površine,
namenjene hoji pešcev (pločniki, hodniki,
prehodi, podhodi, nadhodi).
Kolikor ni zagotovljenega hodnika za pešce,
mora pešec hoditi ob levem robu vozišča v
smeri hoje.
Pešec se mora vedno prepričati o varnem prečkanju ceste. Preden stopimo na vozišče, je obvezen pogled levo in desno. Cesto prečkamo
hitro in brez nepotrebnega ustavljanja.
Ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti med hojo
po cesti moramo nositi odsevnik na vidnem
mestu na strani, ki je obrnjena proti vozišču.
Poskrbimo za večjo vidnost in varnost z uporabo svetlih in odsevnih oblačil ter odsevnih
teles (odsevni trakovi, kresničke, uporaba svetilke).

Skladno s cilji nacionalnega programa se
krepijo tako preventivne aktivnosti kot tudi
ukrepi za umirjanje prometa, hkrati pa se za-

Obvezna je uporaba prehodov za pešce. Na
semaforiziranih prehodih počakati na zeleno
luč za pešce (poprej pogled na levo in na des-

no), na nesemaforiziranih prehodih posebno
pozornost nameniti približujočim se vozilom,
da se ta dejansko ustavijo z obeh smeri (vzpostavitev očesnega kontakta z voznikom, dvig
roke).
Učenci prvega in drugega razreda osnovne
šole morajo na poti v šolo in iz nje poleg odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno
okoli vratu. Odrasli, ki ob cesti spremljajo
otroke, le-te držijo za roko na zunanji strani,
proč od ceste.
Na avtocesti se ne smemo zadrževati zunaj
vozila ob cestišču, saj je to izredno nevarno.
V primeru izrednega dogodka poskrbimo za
svojo varnost: vozilo ustavimo na odstavnem
pasu z vsemi delujočimi utripalkami, oblečemo odsevni telovnik, zavarujemo mesto dogodka z varnostnim trikotnikom, izstopimo iz
vozila in se umaknemo na varno za zaščitno
ograjo ter pokličemo pomoč.
Vozniki, poskrbite predvsem, da vozite zmerno (počasneje ob megli, dežju, snegu in slabši
vidljivosti), pričakujte pešce na cestah in jim
odstopite prednost, pozorni bodite tudi na
pešce na vozišču, kjer ni pločnikov. Za dobro
vidljivost poskrbite s čiščenjem vseh stekel
in ogledal na vašem vozilu. Ne uporabljajte
mobilnega telefona med vožnjo, saj na ta način ogrožate tudi pešce.

in predpisani količini. Novost v občini Selnica
ob Dravi je tudi novozgrajena čistilna naprava, ki je bila poleg izgradnje kanalizacijskega
sistema in sedmih črpališč ena največjih investicij na tem območju. Za to infrastrukturo je
bilo potrebno zagotoviti optimalno vzdrževanje, da bo nova infrastruktura ohranjala svojo
vrednost. V naslednjem mesecu boste tisti, ki
še niste priključeni na kanalizacijsko omrežje,
dobili poziv za priključitev na novoizgrajeno
omrežje, in sicer na območju, kjer je zgrajena
kanalizacija, z vsemi informacijami o priključitvi.
Kljub upoštevanju vseh določil zakonodaje
pri določitvi cen nam je uspelo postaviti nižjo

ceno odvajanja in čiščenja odpadne vode kot
v Mariboru, pa čeprav ima Maribor več priključkov in strnjena naselja. Prav tako je cena
odvoza greznične gošče nižja ali primerljiva z
drugimi občinami, čeprav se Občina Selnica
ob Dravi razprostira po okoliških hribih. To
pomeni večje stroške odvoza, ceno pa je potrebno zagotoviti za vse občane enako. Omrežnino čiščenja blata na čistilni napravi nam je
zaradi izkoriščenosti v letu 2016 uspelo znižati skoraj za petkrat, omrežnino odvajanja
pa skoraj za trikrat. Vseskozi smo si namreč
prizadevali, da bi čim manj obremenili gospodinjstva in tako omogočili znosen prehod na
nov način obračunavanja komunalnih storitev.

Prav tako vse uporabnike gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja še enkrat pozivamo, da javijo vse spremembe glede števila
prijavljenih članov, če je prišlo do kakšnih
sprememb, in tiste, ki imajo registrirano
kmetijsko dejavnost, da si uredijo oprostitev
odvoza blata iz greznic, kot to dovoljuje zakonodaja.
V upanju na dobro sodelovanje v bodoče Vas
lepo pozdravljam.
Direktor
Andrej SITAR, dipl.ekon.

OBVESTILO
ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODVAJANJA
PADAVINSKIH VOD V JAVNO
KANALIZACIJSKO OMREŽJE

					
Javna agencija RS za varnost prometa

SPOŠTOVANI OBČANI IN OBČANKE!
S 1.1.2017 smo v občini Selnica ob Dravi
postali izvajalec gospodarske javne službe
(GJS) odvajanja in čiščenja odpadne vode, saj
je občina na javnem razpisu kot novega izvajalca GJS izbrala podjetje Varinger, d.o.o., ki
je takrat oddalo najugodnejšo ponudbo.
Izvajanje javne gospodarske službe smo uskladili in prilagodili vsem zakonskim predpisom in spremembam, ki jih je vlada sprejela
na področju varstva okolja. Naj poudarimo,
da vse pristojbine obračunavamo na podlagi
zakonov in uredb, ki jih je sprejela vlada, na
katere občina in izvajalec nimata vpliva. Vpliv
imamo samo na določitev cene za posamezne
storitve.
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Večina komunalnih podjetij je že prešla na nov
način obračunavanja komunalnih storitev, tista, ki tega še niso storila, pa bodo morala to
urediti letos z novim elaboratom. Prebivalci
občine Selnica ob Dravi ste v skladu z Uredbo
o odvajanju in čiščenju odpadne vode največjo spremembo občutili na področju storitev,
povezanih z greznicami, kar je povzročilo kar
nekaj klicev, ki smo jih prejeli od zaskrbljenih
občanov. Ker smo nekatere podatke prejeli
precej pozno, vas nismo zadovoljivo obvestili
o vseh spremembah na področju zakonodaje,
za kar se vam iskreno opravičujemo. Smo se
pa po najboljših močeh trudili podati informacije in obrazložitev novega načina obračunavanja komunalnih storitev in upamo, da
smo bili pri tem uspešni in da smo razumeli

vaše probleme.
Pričeli smo tudi s planskimi odvozi grezničnih gošč in uporabnike obveščamo sproti, najmanj 14 dni pred terminom praznjenja. Tisti,
ki boste imeli urgentno praznjenje zaradi polne greznice, nam lahko javite in naročite praznjenje pred predvidenim planom, saj imate
zagotovljen odvoz najmanj enkrat na tri leta.
Prav tako se je obračunavanje okoljske dajatve za uporabnike brez vodomera uskladilo s
predpisano zakonodajo in Uredbo o okoljski
dajatvi in to je povzročilo razveljavitev sklepa
o subvenciji okoljske dajatve, ki ga je občina
sprejela v prejšnjih letih. Za uporabnike to
pomeni plačevanje po zakonsko določeni ceni
Selniške novice 30 | JUNIJ 2017
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Spoštovane občanke in občani!
Na območju Občine Selnica ob Dravi že
deluje nova komunalna čistilna naprava.
Naprava čisti odpadno vodo iz naselij, ki so
opremljena s kanalizacijskim sistemom, ter
blato in odpadno vodo iz malih komunalnih
čistilnih naprav in greznic, ki vam jih odvaža
izvajalec javne službe.
Iz naselij, kjer je zgrajeno kanalizacijsko
omrežje, zaznavamo večje količine padavinske
vode, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje. Padavinska voda ne potrebuje dodatnega
čiščenje in tako le obremenjuje delovanje

komunalne čistilne naprave ter povzroča dodatne stroške obratovanja čistilne naprave in
črpališč.
Pomembno je, da imajo vaši objekti in vaše
dovozne poti urejeno ločeno odvodnjavanje
padavinskih vod (deževnice), tako da se ne
odvajajo v javno kanalizacijo.
Padavinske vode s streh, dovoznih površin in
drenaž speljite v ponikovalnico ali pa preko
ponikovalnice v vodotok. Priporočamo vam,
da speljete padavinske vode v zbiralnike deževnice, saj lahko to vodo koristno uporabite. S tem zmanjšate porabo pitne vode in to
posledično zmanjša vaše stroške odvajanja in

čiščenja komunalne odpadne vode.
Padavinskih vod s streh in utrjenih površin v
skladu z odlokom »Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Selnica ob Dravi (MUV,
št. 7/2017)« ni dovoljeno odvajati v javno
kanalizacijsko omrežje, zato vas, občanke in
občani, pozivamo, da si v najkrajšem času
uredite pravilno odvajanje padavinskih voda,
če tega še niste storili.
Občina Selnica ob Dravi

SELNICA OB DRAVI PRAZNUJE MINEVA 35 LET OD USTANOVITVE
OBRTNIŠKEGA PEVSKEGA ZBORA
Na pobudo g. Antona Pokeržnika, predsednika odbora za kulturno dejavnost pri OZ
Ruše, ki ga je gnala ne le močna volja, pač pa
tudi ljubezen do zborovskega petja in želja po

ohranjanju avtohtone slovenske pesmi, se je
pred 35 leti, leta 1982, oblikoval moški pevski zbor. Dirigentsko palico je vzel v roke g.
Milko Homer, novonastalega zbora pa se je

zaradi velikega števila obrtnikov, ki so v njem
prepevali, oprijelo ime Komorni moški pevski
zbor Obrtnega združenja Ruše.

Skupinska fotografija po enem izmed koncertov z dirigentko go. Šober

Pevci, ki so se skozi leta delovanja zbora nekateri tudi zamenjali, drugi pa vztrajajo že od
samega začetka, so zmeraj hrepeneli po več
– po novem pevskem znanju, po nadgradnji,
lahko bi rekli tudi, da nikoli niso zaspali na
lovorikah. Danes od srca zapojejo ne samo
ljudske, pač pa tudi črnske duhovne, zahtevnejše avtorske skladbe in nadvse priljubljene
dalmatinske pesmi. Svoje delo predstavljajo
na letnem koncertu. Letošnjega, jubilejnega,
so začinili z obiskom g. Tilna Artača, koncertu
pa nadeli ime Židana marela.

Ime koncerta je pravzaprav povsem smiselno,
tudi pevci so bili »židani«, saj ob takšnem jubileju, kot je 35 let neprekinjenega delovanja
zbora, težko ostaneš malodušen. Ob ponovno
povsem polni dvorani našega Hrama kulture
sem pomislila: kako zelo pomembno je zborovsko petje v našem kraju! Ne samo, da zbor
polni dvorane, da je z velikim aplavzom in
navdušenjem sprejet, kjerkoli nastopi, pač pa
je treba opozoriti tudi na vlogo zbora v kraju,
ki je večplastna. Zbor nam namreč nariše nasmeške na obraz, ko že tradicionalno zapoje-

mo z njimi na dalmatinskem večeru. Pričarajo
nam lepe božične praznike, ko decembra zapojejo v cerkvi na Janževi gori. Naš kraj predstavljajo drugod po Sloveniji in zunaj meja
naše domovine. Ob vsem tem pa nadaljujejo
tradicijo, nadaljujejo sanje in izpeljujejo cilje,
ki si jih je pred 35 leti postavil g. Pokeržnik
Anton. Pevci nikoli niso skrhali njegovega
zaupanja, nikoli odnehali in se nikoli predali.

hova pesem pa vedno znova razvedri, poboža
glasbene in manj glasbene duše, seže do srca
in orosi tudi prenekatero oko.
Tradicijo zborovskega petja je torej še naprej
potrebno peljati naprej – brez omahovanj,
brez ustavljanja, brez pavze. Zbor ima vedno
odprta vrata tudi za nove glasove in medse
prijazno vabi tudi nove člane, ljubitelje petja

in nove stebre, ki bodo še naprej nosilci zborovske kulturne dediščine v Selnici ob Dravi.
Obrtniškemu pevskemu zboru KD Pavza ob
častitljivem jubileju izrekam iskrene čestitke
in dodajam: še na mnoga, mnoga pevska leta!

O dolgoletni tradiciji zbora pričajo tudi črno - bele fotografije.
Zbor je svoje poslanstvo vzel zelo resno. Pevci
niso le prepevali, k svojemu delovanju so pristopili celostno in si v svoji dejavnosti zastavili
tudi naslednje cilje: financirati umetniškega
vodjo, nabaviti instrumente za vaje, nabaviti obleke za nastope, financirati intenzivne
vaje in prostor za vaje (učilnica v Gasilskem
domu) in drugo.
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Zbor je sprva štel 35 članov in je bil povsod
toplo sprejet. Njihov repertoar pa je poleg narodnih obsegal še partizanske in borbene pesmi. Dirigentsko palico so poleg g. Homerja
skozi zgodovino pevskega zbora vihteli še ga.
Marinka Šober, ki je zbor vodila kar dolgih
20 let, sledila pa sta ji še g. Gregor Zavec in
sedanji zborovodja g. Tadej Kušar. Predsedo-

vanje zboru pa so uspešno opravljali: g. Lep
Jurij (predsedoval je kar 25 let in bil imenovan
tudi za častnega predsednika društva), sledili
so mu g. Bernard Rajh, g.Ervin Šteger, g. Janko Stojkovič, trenutno pa zboru predseduje g.
Primož Rajh.
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Utrinek z letošnjega jubilejnega koncerta
Pevci danes povedo, da sama ljubezen do
zborovskega petja ni dovolj; potrebno je še
veliko odrekanja, prilagajanja, timskega dela,
samodiscipline in kreativnosti. Prav zato je
prav, da je njihovo delo cenjeno od nas poslušalcev – da jih nagradimo z našim obiskom
ob njihovih prireditvah, ko nam vedno znova
ponujajo nepozabno glasbeno doživetje, nji-

Zapisala: Sara POKERŽNIK
Fotografije: arhiv PZ
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25 LET ŽPZ LIPA

Pesem prelepa se iz grla glasi,
tiha in nežna kot struna zveni,
poje jo srce sebi v čast,
poje jo človek včasih na glas.

Ob proslavi naše 25-letnice smo prejele Gallusova priznanja in značke za dolgoletno
prepevanje, ki jih podeljuje JSKD. Devet jih
je prejelo zlate, dve srebrni in dve bronasti

(Zinka Mori)

Želja po prepevanju lepih slovenskih pesmi
nas je pred 25 leti združila in smo ustanovile
ŽPZ LIPA Sv. Duh na Ostrem vrhu. Sestavljamo ga žene in dekleta različnih poklicev,
druži pa nas ljubezen do glasbe, pa ne le to,
v teh letih smo stkale prijateljske vezi in smo
postale velika družina. Veliko ur smo preživele

skupaj na vajah in nastopih. Veliko je bilo veselih trenutkov, včasih tudi žalostnih, ko smo
v pesem izlile svoje srce in ko ti melodija seže
v dno duše, te osreči in pomiri. V druženju
najdemo sprostitev in energijo za premagovanje vsakdanjih obveznosti. Veliko nastopov
se je nabralo v teh letih na različnih priredi-
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vednostjo najbližje in sežejo v srce. Želimo si
še veliko nastopov, uživanja v glasbi, veselja v
druženju in zadovoljnih poslušalcev.

tvah. Redno se udeležujemo revije pevskih
zborov, pripravile smo tudi več samostojnih
koncertov. Nazadnje je bil letos 18. marca
v dvorani pri Sv. Duhu, ko smo praznovale
petindvajsetletnico obstoja.

Tokrat smo v goste povabile MPZ Ožbalčki puobi, s katerimi nas vežejo dolgoletne prijateljske vezi, in pevsko skupino Tackani iz Lovrenca na Pohorju.
34

znački. Prepevamo različne zvrsti glasbe, od
slovenskih skladateljev do nekaterih tujih avtorjev. Najljubše pa so nam slovenske ljudske
v različnih priredbah, saj so nam s svojo izpo-
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Prispevek: Darinka Maček, Foto: Slobodan TATALOVIČ
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OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
JABOLKO OŠ SELNICA OB DRAVI

Otroška folklorna skupina JABOLKO deluje
že sedmo šolsko leto. V skupini pleše 24 otrok, in sicer 2 učenca in 22 učenk od 1. do
6. razreda. Na diatonično harmoniko nas
spremljata Rok Hadner, učenec 4. razreda
in Andrej Hartman, učenec 9. razreda OŠ
Selnica ob Dravi. Večina otrok se je letošnje
šolsko leto prvič preizkusila v vlogi folklornika oziroma folklornice. Letošnje šolsko leto
smo morali zaradi velikega števila vpisanih
otrok pripraviti veliko kostumov in prirediti

velikost posameznim plesalcem in plesalkam.
To je storila naša šivilja, gospa Cvetka Lep. Za
prvotno kostumsko podobo pa je zaslužna gospa Nežka Lubej. Do sedaj smo nastopali na
šolskih in lokalnih prireditvah, na folklornem
festivalu v Pekrah ter na šestih revijah otroških
folklornih skupin, kjer smo dosegli zelo lepe
uspehe. 1.4.2017 smo bili posebej ponosni,
saj smo nastopili na reviji v našem domačem
kraju in v novi dvorani Hrama kulture v Selnici ob Dravi. Predstavili smo se s spletom Mi

ništva (Digitalni učenjaki), nemščine (Ein,
zwe, drei – Spielerei) in obveznih šolskih dejavnosti, ki povzročajo težave ali pa bi jih radi
nadgradili (Učenec, sam svoj mojster, Premikajmo gore, Brez muje se še čevelj ne obuje).
Kalili smo se kot modni oblikovalci, raziskovalci prazgodovine in bajeslovnih bitij okolice,
igralci, lutkarji, scenografi, mladi znanstveniki

(Modni oblikovalci, Svet dinozavrov, Bajeslovna bitja okolice, Gledališče tako in drugače, Znanstveniki ali čarovniki), razmišljali
o družbenih moralnih vrednotah in pravilih
(Lepa beseda lepo mesto najde, Jaz drugačen,
ti drugačen, on drugačen – vsi enaki), tekmovali, se spodbujali, vztrajali (Razmigajmo možgane, Šolska športna liga, Počitniški diren-

daj), spoznavali slovensko kulturno dediščino
(Baba čula, baba rekla) ter skrbeli za dobro
počutje v šolskih in obšolskih prostorih (Šola
kot prostor dobrega počutja, Noč prijateljstva
v sodelovanju s šolskim pevskim zborom).

Odpravili smo se na strokovno ekskurzijo v
praznično Ljubljano ter svoje znanje o kulturni dediščini nadgrajevali v Slovenskem
etnografskem muzeju, glasno spodbujali naše

smučarke na 53. Zlati lisici pod Pohorjem in
slovenske »orle« v Planici, svoje spretnosti drsanja nadgradili s plesom na disco drsanju v
Ledni dvorani Maribor, se družili s svetovnimi

glasbenimi umetniki (Gwen Hughes), svoje
pustne maske predstavili na lokalni pustni povorki v Selnici ob Dravi ter si na Ptuju ogledali mednarodno pustno povorko.

se z vlakom peljemo. Meseca marca pa smo
z istim spletom nastopili tudi na folklornem
festivalu v Pekrah in na prireditvi Zlata vrtnica
v Selnici ob Dravi. Čakata nas še dva nastopa,
in sicer na prireditvi Dober dan, Selnica in na
zaključni prireditvi OŠ Selnica ob Dravi.
Prispevek pripravil: mentorici
Nataša Javornik in Andreja Robič

PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 2016-2021
NA OŠ SELNICA OB DRAVI
Predstavitev projekta
Osnovna šola Selnica ob Dravi je v mesecu novembru 2016 pričela z izvajanjem aktivnosti
projekta Popestrimo šolo 2016-2021 (projekt
POŠ), naložbo, katero financirata Republika
Slovenija in Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Naša osnovna šola je
bila ena izmed 28. v vzhodnem delu države,
ki ji je s svojim programom aktivnosti uspelo
zbrati zadostno število točk in je bila izbrana
za izvajanje projekta. Aktivnosti, ki jih bomo
poskusili realizirati v naslednjih letih in so povezane s kulturnimi, socialnimi, multimedijskimi, naravoslovnimi, jezikovnimi, športnimi in turističnimi vsebinami, so orientirane k
doseganju naslednjih ciljev: - pridobiti znanja
o uporabi novih pedagoških strategij in oblik
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dela, ponuditi drugačne metode in oblike dela
za nadarjene učence in učence s primanjkljaji,
socialno ogrožene učence in učence tujce, prispevati k razvoju inovativnih učnih okolij,
ki niso del rednega izobraževalnega programa,
- spodbujati sodelovanje z drugimi javnimi
zavodi, gospodarskimi družbami in nevladnimi organizacijami v lokalnem in strokovnem
okolju, - s profesionalnim usposabljanjem
strokovnih delavcev in multiplikatorja razvijati in izboljšati kompetence šolajočih, - oblikovati učečo se skupnost na lokalni, regionalni
in nacionalni ravni.
Kaj smo POŠ-evci počeli v prvih mesecih
projekta?

Projekt POŠ na naši šoli ponuja dejavnosti,
namenjene različnim starostnim skupinam
otrok v šoli in vrtcu. Veliko vključenih otrok
je dokaz, da smo na pravi poti.
Dejavnosti izvajamo pred poukom in takoj
po njem ter med vikendi in počitnicami. V
zimskih mesecih smo se zaradi hladnega vremena raje zadrževali v zaprtih prostorih, v
spomladanskem času pa svoje aktivnosti selimo v naravo. Dejavnosti redno povezujemo
z lokalnimi društvi in drugimi organizacijami
(Turistično društvo Selnica ob Dravi, Kulturno društvo Pavza, Društvo Kamnica, NŠ NK
Pohorje, OK Turbina, Območna zveza veteranov vojne za Slovenijo, Občina Selnica ob
Dravi, Društvo tabornikov Kobanski rod …).
Tedensko smo pridobivali znanje iz računalSelniške novice 30 | JUNIJ 2017
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SELNIŠKI PETOŠOLCI
V ZIMSKI ŠOLI V NARAVI

Odpeljali smo se na bele strmine, v osrčje Julijskih Alp, natančneje v CŠOD v Kranjsko
Goro, kjer smo v času od 30.01. – 03.02.2017
uresničevali cilje zimske šole v naravi.
Mnogi učenci so bili na začetku malo skeptič-

Svojo domišljijo in ustvarjalnost še zmeraj kalimo z oblikovanjem dinozavrov in modnega
nakita, slikanjem na les, fotografiranjem, možgane kodramo z zapletenimi matematičnimi

in logičnimi nalogami, pripravljamo šolski
jezikovni slovar in šolsko turistično pot, ob
vsem tem pa skrbimo še za naravo z zbiranjem in tehtanjem papirja in urejanjem oko-

ni, ali se bodo naučili smučati. A je ta negotovost prav kmalu bila nepotrebna.
Sprejeli so nas izurjeni učitelji smučanja in
gostoljubni ter strokovno podkovani delavci
CŠOD Kranjska Gora, ki so nam vseh pet

dni nudili najrazličnejša znanja in nas bodrili v veščinah alpskega smučanja. Za to se jim
učenci in učitelji spremljevalci najlepše zahvaljujemo.

lice gradu Viltuš v sodelovanju s Turističnim
društvom Selnica ob Dravi.

Tržnica znanja

V mesecu maju, juniju, juliju in avgustu načrtujemo izobraževalne ekskurzije, pohode in
delovno-izobraževalne tabore v sodelovanju z
lokalnimi društvi in organizacijami.
Vljudno pa vas vabimo na Tržnico znanja, ki
jo v okviru občinskega praznika organiziramo v sodelovanju z Občino Selnica ob Dravi,
in sicer v soboto, 27. 5. 2017, v Hramu
kulture Arnolda Tovornika. Pripravljamo dve
gledališki predstavi (Peter in volk, Bobek in
barčica), razstavo izdelkov učencev, ki sodelujejo v projektu POŠ, in kratko predstavitev
samega projekta.

»Sem se v zimsko šolo podal – a,
malo strahu si v kosti pognal – a.
Učiti se smučati je zanimivo bilo,
čeprav me je malo strah obdajal.
Ampak bilo je zaman.
Med smučarje zdaj se lahko podam,
ker smučati znam.«

Pripravila: Urška BREZNIK, multiplikatorica projekta POŠ na OŠ Selnica ob Dravi
Fotografije: Zdenka GRADIŠNIK, Ivanka FREŠER, Oto VOGRIN in Urška BREZNIK
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Besedilo in fotografije, Zdenka GRADIŠNIK,
razredna učiteljica OŠ Selnica ob Dravi

OGLED LOVSKE RAZSTAVE NA VURMATU
V mesecu februarju, 6.2.2017, smo se učenci podružničnih šol Gradišče na Kozjaku in Sv. Duh na Ostrem vrhu z veseljem odzvali na povabilo
Lovske družine Vurmat na ogled lovske razstave.

V domu Lovske družine na Vurmatu nas je
prijazno sprejel lovski starešina gospod Rudolf
Maček in nam predstavil dejavnosti lovskih
družin. Gospa Mojca Rihter, lovka, pa nam
je povedala veliko zanimivosti o nalogah lovske družine, kot so trajnostno gospodarjenje
z divjadjo, izvajanje ukrepov za preprečevanje
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in omejitev škode po divjadi, sodelovanje z
lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami, vzgajanje in izobraževanje članov z glasilom Lovec, Zlatorogovo knjižnico, predavanji, strokovnimi ekskurzijami in razstavami,
skrb za razvoj lovske kinologije in lovskega
strelstva, skrb za vzrejo lovskih psov in usposa-

bljanje vodnikov ter še veliko drugega. Učenci
so si ogledali lovsko literaturo, pripomočke,
slike ter razstavljeno rogovje odstreljenih živali ter postavljali veliko vprašanj. Najbolj so se
razveselili pihanja v lovski rog.
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V prijetni družbi drugih članov lovske družine, ob okusnem pecivu in čaju smo izvedeli še veliko zanimivosti. Žal pa smo se morali posloviti z
željo, da nas čez tri leta morda ponovno povabijo.
Prispevek: Nataša JAVORNIK,
prof. razrednega pouka na podružnici Gradišče na Kozjaku
Hvala vsem!
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ
OBČINA SELNICA
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MATERINSKI DAN NA PODRUŽNICI
GRADIŠČE NA KOZJAKU

V petek, 24.3.2017, smo v Domu krajanov
v Gradišču na Kozjaku vsem mamam zaigrali
Levstikovo pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico. Učenci in otroci iz vrtca smo se za nekaj
trenutkov preselili v čas naših babic in prababic.
Nekoč otroci niso imeli televizije, ne plastičnih
igrač. Tudi obleke niso imeli svoje, kaj šele obilna kosila. Skromnost in pomanjkanje pa jih ni
odvrnilo od veselja do življenja in ljubezni. Vidkova mati je morala sama preživljati sedem otrok
in vsakemu ni mogla sešiti nove srajčice, zato so
mlajši otroci vedno nosili ponošene srajčice svoji
starejših bratov in sester. Videk, še tako majhen
in nebogljen, ki je naokoli hodil s ponošeno in
raztrgano srajčico, je kljub pomanjkanju osrečeval vse okoli sebe, predvsem pa rastline in živali.
Za njegovo dobroto so ga živali poplačale z novo,
toplo srajčico. Tako mu je ovca dala volno, grm
mu je volno izmikal, pajek stkal blago, rak je blago ukrojil in ptička iz blaga sešila novo srajčico.
Videk je s svojo dobroto pomagal ubogi, delovni
materi in ji na tak način prihranil šivanje raztrgane srajčke. Čas, ki bi ga porabila za šivanje, pa je
raje porabila za druženje z otroki.
Drage mame! Hvala vam za vse, kar nam dajete, predvsem pa hvala za vaš čas, nežnost in tople
dlani.
Pripravila: Nataša JAVORNIK
Fotografija: Nataša JAVORNIK
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Danes bomo krofe cvrli,
kakšno smešno še razdrli,
vso obleko bomo slekli,
se v pajace preoblekli,
s krinko si obraz zakrili –
šeme – v svet se zapodili
žalost vso naj šment pohrusta;
danes šli se bomo pusta.
Danilo Gorinšek

Tudi na podružnici Gradišče na Kozjaku smo
se šli pusta. Preoblekli smo se v super junake,
čarovnice, čebelice in še in še ter preganjali
zimo vsepovsod okoli šole in po bližnji oko-

lici. V razredu smo s plesom in petjem vabili
pomlad, se mastili s slastnimi krofi in priredili
prave pustne karaoke. Da nam je bilo še lepše,
smo v goste povabili naše otroke iz vrtca.

Pripravila: Nataša JAVORNIK

ŠOLA V NARAVI V CŠOD ŠKORPIJON
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Letos smo prve dni v mesecu marcu učenci
in učenke obeh podružnic preživeli prijetne in
poučne dni v šoli v naravi, v Centru šolskih
in obšolskih dejavnosti Škorpijon. Prijazno
osebje, učitelji in učiteljica so nas z veseljem
sprejeli in nam predstavili veliko zanimivosti.

Naučili smo se orientirati v naravi, spoznali
smo naše osončje in planete v njem, se podali na učni sprehod v gozd, jahali konje, kurili
ogenj v naravi in se vozili s pležuhi. Ob večerih smo se družili z drugimi obiskovalci doma,
v delavnici pa izdelali svoje lastno ''letalo''.

Zelo navdušeni in polni lepih vtisov smo se
poslovili od prijaznega osebja in se bogati, z
več izkušnjami, vrnili v svoje domove.
Prispevek in fotografija: Nataša JAVORNIK

TD Selnica ob Dravi je bilo kot vedno tudi v
letu 2016 zelo aktivno, saj mu je bil zaupan
od Ministrstva za kulturo projekt »Urejanje
parka gradu Viltuš«. S številnimi delovnimi
akcijami smo uresničevali cilje programa. Za

to gre zahvala neutrudnim članom TD in njihovim somišljenikom.
Veseli smo, ker so že po letu dni vidni rezultati
tega čudovitega bisera. O tem pričajo izjave
številnih popotnikov, katerih poti vodijo skozi

Dravsko dolino. Številnim zastane korak ob
pogledu na prenovljeno podobo parka, ki s
svojimi avtohtonimi sortami dreves in njihovo dolgo zgodovino pritegne marsikatero slovensko in tujo človeško dušo.

Člani društva obljubljamo in se zavezujemo,
da bomo v letu, ki je pred nami, nadgrajevali
in dopolnjevali aktivnosti v zvezi s tem projektom in tesno sodelovali z Ministrstvom za
kulturo. Zato si z njim močno želimo nadaljnjega sodelovanja, saj so ideje, želje in interesi
društva še zelo veliki za urejanje in delo znotraj tega naravnega lepotca.

turistično ponudbo na najrazličnejših lokacijah in področjih, kot so sobotne tržnice domačih in tudi tujih ponudnikov, ohranjanje
tradicije podeljevanja priznanj in plaket za
urejenost okolja posameznikom pod imenom »Zlata vrtnica«, vsako drugo leto poteka
edinstvena prireditev v SV Sloveniji, izbor
»Kraljice jabolk«, posledično tudi znameniti
»Štrudl Fest«, možnost ogleda stalne »Čevljarske zbirke« v prostorih Sovena, v nadaljevanju z degustacijo vin v najstarejši kleti Vina
Breznik v samem središču Selnice, prisotnost
na prvomajski budnici, organizacija likovnih

natečajev, partnerstvo na »Jabolčni poti«, različna gostovanja doma in v tujini, množične
aktivnosti v sklopu prazničnega decembra,
kot so priprava programa in obdaritev otrok
ob prihodu treh veselih mož, blagoslov konjev
na domačiji »Čebelko« ter organizacija in izvedba »Silvestrovanja« na vasi v sodelovanju
z lokalno skupnostjo. Poskrbljeno pa je bilo
tudi za strokovno izpopolnjevanje članov, saj
smo se v mesecu avgustu udeležili ekskurzije
v Bratislavo.

DEŽELA KLOBUČARIJA

Pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu so letos učenci
in otroci iz vrtca svoje mame ob materinskem
dnevu popeljali v pravljični svet klobukov.
Prav pod vsakim (lovskim, gusarskim, medvedjim, škratovim, muzikantskim,…) je naša
glavna igralka Jelka našla prijatelje, ki so ma-

mam njihov praznik polepšali s petjem, plesom in igranjem na glasbila. Dramatizacijo in
sceno prireditve smo strokovne delavke pripravile na podlagi pravljice Ele Peroci Moj dežnik je lahko balon. Proslavo so s svojim ubranim petjem zaključile pevke pevskega društva

Lipa in bivši učenci naše podružnične šole s
svojimi recitacijami.
Pripravila: Damjana OČKO, prof. razrednega pouka

TD Selnica ob Dravi, je kot društvo z najstarejšo tradicijo znotraj lokalne skupnosti, saj je
prav v minulem letu praznovalo 40 - letnico
delovanja, je vse leto skrbelo in uresničevalo

KRONOLOŠKI PREGLED DELA
»TURISTIČNEGA DRUŠTVA«
Selnica ob Dravi v letu 2016
TURIZEM SMO LJUDJE.
Ugibamo, kaj delali bi radi vse.
Radi se zabavamo.
Igramo z delom se.
Zelenje in drevje obrezujemo.
Elemente znotraj parka Viltuš popravljamo.
Malokdaj pa za to prosti smo.
Smo vedno z delovnimi akcijami zasedeni.
Marsikomu s tem pomagamo.
Ogromno se z naravo povezujemo
ter mir in slogo spoštujemo.
Lepoto ljubimo.
Jo radi z ljudmi delimo si.
Uživamo na prostem vsi.
Drug drugega spoštujemo.
Jamice na jabolčni poti utrjujemo.
Enakost in ljubezen do narave cenimo …
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Glavni cilj društva je pretežno ta, da zna kraj
približati krajanom. Prav s tem namenom so
se vse akcije odvijale v neposredni povezanosti
z OŠ Selnica in vrtcem Kobanček in z veliko
željo v svoje kroge vključiti čim več mladih in
na njih graditi bodočnost občine in njenih
zaselkov.
Za prepoznavnost kraja doma in zunaj meja
skrbimo tudi s pomočjo reklamnega materiala

– brošure, kjer imajo domači lokalni turistični
ponudniki možnost predstaviti svojo ponudbo in vsesplošno delovanje.
Asortiment turistične ponudbe je tako bogat
in prikupen, da se lahko v domačem kraju
najde kopica kulturnih, naravnih in tehnoloških bogastev ter, seveda, dobrot iz domačega
lokalnega okolja.
Da je uspešnost dela TD Selnica ob Dravi

tako učinkovita in bogata, gre zahvala prav
predsednici društva gospe Ivanki Frešer, katere srce neumorno bije za lepote Selnice in
njene okolice.
Besedilo je napisala:
Zdenka GRADIŠNIK
Fotografije vzete iz arhiva TD
in Vladimir Sabolek

PODELITEV PRIZNANJ IN PLAKET ZLATA
VRTNICA ZA LETO 2016
Konec meseca marca je TD Selnica ob Dravi
skupaj s Hortikulturnim društvom Maribor v
Hramu kulture Arnolda Tovornika podelilo
12 priznanj in dve plaketi Zlata vrtnica za leto
2016. Plaketo lahko prejme nekdo, ki je že
pred tem prejel priznanje Zlata vrtnica. Naši
nagrajenci - ljubitelji vrtov in urejenega okolja
v vseh letnih časih pozitivno vplivajo na občane in turiste, ki obiščejo našo lepo občino.
Priznanja in plaketi smo podelili v petih sklopih. Med njimi je potekal kulturni program,
katerega so pričeli harmonikarji iz Gradišča na
Kozjaku. Skupino sestavlja 9 frajtonarjev, trobentač in baritonist. Skupina je starostno zelo
raznolika. Mlajši se učijo igranja harmonike
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vsak pri svojem mentorju. V skupini so starejši vzor mlajšim. Med njimi vlada prijateljsko
vzdušje in veselje do skupnega igranja ter
druženja. Program je popestrila tudi otroška
folklorna skupina Jabolko, ki deluje na naši
osnovni šoli že sedmo šolsko leto. Predstavili so s spletom Mi se z vlakom peljemo. V
spletu so se prepletale izštevanke, igre in plesi.
Ples Ob bistrem potoku je spremljal na diatonični harmoniki četrtošolec Rok Hadner,
ples Rašpla pa devetošolec Andrej Hartman.
Učenci nastopajo pod mentorstvom učiteljic
Nataše Javornik in Andreje Robič. Na našo
prireditev vedno povabimo kakšnega gosta iz druge občine. Tokrat je bila med nami
etno ženska skupina Šajke. Nastanek njiho-

vega ime sega sto let nazaj. Takrat so bili ob
potoku Vuhreščica manjše žage in mlini, po
reki Dravi pa so vozile šajke in splavi. Mali
pokriti splavi s streho so se imenovali šajke.
Ker članice skupine živijo v Vuhredu ob reki
Dravi, so dale skupini ime Šajke. Da glasba ne
pozna meja in izvirnosti, je dokazalo 8 deklet
iz glasbenega krožka, ki deluje v OŠ Selnica
ob Dravi pod mentorstvom učiteljice Marinke Šober. Zaigrale so na plastične kantice in
zraven plesale ob posneti glasbeni spremljavi.
S svojim pevskim talentom nas je navdušila
učenka Patricija Cebek, ki nam je zapela pesem Mance Špik in Kvartopircev.
Vrhunec prireditve je bila podelitev plaket
Zlata vrtnica za leto 2016.
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Prvo plaketo Zlata vrtnica za leto 2016 je v
občini Selnica ob Dravi prejela družina Strmšnik. Nagrajeni so bili že leta 2003 in 2009.
Ob obilici dela na kmetiji in v podjetju Romet družina najde čas za urejanje zelenjavnega vrta, zelenice, trajnic in sezonskega cvetja.
Delo z rastlinami jim predstavlja užitek, hobi
in sprostitev, kar je skozi vsa leta, odkar se podeljujejo priznanja, vidno na vsakem koraku,
saj je okolica njihovih hiš in poslovnih objektov vzorno urejena v vseh letnih časih.
Drugo plaketo Zlata vrtnica je prejelo TD
Selnica ob Dravi.
Turistično društvo Selnica ob Dravi je bilo
prvič vpisano v register društev 30.9.1976.

Pred tem vpisom je društvo delovalo v okviru Mariborske turistične zveze. Imenovalo se
je Turistično olepševalno društvo Selnica ob
Dravi. Že iz takratnega imena je razvidno, da
je društvo skrbelo za urejenost kraja tako ali
drugače. Tudi po spremembi naslova v TD
Selnica ob Dravi, je še vedno ostala skrb za
urejeno okolje. Pred leti smo okrasili vse mostove ob glavni cesti Maribor-Fala, ob cesti na
Sv. Duh na Ostrem vrhu in drugod po občini.
Cvetlična korita smo morali kasneje odstraniti zaradi pritožbe krajanke, pa tudi ostali mostički so bili raj za nepridiprave. Nadaljevali
smo z zasaditvami ob glavni cesti, pri OŠ, na
vasi, na Jabolčni poti itd. Zadnji dve leti pa
smo večjo pozornost posvetili parku ob gradu

Viltuš. Ministrstvo za kulturo nam je zaupalo
urejanje parka za obdobje 2015 in 2016. Da
smo bili »ta pravi«, je bilo zaznati tudi pri raznih medijih. Park in okolica parka sta danes
urejena, park je pokošen, ribnik očiščen, vsa
navlaka pa odpeljana. Park je oživel in je vreden ogleda!
Plaketi sta podelili kraljica jabolk gospodična
Taja Grill in predstavnica Hortikulturnega
društva Maribor gospa Karin Bejo.
Vsako leto naše turistično društvo na tej prireditve razglasi in nagradi posebnega nagrajenca. Ta čast pripade nekomu, ki našemu društvu nesebično pomaga pri svojem delovanju.
Letos je bilo nagrajeno podjetje Foto Anka.
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V imenu Turističnega društva Selnica Ob
Dravi se zahvaljujem vsem ljudem v naših občinah, ki znajo ceniti naše delo in ohranjajo
čut do zelene narave. Hvala tudi vsem nastopajočim.

Vsem dobitnikom priznanj in plaket še enkrat
iskrene čestitke in hvala za prijaznost in sodelovanje na terenu.

Naj bo cvetoče in bujno rastoče do naslednjega ocenjevanja!
Zapisala: Damjana OČKO

POROČILO O DELU DRUŠTVA
ZA LETO 2016
Leto 2016 je za nami. Smo v času, ko analiziramo naše delo. V preteklem letu na podlagi
doseženega v preteklem letu si postavljamo
cilje za tekoče leto.
Ko se danes ozremo nazaj v leto 2016, lahko
rečemo, da smo bili kar pridni in smo lahko
zadovoljni. V mislih smo imeli tudi kaj več,
pa nismo uresničili. Še vedno trdno drži pregovor : Starejši si, počasnejši si in zato nas
upokojence večkrat čas prehiteva. Od tod je
občutek, da upokojenci nimamo nikdar časa.
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 se nam kopičijo razne
bolezni in za zaključek nas zapeljejo tja, od
koder ni povratka, pa klub temu, da živimo v
času velikega znanstvenega napredka. Napredek še ni tako daleč, da bi izumili zdravilo,
ki bi preprečilo staranje in omogočilo daljše
življenje.
Vidite, dragi upokojenci, to je edina resnica,
zato pa dokler nam še zdravje služi, spoštujmo drug drugega, odvrzimo sovraštvo, raje
pomagajmo drug drugemu in se imejmo radi.
Samo tako bomo zadovoljni, bolj zdravi in
srečni in starost nam bo lepa.
Dragi upokojenci, dejstvo je, da imamo vse v
naših rokah in od nas samih je odvisno, kako
bomo preživeli starost. Telesna aktivnost, mirno življenje in druženje je pogoj za zdravo in
dolgo življenje. Vsi naši programi so namenjeni temu. Vsak sleherni član upokojencev
lahko najde delo – rekreacijo v Društvu.
Odvisno pa je od vsakega posameznika, ali je
pripravljen sodelovati.
V Društvu se trudimo, da bi ustvarili, delali
tako, da bi bili vsi člani zadovoljni. Tu in tam
nam kaj uspe, včasih pa tudi ne.
Povedati pa je potrebno tudi, da nas pri delu
večkrat ovirajo neživljenjski državni predpisi,
slovenska » faušija«. Pri vsem tem pa je tudi
res, da mi upokojenci nismo preveč priljubljeni. Celo od mladih večkrat slišimo, da smo
upokojenci cokla razvoja – napredka.
Tudi drugače se nam ne piše nič dobrega.
Po vsem svetu rožljajo z orožjem, ne zavedajoč
se, kaj vse slabega prinese vojna. Naši starejši
so si izkusili in vedo, da je le mir največje bo48
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gastvo na svetu.
V svetu je vse večja razlika med bogatimi in
revnimi. Bogatini bi želeli še več in malo mar
jim je za revne. Tudi pri nas ni nič kaj bolje. Že
preko 50% upokojencev prejema minimalne
pokojnine, premalo za dostojno življenje.
Naše društvo šteje nekaj nad 700 članov. Društvo vodita in usmerjata delo 15 - članski UO
in 3 - članski NO.
Medsebojni odnosi v društvu so dobri. Za
vsako delo se dogovorimo, skratka, z veseljem
se dela, če je v društvu razumevanje.
Naše društvo ima za lažje delo sekcije in komisije. To so :
•
kulturna sekcija – pevci UPI,
•
sekcija za rekreacijo in šport,
•
izletniška sekcija,
•
socialna komisija,
•
stanovanjska komisija,
•
projekt starejši za starejše.
Pri delu Društva ugotavljamo, da za starejše ni
pomemben samo denar. Starejšim tudi veliko
pomeni prijazna beseda, pozornost in obisk
na domu.
Starejši ljudje se bojijo samote. Prav zaradi
tega v velikih primerih obiščemo starostnike
na domu.
Socialna komisija je v lanskem letu obiskala
70 starostnikov in jih tudi primerno obdarila.
Obiska na domu so bili deležni tudi člani, ki
so dočakali 80 let, 85 let, 90 let in več. Teh
obiskov sta se vedno udeležila član UO in
predsednik Društva.
Na kulturnem področju so aktivni pevci »
UPI«. Pevci vedno sodelujejo na tekmovanju
medobčinskega srečanja na lokalnem nivoju.
Po potrebi obiščejo tudi s svojim programom
domove starostnikov.
V Društvu veliko pozornost dajemo rekreaciji
in športu. Ni edini namen tekmovanje. Vedeti
je treba, da rekreacija in šport ohranjata fizične in psihične sposobnosti človeka.
Vse leto potekajo ligaška tekmovanja v Zgornje Podravski zvezi Maribor, in to v odbojki,
kegljanju in šahu. Poleg tekmovanj so tudi tedenski treningi, da se ohranijo tehnika, moč
in zdravje.
V odbojkarski sekciji aktivno igra 18 članov,
pri kegljanju 29 članov in pri šahu 12 članov.

Da je športna dejavnost pri Društvu uspešna, je dokaz nekaj nad 80 pokalov, ki krasijo
društvene prostore.
Selniški starostniki še niso za staro šaro ali »od
muh«.
V rekreacijo so vključene tudi » Igre po naše«.
V teh igrah sodelujejo tudi Društvo upokojencev Fala in Smolnika. V igrah sodeluje od
vsakega društva od 50 – 60 upokojencev (to
so moški in ženske).
Pri Društvu upokojencev že tretje leto uspešno deluje šahovska sekcija, v katero je vključenih okoli 12 šahistov. Šahisti se tedensko
dobivajo, vodi jih domačin šahist Marijan
Šeško. Sodelujejo na raznih tekmovanjih in so
kar uspešni in dokazujejo, da je tudi v zrelih
letih lahko človek uspešen.
Izletniška sekcija je v lanskem letu organizirala
5 izletov po Sloveniji. Izleti so bili dobro organizirani, upokojenci zadovoljni, vodja izletov
pa je naš član UO g. Jože Kojzek.
Pri organizaciji izletov nastaja problem udeležbe. So konkretni izleti, kjer so želje po udeležbi večje od možnosti, so pa izleti, kjer ni
toliko zanimanja. Kako uskladiti želje upokojencev, da bi bili vsi zadovoljni, pa je vprašanje
in pričakujemo odgovore od vas. Vsako leto
Društvo tudi organizira 7-dnevni in 3-dnevni
dopust v hotelu Delfin Izola. Skupna udeležba je okoli 100 članov upokojencev.
Spoštovani upokojenci, vreme – narava nikomur ne prizanese. Tako sta lanska spomladanska pozeba in še neurje naredila veliko
škode v sadovnjakih naše zadruge.
Vodstvo upokojencev se je odločilo, da s prostovoljnim delom pomaga odpraviti posledice. V ta namen je prišlo na delo kar nekaj
upokojencev. Tudi v tej akciji so upokojenci
pokazali, da so vedno pripravljeni ljudem pomagati.
Upokojenci so se zavedali gesla: »Kdor hitro
da, dvakrat da.«
V letu 2016 se je tudi nadaljeval projekt »
Starejši za starejše«. V tem projektu sodeluje
10 prostovoljcev in koordinator. Opravljenih
je bilo kar nekaj novih obiskov in preko 300
ponovnih obiskov. V določenih primerih so
prostovoljci tudi fizično kaj storili.
Društvo upokojencev pa ni samo organizator
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dela. Veliko skrb nameni druženju, da bi se
tako člani razbremenili vsakodnevnega dela.
V ta namen je Društvo organiziralo mesečni
turnir v igranju kart. Imenujemo ga ŠNOPS
PARTIJA. Redno se turnirja udeleži okoli 30
članov. Za zaključek letnega turnirja pa se zberejo vsi udeleženci, kjer se podelijo pokali za
dosežena mesta.
Ob tej priliki vam moram članom povedati,
da je za leto 2017 pobrana vsa članarina in
da je spisek članov po abecedi urejen. S tem
je tudi opravljeno veliko dela in je ena skrb
manj. Pohvaliti moram člane upravnega odbora. Vsa dela opravijo vestno in z dobro voljo.
Ob pobiranju članarine smo pri članih z anketo tudi vprašali:, ali so z našim delom za-

dovoljni.
Skoraj 95% je odgovorilo, da so zadovoljni,
le tako naprej. To nam daje še več energije za
prihodnje delo.
Priznati moramo, da je delo upokojencev zelo
pestro na vseh področjih življenja. Upokojenci imamo voljo, prakso, znanje, nimamo pa
več mladostne moči.
Tako je pač naše življenje.
Premalo nas je združenih, da bi lahko kaj več
dosegli. Več bi nas bilo, bolj bi bili močni in
naši predlogi bi se bolj upoštevali. Na žalost
ni tako.
Pa kljub temu ocenjujemo, da je naše Društvo enakopravni partner z drugimi društvi. Z
vsemi društvi in z občino dobro sodelujemo,
prav tako z našo politično stranko DESUS.

Hvala občini, županu in vsem ljudem v občini za pomoč.

Za zaključek naj še enkrat povem geslo :
Plemenitost vsake družbe se kaže v tem,
kakšno skrb se polaga na starejšo generacijo.
Lep pozdrav in hvala lepa.
MAJSTER
Predsednik DU Selnica ob Dravi

Ivan
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POROČILO O DELU KORK
SELNICA OB DRAVI V LETU 2016

OPROSTITEV PLAČEVANJA
RTV-PRISPEVKA

» Čas je, da človeka spet postavimo na prvo
mesto..«

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS,
št. 96/2005) v 32. členu določa, da lahko
uveljavljajo oprostitev plačila RTV prispevka
naslednje kategorije fizičnih oseb:

Tako razmišljamo vsi, ki smo vključeni v
najstarejšo in najbolj množično humanitarno
organizacijo v državi – Rdeči križ Slovenije.
Povezujejo in usmerjajo nas naslednja načela: humanitarnost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost
in univerzalnost. In del te velike humanitarne
organizacije je tudi Krajevna organizacija RK
(KORK) Selnica ob Dravi, vključena v Območno združenje RK Maribor (OZRK Mb)
kot metoda dela, kjer imamo tudi svoj transakcijski račun.
V selniško organizacijo RK je bilo v letu 2016
vključenih 1645 članov in 308 mladih članov
RK iz Osnovne šole Selnica ob Dravi.
V teh letih našega delovanja smo največ časa
posvetili:
a) sociali,
b) krvodajalstvu,
c) letovanju otrok in
d) drugim dejavnostim.
Sociala
• Vse leto smo finančno pomagali številnim družinam in posameznikom.
(Razdeljevali smo hrano in prehrambene
pakete 248 osebam, 1500 l mleka, 250
kg testenin in različne prehrambene artikle za 100 oseb ).
• Razdeljevali smo prehrambene pakete iz
akcije: Lepo je deliti, županske pakete,
pakete iz Fiha sredstev.
• Posameznikom in družinam smo pomagali pri plačilu položnic za zdravstveno
zavarovanje, za elektriko, našim invalidom smo pomagali pri nakupu pripomočkov za lažje gibanje, plačali učencem
prehrano v šoli, plačali šolo v naravi, pomagali pri plačilu učbenikov in delovnih
zvezkov.
Krvodajalstvo
V letu 2016 smo v KORK Selnica imeli 3
krvodajalske akcije: aprila, avgusta in decembra. Avgusta je bil odvzem v posebno za to
izdelanem avtobusu, ki smo ga z donacijami
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pomagali kupiti tudi KO RK vključene v
OZRK Mb. V vseh treh akcijah je kri darovalo 119 krvodajalcev, od tega 4 novi – mladi
krvodajalci.
Letovanje otrok
Naša občina nameni precej finančnih sredstev
za letovanje otrok, tako da smo v KORK pomagali z našim prispevkom 5 otrokom.
Učenci OŠ Selnica ob Dravi so na tekmovanju v nudenju prve pomoči dosegli prvo mesto. Za nagrado so dobili 10-dnevno bivanje v
MPD Punat na otoku Krku. KORK Selnica
pa je poklonila nekaj Evrov za žepnino.
Druge dejavnosti
Spomladi pobiramo članarino, v tednu RK
od 8. – 15. maja se spomnimo ustanovitelja
RK Henrya Dunanta in sprejmemo učence
drugega razreda v selniško organizacijo RK.
Sporočimo jim, da tudi v Selnici že čez 80
let deluje ta človekoljubna organizacija. Novi
mladi člani RK ( MČ RK ) sprejmejo izkaznico in skromno darilo.
V tem tednu – tednu RK zbiramo rabljena
oblačila in jih prepeljemo v skladišče RK Maribor.
Vključili smo se v vse akcije RKS OZRK Mb:
• Peljemo jih na morje.
• Lepo je deliti.
• Meseca oktobra smo organizirali srečanje
starejših krajanov - starih nad 70 let. Po
srečanju smo obiskali in obdarili naše
bolne, nepokretne in invalide. Nismo
pozabili na naše občane, ki bivajo v Domovih starostnikov po različnih krajih v
Sloveniji.
• Ob svetovnem dnevu hrane smo se
vključili v akcijo » Drobtinica ».Že nekaj
let so nam v pomoč gospodinje s kmetij
in kmetice, ki so v Društvu podeželskih
žena in deklet, te nam brezplačno spečejo kruh in ga naše odbornice in MČRK
Osnovne šole z mentorico prodajajo na
dveh stojnicah. Mnogi naši dobri Selničani pa nam ob kruhu poklonijo še
finančna sredstva. Ves izkupiček namenimo za prehrano socialno ogroženih
učencev naše osnovne šole.

•

Vse leto smo obiskovali 90-letnike in
starejše od njih. Ob okroglem življenjskem jubileju – 90 let pa se nam je vselej pridružil tudi naš župan gospod Jurij
Lep. Starostniki so bili našega obiska zelo
veseli, posebej pa so počaščeni, da jih je
obiskal tudi župan.
• Vse leto smo enkrat na mesec merili krvne vrednosti .Ob selniškem občinskem
prazniku pa merimo krvne vrednosti v
Selnici, na Duhu in v Gradišču.
• Naše krajane pa na poslednji poti spremlja naš društveni prapor.
• Ob koncu koledarskega leta smo našim
članom in vsem občanom ponudili naš
koledar za naslednje leto.
Prostovoljne prispevke smo namenili za naše
dejavnosti in pomoči potrebnim pomagali
premostiti težave.
Iskrena hvala vsem našim donatorjem, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Selnica ob
Dravi, Društvu podeželskih žena in deklet,
vsem kmečkim gospodinjam za pomoč ob
»Drobtinici », družini Strmšnik.
Zahvaljujemo se vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki delajo v KORK Selnica ob
Dravi, saj vse leto žrtvujejo svoj prosti čas in
čutijo z ljudmi.

a)
socialno ogroženi – prejemniki denarne pomoči;
b)
socialno ogroženi – prejemniki
varstvenega dodatka;
c)
invalidi, ki imajo ugotovljeno 100% telesno okvaro;
d)
invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če
prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
e)
osebe, ki so trajno izgubile sluh.
Za socialno ogrožene se štejejo prejemniki
denarne socialne pomoči na podlagi odločbe
Centra za socialno delo in prejemniki varstvenega dodatka na podlagi odločbe Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Opro-

ščeni so za enako obdobje, za katero so opravičeni do prejemanja socialne pomoči oz.
varstvenega dodatka.

Če izpolnjujete navedene pogoje, lahko podaste vlogo na naslednjem obrazcu »Vloga za
oprostitev plačila RTV prispevka«.

Iz razloga invalidnosti lahko zavezanci uveljavljajo oprostitev le na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovane
ali drugega organa, ki ugotavlja stopnjo invalidnosti. Za gluhe osebe, pri katerih odločba
ali sklep ne potrjujeta trajne izgube sluha,
potrebujemo za obravnavo vloge tudi izvedensko mnenje, na podlagi katerega sta bila
odločba ali sklep izdana.
Oprostitev iz razloga invalidnosti je trajna.

Oprostitev plačila RTV prispevka iz razloga
socialne ogroženosti velja le do izteka pravice prejemanja denarne socialne pomoči oz.
varstvenega dodatka. Podaljšanje je mogoče le
na podlagi nove odločbe.

Oprostitev plačila ni prenosljiva, zato je potrebno v primeru, da pogoje izpolnjuje družinski član, ki ni zavezanec za plačilo RTV
prispevka, najprej urediti spremembo plačnika (obrazec »Sprememba plačnika med člani
družine«).

Za vse morebitne dodatne informacije smo
vam na voljo v času uradnih ur (vsako prvo
sredo v mesecu od 10.00 do 12.00) v pisarni
Društva upokojencev Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, kjer lahko dobite tudi obrazec
»Vloga za oprostitev plačila RTV prispevka«,
ali na tel. št.:041928277.
DU Selnica ob Dravi
Pripravil: Vlado SABOLEK

GLASBA PIŠKOTI IN ČAJ

Dragi in spoštovani Selničani!
Hvala za prispevke za članarino in prostovoljne prispevke za koledarje.
Obljubljamo, da bomo pošteno in pravično
pomagali vsem, ki bodo pomoč zares potrebovali.
Prosim pa, da se v naše vrste vključijo mladi
prostovoljci!
Zavedamo se, da s svojim še tako skromnim
dobrim delom in prijazno besedo sočloveku
lahko pomagamo spremeniti okolje na bolje.

Za Krajevno organizacijo
RK Selnica ob Dravi
Tonica Majster
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V sredo, 14. decembra, nas je v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi
obiskala snežna vila Belinka. Po naročilu snežne kraljice je morala peči piškote. Na žalost
se Belinka ni najbolje znašla v kuhinji. Moko
in vse druge sestavine za sladke dobrote je

nerodno razsipavala naokoli. Še dobro, da je
imela svoje pomagače, glasbene škrate. Ti so
na svojih instrumentih pokazali veliko mero
spretnosti in glasbene nadarjenosti, kar so z
veseljem delili s poslušalci prepolne dvorane.
Škratje oziroma učenci Konservatorija za glas-

bo in balet Maribor so Belinki z božično obarvanimi skladbami krajšali čas in jo na koncu
celo uspavali. Dva škrata sta jo komaj zbudila,
na žalost prepozno, piškoti so bili že zažgani.

Besedilo in fotografije: Karmen HLADE

BOTANIČNI VRT
Botanični vrt Univerze v Mariboru v letošnjem letu praznuje petnajsto obletnico delovanja. Vabimo vas, da nas obiščete vsak dan, od ponedeljka do nedelje, med 10. in 19. uro, še posebej pa vas prisrčno vabimo k obisku več kot tridesetih prireditev, ki jih pripravljamo za obiskovalce.

A Belinka ne bi bila vila, če ne bi imela čarobne paličice. Zgodila se je čarovnija in v preddverju Hrama okoli božičnega drevesa se je dvigal
omamen vonj. Mize, obložene z dišečimi, slastnimi piškoti in božičnim čajem, so vabile, da se z njimi posladkajo mali in veliki.
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Spomladi največ obiskovalcev pritegne Majski
sejem rastlin, ki se bo letos že šestič odvijal v
botaničnem vrtu Univerze v Mariboru. Na
sejmu, ki bo v vrtu v soboto in nedeljo, 6. in
7. maja 2017, med 9.00 in 17.00 uro,bomo
predstavili dejavnosti v hortikulturi, rokodelska, hortikulturna in turistična društva ter

lokalne ekološke kmetije. Bogat program bo
ponujal strokovna predavanja, delavnice, razstave, primerne za odrasle, otroke in družine.
Letošnja rdeča nit predavanj bodo tla, saj so
osnovni element vrtnarjenja in pridelovanja
hrane. Na strokovnih predavanjih boste lahko spoznali metode za izboljšanje rodnosti tal,

kako se borimo proti talnim škodljivcem in
s čim si lahko pomagamo ohranjati živa in
zdrava tla pri trajnostni pridelavi hrane pa
tudi pri gojenju okrasnih rastlin.
Na predavanjih boste poleg tal lahko spoznali
tudi zdravilne rastline in nekatere za gojenje
zahtevnejše okrasne grmovnice.

V mesecu juniju vas vabimo k ogledu cvetočega prenovljenega rožnega vrta in na prireditev
Vrtnice in vino, kjer boste v družbi cvetočih
vrtnic lahko okušali vrhunska vina in kulinariko lokalnih ponudnikov ter uživali ob zvokih klasične glasbe. Prisrčno vabljeni!
Slike:
1.
Utrinki z majskega sejma, na sejmu
lahko obiskovalci izbirate med sadikami mnogih uporabnih in okrasnih rastlin, na voljo so
čebelarski produkti, naravna kozmetika, rezbarski in drugi leseni izdelki, vrtnarsko orodje
in naravna sredstva za zaščito rastlin.
2.
Rododendroni ali sleči so priljubljene okrasne grmovnice, ki potrebujejo
posebno nego in dobro izbrano rastišče. Vse
o gojenju rododendronov lahko izveste v nedeljo na predavanju Boštjana Krena iz drevesnice Kren. Pri njih lahko tudi kupite sadike
različnih sort rododendronov in še nekaterih
drugih okrasnih grmovnic.
3.
Perunike, ki so slovensko ime dobile
po Perunu, bogu strele in groma iz slovanske
mitologije, so priljubljene vrtne trajnice. Za
razliko od večine vrtnih trajnic ne marajo
zastiranja tal, saj njihove odebeljene korenine
pogosto pokukajo iz tal. Rade imajo odcedna
tla, primerne so tudi za skalnjake in grede,
kjer jih lahko kombiniramo z rastlinami, ki so

prilagojene za sončna in suha rastišča.
4.
Vrtnice pri nas najlepše zacvetijo v
prvi polovici meseca junija. V zbirki rožnega
vrta ali rozarija si lahko ogledate več kot sto
različnih sort vrtnic, tako grmastih kot tudi
pokrovnih in popenjavih. Več o negi teh priljubljenih okrasnih grmičkov lahko izveste na
praktičnih prikazih in predavanjih, ki jih trikrat letno prirejamo v sodelovanju z Društvom
ljubiteljev vrtnic Slovenije.
5.
Prireditev Vrtnice in vino v botanični vrt privabi mnoge ljubitelje dobre hrane in
vrhunskih vin. Da je vzdušje bolj romantično,
poskrbijo prijetna klasična glasba, cvetoče vrtnice in opojen vonj dišečih lip, ki cvetijo v
neposredni bližini stojnic s ponudbo degustacij hrane in vin. Prireditev se odvija v poznopopoldanskem času in ob koncu se obiskovalci do parkirišča po mraku sprehodijo skozi
vrt, obsijan s svetlobo sveč. Doživetje, ki ga ne
gre zamuditi.
Pripravila: Meta ŠEPIC, dipl.ing.agr. in hort.
V mesecu juniju vas vabimo k ogledu cvetočega prenovljenega rožnega vrta in na prireditev
Vrtnice in vino, kjer boste v družbi cvetočih
vrtnic lahko okušali vrhunska vina in kulinariko lokalnih ponudnikov ter uživali ob zvokih klasične glasbe. Prisrčno vabljeni!

Slike:
1.
Utrinki z majskega sejma, na sejmu
lahko obiskovalci izbirate med sadikami mnogih uporabnih in okrasnih rastlin, na voljo so
čebelarski produkti, naravna kozmetika, rezbarski in drugi leseni izdelki, vrtnarsko orodje
in naravna sredstva za zaščito rastlin.
2.
Rododendroni ali sleči so priljubljene okrasne grmovnice, ki potrebujejo
posebno nego in dobro izbrano rastišče. Vse
o gojenju rododendronov lahko izveste v nedeljo na predavanju Boštjana Krena iz drevesnice Kren. Pri njih lahko tudi kupite sadike
različnih sort rododendronov in še nekaterih
drugih okrasnih grmovnic.
3.
Perunike, ki so slovensko ime dobile
po Perunu, bogu strele in groma iz slovanske
mitologije, so priljubljene vrtne trajnice. Za
razliko od večine vrtnih trajnic ne marajo
zastiranja tal, saj njihove odebeljene korenine
pogosto pokukajo iz tal. Rade imajo odcedna
tla, primerne so tudi za skalnjake in grede,
kjer jih lahko kombiniramo z rastlinami, ki so
prilagojene za sončna in suha rastišča.
4.
Vrtnice pri nas najlepše zacvetijo v
prvi polovici meseca junija. V zbirki rožnega
vrta ali rozarija si lahko ogledate več kot sto
različnih sort vrtnic, tako grmastih kot tudi
pokrovnih in popenjavih. Več o negi teh priljubljenih okrasnih grmičkov lahko izveste na
praktičnih prikazih in predavanjih, ki jih trikrat letno prirejamo v sodelovanju z Društvom
ljubiteljev vrtnic Slovenije.
5.
Prireditev Vrtnice in vino v botanični vrt privabi mnoge ljubitelje dobre hrane in
vrhunskih vin. Da je vzdušje bolj romantično,
poskrbijo prijetna klasična glasba, cvetoče vrtnice in opojen vonj dišečih lip, ki cvetijo v
neposredni bližini stojnic s ponudbo degustacij hrane in vin. Prireditev se odvija v poznopopoldanskem času in ob koncu se obiskovalci do parkirišča po mraku sprehodijo skozi
vrt, obsijan s svetlobo sveč. Doživetje, ki ga ne
gre zamuditi.
Pripravila: Meta ŠEPIC, dipl.ing.agr. in hort.

USPELA PRIREDITEV - SLOVENSKI
SHOTOKAN MOJSTRI KARATEJA
Poleg obstoječih stalnih razstav in zbirke rastlin, kateri bodo v maju kraljevali cvetoči rododendroni in bradate perunike, si boste v času sejma
lahko ogledali tudi razstavo botaničnih fotografij avtorja dr. Andreja Paušiča, botanika in raziskovalca, strokovnega sodelavca v botaničnem vrtu.
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Čeprav je minilo skoraj teden dni od naše
prireditve pod nazivom slovenski shotokan
mojstri karateja, vam komaj sedaj posredujem
slike tega prečudovitega spektakla, ki je v popolnosti uspel.
Prebili smo led, tako da smo se družili. Moj
namen ni bilo kakršno koli združevanje, saj

je edini ustanovitelj shotokana mojster Funakshi Gichin – Shoto. Največji mojstri shotokana na Slovenskem so prikazali 26 shotokan
kat. Nekaterih vabljenih pa ni bilo. Ali niso
imeli časa ali pa niso imeli interesa.
Vem, da se mogoče čisto vseh nisem spomnil
oziroma sem imel za to premalo časa in preveč

skrbi, vendar verjamem, da bo zasedba naslednje leto številčnejša. Prireditev je pokazala,
da smo najštevilčnejši v slovenskem karate
prostoru. Prav zato moramo tudi v bodoče
temu posvetiti pozornost, svoje znanje, prepoznavnost in tradicijo.
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DVANAJST MEDALJ NA
DOMAČEM TERENU
V soboto, 11.02.2017, je pri nas v Selnici ob
Dravi potekal 3. krog osnovnošolske lige v karateju, v borbah in katah. Tega predzadnjega
kroga so se udeležili tekmovalci iz enaindvajsetih slovenskih osnovnih šol. Selniški karateisti smo bili kljub bolezni nekaterih članov
našega kluba z dvanajstimi medaljami spet
Štefka GOLAČ

Ljubo JAVORŠEK

Branko VALIŠER, Kamil FRAS in Milan KETIŠ
Na prireditvi so nastopali:
Ljubo Javoršek 8. DAN, Kamil Fras 6. DAN,
Milenko Railič 6. DAN, Drago Fele 6. DAN,
Veljko Jukič 5. DAN, Bojan Porš 5. DAN,
Branko Vališer 4. DAN, Mirko Jerenec 4.
DAN, Damijan Horvatič 4. DAN, Andrej
Cafuta 4. DAN, David Plošinjak 4. DAN,
Milan Ketiš 3. DAN, Štefka Golač 3. DAN,

Grega Krebs 2. DAN, Danijel Zeco 2. DAN,
Mitja Aleksič 2. DAN in Žan Pintar 1. DAN.
Zaradi bolezni sta se zadnji dan opravičila
Dušan Borovnik 6. DAN in Franjo Horn 5.
DAN.

Drugi sodelujoči so še bili:
Ivan Čerič 8. DAN, Mladen Vrtarič 5. DAN,
Franc Konig 4. DAN, Ante Lučič 4. DAN,
Tina Maučnik 2. DAN, Martina Šumer 2.
DAN, Sebastijan Javoršek 2. DAN, Daniel
Jehart 1. DAN, Jernej Možič 1. DAN in Željko Panzalovič 1. DAN.

najuspešnejši klub in tako povečali vodstvo v
skupnem seštevku. Medalje so osvojili Pia Letricia Fras (dve), Žan Požgan, Sara Topolnik
Slatinek, Nik Mori, Sinja Aleksič Peter (dve),
Siniša Aleksič Peter in Matija Maletič - vse
posamezno. Osvojili smo tudi dve medalji v
katah - ekipno.

Zadnji krog osnovnošolske lige bo konec aprila v Ljutomeru in potrudili se bomo, da ponovimo lanski uspeh. To je osvojitev naslova
prvaka med osnovnimi šolami.

Rezultati selniških karateistov:
5. mesto Miha JELEN, kate, dečki, 2. – 3.
razred; 2. mesto Luka ŠTELCER, borbe +kg,
dečki, 4. – 5. razred; 3. mesto Žan POŽGAN, kate, dečki, 4. – 5. razred; 2. mesto
Sara TOPOLNIK SLATINEK, kate, deklice,
4. – 5. razred; 1. mesto Pia Letricia FRAS,
kate, deklice, 6. – 7. razred; 1. mesto Pia
Letricia FRAS, borbe, deklice -45kg, 6. – 7.
razred; 1. mesto Matija MALETIČ, borbe,
dečki +45kg, 6. – 7. razred; 2. mesto Siniša
ALEKSIČ PETER, borbe, dečki -45kg, 6. –
7. razred; 3. mesto Nik MORI, kate, dečki, 6.
– 7. razred; 2. mesto Sinja ALEKSIČ PETER,
borbe, deklice +50kg, 8. – 9. razred; 3. mesto
Sinja ALEKSIČ PETER, kate, deklice, 8. – 9.
razred; 2. mesto kate ekipno, deklice 5. – 9.

razred (P.L. FRAS, S. ALEKSIŠ PETER in S.
TOPOLNIK SLATINEK) in 3. mesto kate
ekipno, dečki 5. – 9. razred (N. MORI, J. JAKOPOVIČ in S. ALEKSIČ PETER).
Od selniških karateistov so še nastopili Tej
ŠTELCER, Jan JAKOPOVIČ, Žan BARL,
Samo TOPOLNIK SLATINEK, Gašper
VALH. Tian HORVAT, Eva JARC in Lara
BER, a vidnejših rezultatov niso dosegli. Večina jih je prvič nastopila na uradnem tekmovanju, zato tudi njim čestitke.

Sinja, Pia Letricia in Sara

ŠEST MEDALJ NA TURNIRJU V ŽALCU
Bera šestih medalj to soboto, 04.03.2017, na mednarodnem turnirju v Žalcu, na katerem je nastopilo 340, tekmovalcev pove, da je naš klub med
kvalitetnejšimi v državi. Šest medalj, dve srebrni in štiri bronaste v katah in borbah posamezno. Medalje so osvojili Pia Letricia Fras v katah in
borbah, Jan Jakopovič v katah, Siniša Aleksič Peter v katah, Ulla Krajnc v borbah in Žan Pintar v katah.

LUKA IN JAN
BRONASTA V LJUTOMERU
V soboto, 28.01.2017, je v Ljutomeru po dolgem času spet potekal mednarodni turnir, ki so se udeležili štirje selniški karateisti. Luka Štelcer
in Jan Jakopovič sta v katah posamezno osvojila tretji mesti. Nik Mori pa je v svoji kategoriji in v eni kategoriji starejših osvojil peti mesti. Luka
ŠTELCER je v 1. kolu, v borbah, izgubil.

Pia Letricia 2. mesto kate in 3. mesto borbe

Žan 3. mesto kate
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Jan 2. mesto in Siniša 3. mesto kate

Ulla 3. mesto borbe
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ŽAN IZGUBIL V 2. KOLU NA SLOVENIJA OPEN
11. in 12.03.2017 je v Laškem potekal mednarodni turnir Slovenija open. Čeprav turnir ni veljal za turnir kategorije K1 kot leta poprej, so se
ga udeležili tekmovalci iz dvajsetih držav. Selniške karateiste je v katah posamezno med člani zastopal Žan Pintar, ki je v prvem kolu premagal
tekmovalca iz San Marina, v drugem kolu pa je izgubil od Avstrijca.

PIA LETRICIA KARATEISTKA LETA
Na občnem zboru kluba smo proglasili najboljše karateiste našega kluba za leto 2016. Prvo mesto je osvojila Pia Letricia Fras, druga je bila Sara
Eferl, tretje mesto je osvojil Nik Mori, vsi zelo dobri in zagnani mladi športniki, čestitke in obilo uspehov vsem v nadaljnji športni karieri.

IZOBRAŽEVANJE NA JAPONSKEM, KJER
JE TRENER KAMIL POSTAL MOJSTER
GOJU RYUJA 4. DAN
Po štirinajstih dnevih izobraževanja na Japonskem, v zibelki karateja, na Okinawi, je naš
trener, Kamil Fras, prejel diplomo za uspešno opravljen 4. DAN (yon dan) v goju ryu
karateju. Tako ima sedaj Kamil poleg naziva
mojstra karateja 6. DAN v shotokanu še visok

naziv v goju ryu karateju.
Izpit je opravil pri svetovno priznanem mojstru Meitatsu Yagiju 10. DAN, ki je uradni
naslednik poučevanja goju ryu karateja, prevzetega od ustanovitelja Chojun Miyagija.
Izobraževal se je tudi pri mojstru Yogiju 9.

DAN in mojstru Sakumoto 9. DAN, ki je bivši, trikratni svetovni prvak v katah in sedanji
trener trenutnih svetovnih prvakov v katah
posamezno med moškimi in ženskami ter prvakov ekipno pri moških.

SELNIŠKI OSNOVNOŠOLCI
DRUGO LETO ZAPORED PRVAKI LIGE
Selniški osnovnošolci so v nedeljo,
23.04.2017, v Ljutomeru na zadnjem 4.
krogu potrdili naslov prvaka v osnovnošolski
ligi za šolsko leto 2016/2017. Naši učenci so
vodili od prvega kroga do konca, kjer so suvereno osvojili naslov prvaka. Tako kot na vseh
krogih do sedaj so se izkazali tudi v zadnjem
krogu, saj so osvojili kar 11 medalj: tri zlate,
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1. – 4. razred. Prvaki v skupnem seštevku lige
so postali Pia Patricia Fras v katah in borbah
ter Matija Maletič v borbah. Štirje so osvojili
skupno drugo mesto ter še trije skupno tretje
mesto, kar je skupaj prineslo suvereno zmago
OŠ Selnica ob Dravi.

ULLA ZMAGALA NA MEDNARODNEM
TURNIRJU V VELENJU
V nedeljo, 26.02.2017, je v Velenju potekal
mednarodni karate turnir Nestl ŽGANK, katerega se je udeležilo 500 tekmovalcev iz šestih
evropskih držav. Selniški karateisti so osvojili
tri medalje, eno zlato in dve bronaste. V svoji

Žan Požgan 5. mesto kate
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tri srebrne in pet bronastih medalj. Zlato so
osvojil Luka Štelcer, Timotej Vališer v borbah
in Pia Patricia Fras v katah. Srebrne so osvojili
Nik Mori v katah, Pia Letricia Fras v borbah
in ekipa dečkov v katah 5. – 8. razred. Srebrne medalje v katah so osvojili tudi Timotej Vališer, Luka Štelcer, Tara Mori in Matija
Maletič v borbah ter mešana ekipa v katah

kategoriji v borbah je zmagala Ulla KRAJNC,
Pia Letricia FRAS pa je osvojila tretje mesto
v katah in borbah posamezno. Da smo bili
zelo blizu več medaljam, govori podatek, da
so naši osvojili kar pet petih mest: Pia Letricia

FRAS – kate, Žan POŽGAN – kate, Siniša
ALEKSIČ PETER – kate in borbe ter Nik
MORI v katah.
Prispevek in fotografije: Kamil FRAS

Pia Letricia Fras 3. mesto kate in borbe
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ZAKONODAJA S PODROČJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI, POPOLDANSKIH
OBRTI, DRUŠTEV IN SLIČNIH STATUSOV
Ulla Krajnc 1.mesto borbe

Siniša Aleksič Peter 5. mesto kate in borbe

ŠAHOVSKI TURNIR V
POČASTITEV PRAZNIKA
OBČINE SELNICA OB DRAVI 2017
V nedeljo, 14. maja 2017, se je na šahovskem
turnirju v počastitev občinskega praznika Občine Selnica ob Dravi zbralo 22 tekmovalcev,
žal, z enim samim iz občine gostiteljice. Turnir
se je odvijal v prostorih Gostilne Heric pri Sv.
Duhu na Ostrem vrhu. Turnir se je začel ob

14. uri in končal ob 18. uri.
Prvo mesto je zasedel Fjodor ŽUGAJ, pokal
za najboljšega občana Občine Selnica ob Dravi je dobil Marjan HERIC, pokal za najboljšega veterana pa je dobil Igor ILJAŽ. Sodnik
tekmovanja sem bil Boris PERKOVIČ.

V sklopu občinskega praznika Selnica ob Dravi smo v torek, 23. 5. 2017, v mali dvorani
Hrama kulture Arnolda Tovornika podarili
vsem občanom strokovno predavanje: Zakonodaja s področja dopolnilnih dejavnosti, popoldanskih obrti, društev in sličnih statusov.
Pridružila sta se nam inšpektorja g. Jože Bobovnik s FURS-a in inšpektorica ga. Marija
Habjanič z Inšpektorata RS za kmetijstvo,
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
Na srečanju smo se posvetili predvsem oseb-

nemu dopolnilnemu delu, dopolni dejavnosti
na kmetiji, ter delovanju društev. Skupaj smo
skušali odgovoriti na vprašanja:
• kdaj in kdo mora prikazati davek na računih,
• katere podatke naj vsebujejo računi.
• kdaj moram oddati poročilo o dohodku
oz. prihodku,
• kaj potrebujem za prodajo na stojnici,
• kaj potrebujem za prodajo preko ponudnika (v trgovinah, gostinskih obratih…),

•

tujini (Avstrija, Hrvaška),
kaj potrebujem za prodajo preko ponudnika (v trgovinah, gostinskih obratih…) v tujini (Avstrija, Hrvaška).
Zato se je vodstvo Društva Godi mi zavezalo,
da se bo pozanimalo še pri avstrijskih uradih,
kaj vse mora slovenski rokodelec in ponudnik
urediti, preden prične s prodajo na stojnici ali
pri drugem ponudniku v Avstriji, da ne bo v
prekršku.
Zahvaljujemo se tako zanimivima predavateljema, kakor tudi g. Janezu Šajtu, inšpektorju
pri Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi

in drugimi nesrečami in predsedniku Regijske
koordinacije inšpektorjev (RKI), ter ge. Cvetki Grušovnik, vodji inšpektorjev na FURS-u,
ki sta se prijazno odzvala našemu povabilu in
organizirala predavatelje.

•
•
•

kako lahko društvo izvede prodajo lokalnih ponudnikov z različnim statusom –
rokodelci, ODD, dopolnilna dejavnost
na kmetijah, obrtniki…,
kaj sme kmetija prodajati, če ima registrirano dopolnilno dejavnost na kmetiji,
kje registrirati žganjekuho in pod kakšnimi pogoji,
pod katerimi pogoji lahko društvo organizira ekskurzijo za svoje člane,

Vsi udeleženci turnirja pa smo bili nagrajeni z
okusnim ričetom, ki ga je pripravila Gostilna
HERIC.

•

pod katerimi pogoji lahko društvo organizira izlete in turistične aranžmaje v
svojem kraju?
Dotaknili smo se tudi tem o registraciji dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, registraciji kmetije, e-blagajn, majhnih blagajn. Med drugim
je bila zelo zanimiva informacija, da Izvedeli
na FURS-u občinam svetujejo naj za potrebe
društev v svoji občini nabavijo 2-3 e-blagajne,
ki jih nato izposojajo društvom. Nekatere občine menda to že tudi prakticirajo.
Nismo pa mogli odgovoriti na vprašanja:
• kaj potrebujem za prodajo na stojnici v

Od leve: Marjan HERIC, Fjodor ŽUGAJ, Igor ILJAŽ in Boris PERKOVIČ

•

Seveda pa gre zahvala za izvedbo dogodka
tudi ekipi Hrama kulture Arnolda Tovornika
in Občini Selnica ob Dravi.
Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografija: Ivan MOGE

Poročilo pripravil: Boris PERKOVIČ - tajnik ŠD Fram
Fotografija: Boris PERKOVIČ
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DESTINACIJSKA TRGOVINA KAJŠA
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU
S podporo Občine Selnica ob Dravi nas je
leta 2015 nekaj lokalnih ponudnikov poskusno odprlo destinacijsko trgovino Kajša, ki
se nahaja skupaj z etnološko zbirko Selniški

plejžuh na bivšem mejnem prehodu Sv. Duh
na Ostrem vrhu. Predstavljali so se lokalni pridelovalci, rokodelci in ponudniki. Občasno se
je predstavil posamezen ponudnik z razširjeno
ponudbo (degustacijo, predstavitvijo izdelkov…). Vsak vikend ste si tako lahko ogledali
in s seboj odnesli izdelke:
•
•
•
•
•

PONOVNO ODPIRA VRATA:

Po nekajmesečnem zatišju sva marca 2017
mi (Bernarda
V soboto
(9. 4. 2017),
Korez
- osebno dopolnilno delo) ponovno
V soboto
(29. 4.)
in nedeljo
odprli
vrata
Kajše(30.in4.jo2017),
prebudili v življenje.
V soboto
(20.
5.)
in
nedeljo
( 21. 5.
2017),
Zdaj vam ponujamo
svoje
izdelke, morda pa
V soboto
6.) in nedeljo
( 4.pridružijo
6. 2017),
se(3.
nama
sčasoma
še drugi lokalni
ponudniki.
V soboto
(17. 6.) in nedeljo (18. 6. 2017),

V soboto
(18. 3.) in nedeljo
(19. in
3. 2017),
Sadjarstvo
Grahor
Godi

V soboto (15. 7.) in nedeljo (16. 7. 2017),
V soboto (12. 8.) in nedeljo (13. 8. 2017),

V sredoPredvideni
(15. 8. 2017),termini, ko vas pričakujemo na Sv.

Duhu na Ostrem vrhu, so:

V soboto (9. 9.) in nedeljo (10. 9. 2017),

•

•

Sadjarstva Grahor (sokovi, marmelade,
sušeni krhlji, sadna žganja...),
Vina Breznik,
dobrote kmetije Rakovič (kruh, gibanice, drobno pecivo, rezanci....),
mesne dobrote turistične kmetije Godec
Rat (suhomesnati izdelki, zaseka…),
Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi
(konopljino olje, jabolčni kis, jabolčni
sok...),

• v soboto (18. 3.) in nedeljo (19. 3. 2017),
v nedeljo (9. 4. 2017),
• v soboto (29. 4.) in nedeljo (30. 4. 2017),
• v soboto (20. 5.) in nedeljo ( 21. 5.
2017),
• v soboto (3. 6.) in nedeljo ( 4. 6. 2017),
• v soboto (17. 6.) in nedeljo (18. 6. 2017),
• v soboto (15. 7.) in nedeljo (16. 7. 2017),
• v soboto (12. 8.) in nedeljo (13. 8. 2017),
• v sredo (15. 8. 2017),
• v soboto (9. 9.) in nedeljo (10. 9. 2017),

Godi mi – Bernarda Korez (osebno dopolnilno delo) uporabne izdelke s sivko
(grelne blazinice, dišeče blazinice, vzglavniki s pirinimi luščinami) in ročno vezene izdelke ter
Soven, d.o.o., izdelke iz ekološke ovčje
volne s certifikatom Slovenske domače
obrti.

•

v soboto (7. 10.) in nedeljo ( 8. 10.
2017).
Novice in morebitne dodatne termine lahko
spremljajte tudi na FB strani Kajša (https://
www.facebook.com/kajscha/).
Vabljeni k obisku, degustaciji in nakupu!
Fotografija in besedilo: Bernarda KOREZ

ŽE 22. POSTNO ROMANJE MARIBORSKE
METROPOLIJE SLOVAŠKA
KOŠICE, PREŠOV, SPIŠSKA KAPITULA,
LEVOČA 30. MAREC – 1. APRIL 2017
Vsak kraj, kamor se napotimo, nam ponudi veliko novega, toda če ga obiščemo kot
romarji, nam poleg mnogoterih znamenitosti še daje priložnost, da odpremo svoja
srca ter jih napolnimo z nadvse pomembno,

V soboto (7. 10.) in nedeljo ( 8. 10. 2017).

v današnjem času, žal, premalo cenjeno duhovno hrano. Pot sicer ni bila kratka, a trije
pomladni dnevi, preživeti na Slovaškem, so
bili nedvomno nekaj posebnega, že zato, ker
so nam ob radodarno odmerjenem prostem

času približali utrip same dežele ter duhovni
naboj tamkajšnje Cerkve, polne vedrine in življenjske moči.

Čudovit pogled na Tatre
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Ob zgodnji uri se je na predzadnji marčevski
dan šest avtobusov z romarji podalo na pot.
Dolga vožnja ni bila utrujajoča, saj smo opazovali prostrana polja, navezovali medsebojne
stike ter drug drugega človeško in duhovno
bogatili. Popoldne smo dospeli v Košice, drugo največje slovaško mesto. Sproščeno smo se

sprehodili po sončnih, toda vetrovnih ulicah,
ki so prostrano vodile v vse smeri. Ogledali
smo si nekatere znamenitosti, kot so mestno
gledališče, rotovž ter slovito gotsko stolnico
sv. Elizabete, kjer smo imeli ob 18. uri prvo
svečano romarsko mašo. Nagovoril nas je
mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij

Cvikl, tokrat že drugo leto duhovni voditelj
postnega romanja; z njim je somaševalo nad
20 škofijskih in redovnih duhovnikov iz Slovenije in Slovaške. Dan se je prevesil v večer
in odpeljali smo se proti hotelu; sledili sta večerja in nočitev.

Staro mestno jedro v mestu Levoča

Romarska maša v grkokatoliški stolnici sv. Janeza Krstnika v Prešovu
Zbudili smo se v svežem jutru, ki je vabilo na
odhod v Prešov, tretje največje mesto na Slovaškem in obenem versko središče tamkajšnje
grkokatoliške Cerkve. Naklonjena nam je bila
izjemna čast, da smo se lahko udeležili njiho-

vega bogoslužja v stolnici sv. Janeza Krstnika,
kjer nas je nagovoril metropolit msgr. Jan
Babjak, grkokatoliški nadškof v Prešovu. Sv.
maša se nam je vsem vtisnila v spomin, saj jo
je spremljalo ubrano petje njihovih bogoslov-

Pogled na baziliko Lutinske Matere Božje v Lutinah
Za Prešovom je sledila Lutina, grkokatoliško
romarsko središče, kjer častijo v tamkajšnji
baziliki podobo Lutinske Matere Božje; to
svetišče hrani relikvijo sv. papeža Janeza Pavla
II. Muzej na prostem prikazuje znamenite
lesene cerkve na Slovaškem. Zvonovi so naznanili poldan in sedli smo za skupno mizo,
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cev; obhajilo smo prejeli pod obema podobama s kvašenim kruhom, namočenim v vinu.
Počutili smo se dobrodošle in sprejete.

in stolnico sv. Jakoba. Sonce nas je vabilo k
posedanju, medsebojnemu druženju ter k
pokušnji odlične slovaške hrane. Z duhovno
hrano smo bili postreženi pri zahvalni maši, ki
je bila, tokrat zadnja, še toliko bolj doživeta.

čutili med seboj povezane, česar smo se prav
močno navzeli ob bogatem izročilu grkokatoliške in rimokatoliške Cerkve na Slovaškem.
Sobotni večer se je že nagnil v nedeljsko jutro,
ko smo prispeli domov.

Na povratku proti domu smo se peljali mimo
Bratislave; opazovali smo grad te slovaške prestolnice ter novodobni most in se ob prestopu v Avstrijo čudili kopici vetrnih elektrarn
pod rdečim nebom ob sončnem zahodu.
Pogled na vedno bolj zeleno pokrajino pa je
dopolnjevalo dobro razpoloženje v avtobusu, prepleteno z molitvijo križevega pota in s
pesmijo. Čeprav smo bili raznolika družba iz
različnih koncev Koroške in Štajerske, smo se

Slovaška je v naših srcih in v našem spominu pustila globok pečat upanja, dostojanstva,
miru in veselja, ki se mora dotakniti vsakega
obiskovalca te dežele.
Zapisala: Ines ŠINKO
Foto: Karl LAMPREHT

ŠAHOVSKA SEKCIJA
DU SELNICA OB DRAVI

Stolnica sv. Elizabete v Košicah

zdaj že kot dobri prijatelji, pristno odprti drug
za drugega. Ob dobri juhi, sladici in kozarčku
slovaškega rujnega vina smo skupaj nazdravili
in hkrati še vsi v en glas zapeli slavljencema,
ki sta praznovala rojstni dan. Dve uri prostega časa v prelestnem sončnem dnevu smo
namenili hoji po križevem potu, po poti luči

Pred nami je bilo novo jutro, zora tretjega in
poslednjega romarskega dneva. Vozili smo se
po slikoviti pokrajini narodnega parka – Slovaki mu pravijo Slovenski raj – ob vznožju
gorovja Tatre; zasnežene vrhove je v daljavi
oblivalo sonce. Prispeli smo do mesta Spišska
Kapitula, ki je pravi slovaški Vatikan. Ogledali smo si znotraj obzidja stolnico sv. Martina
iz 13. stol. Notranjost svetišča krasijo številne
umetnine, med njimi rezljani krilni oltarji in
grobnice lastnikov Spišskega gradu, od katerega so ostale le razvaline, ki smo jih videli
med potjo do Levoče, zadnjega kraja na naši
romarski poti. To srednjeveško mesto nam je
ponujalo številne zanimivosti: mogočno obzidje iz 14. stol., imenitne renesančne stavbe

ter se povzpeli na razgledni stolp. Popoldne
smo se vrnili v Prešov, si ogledali mestno središče s parkom in s cerkvijo sv. Nikolaja, se
brezskrbno potepali po mirnih ulicah, pokusili slovaško pivo ter nakupovali spominke.
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Pri Društvu upokojencev Selnica ob Dravi že
tretje leto uspešno deluje šahovska sekcija, v
katero je vključenih nekaj več kot deset šahistov. Tudi lani so se kot vsa leta doslej dobivali
na rednih torkovih turnirjih (51 - krat), ki jih
vodi Marijan Šeško. Udeležba je bila dokaj
dobra, saj je povprečno prisotnih okoli osem
šahistov, ki merijo svoje izkušnje in znanje na
dvakrat po desetminutnih šahovskih partijah.
V letu 2016 je znova s svojo igro blestel Mirko
Pajančič, ki je osvojil največ prvih mest in tako
postal najuspešnejši igralec leta. Drugo mesto
si je s prodorno šahovsko igro priboril Franci
Mithans, za njima pa so se razvrstili še Cveto
Sternad, Jože Tretjak, žal že preminuli zelo dober šahist Leon Krajnc, Franci Zajfrid, Marijan Šeško, Marjan Dobaj, Anton Plošnik, Jože
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Čegovnik, Franci Žmavc, Jože Deželak, Vlado
Sabolek in Bojan Part.
Razen rednih torkovih internih turnirjev se
najboljši člani sekcije udeležujejo tudi mesečnih turnirjev Zveze društev upokojencev
zgornje podravske regije v Mariboru. Šahovska ekipa šteje štiri člane, ki igrajo dvakrat
desetminutne partije po švicarskem sistemu.
Lani je bilo prijavljenih 12 ekip, ki so igrale
sedem kol. Ogrodje selniške šahovske ekipe

sestavljajo Mirko Pajančič, Franci Mithans,
Cveto Sternad in Marijan Šeško. Zelo uspešno je zanjo igral sedaj že pokojni Leon Krajnc,
občasno pa igrata še Franci Zajfrid in Jože
Tretjak. Ekipa je bila ob koncu tekmovanja
uvrščena v spodnjo polovico sodelujočih, saj
je treba vedeti, da na teh šahovskih srečanjih
igrajo izkušeni in prekaljeni šahovski mački,
ki se po ratingu uvrščajo med mednarodne
mojstre, prvokategornike in navsezadnje tudi

drugokategornike.
Poleg teh turnirjev se posamezni člani sekcije
udeležujejo tudi drugih šahovskih tekmovanj,
na katere jih vabijo organizatorji. Konec lanskega leta je Messer Ruše priredil Štefanov turnir, ki so se ga udeležili štirje naši člani.

Med štiriindvajsetimi udeleženci se je od
Selničanov najbolje odrezal Cveto Sternad
z osvojenim 11. mestom, takoj za njim se je
na 12. mesto uvrstil Franci Mithans, Franci
Zajfrid je bil 16. in Marijan Šeško 17..
Tradicionalnega novoletnega šahovskega tur-

nirja mariborske mestne četrti Magdalena
se je udeležil tudi član selniške upokojenske
šahovske sekcije Franci Mithans, ki je brez izgubljene partije osvojil prvo mesto in pokal.
Šahisti tako dokazujejo, da lahko tudi v starosti uspešno trenirajo svoje sive celice in kre-

pijo ugled občine in Društva upokojencev,
ki omogočata svojim občanom aktivnosti na
različnih področjih tudi v zrelih letih.

nica P-913 Zeta in nemška vojaška parna
lokomotiva 33-110, ki je največji in najtežji
eksponat v Parku.
Ogled smo zaključili v Kantini Pivka, v mu-

zejskem gostišču, kjer so nam pripravili dobro
in obilno kosilo. Na poti domov smo se ustavili še na Trojanah za obvezni nakup »krofov«.

Prispevek in fotografija: Vlado SABOLEK

DRUGA EKSKURZIJA DU SELNICA
OB DRAVI V LETU 2017

Pripravil: Franci MITHANS
Fotografije: Vlado SABOLEK

PRVA EKSKURZIJA DU SELNICA
OB DRAVI V LETU 2017
V soboto, 11. marca 2017, smo se odpravili na Notranjsko. Po vožnji mimo Maribora,
Celja smo se najprej ustavili na Trojanah za
jutranjo kavo in osvežitev. Nadaljevali smo
mimo Postojne na Notranjsko v smeri Pivke vse do posestva Grad Prestranek. Posestvo
Grad Prestranek ima veliko naravnih in kulturnih danosti, ki omogočajo bivanje v neokrnjeni naravi kljub bližini (5 km iz Postojne).
Avstrijski cesar Karel VI. je grad iz 16. stoletja
s posestvom kupil v 18. stoletju in ga priključil kobilarni Lipica. Tradicija vzreje konj in
s konji povezanih dejavnosti se nadaljuje še
danes. Posestvo obsega okrog 100 ha trajnih
travnikov, 70 ha njiv, na 100 ha pa so pašniki,
ki so namenjeni paši nemški črni Angus.
V sklopu se nahajajo tri ekološke kmetije (reja
krav dojilj nemškega črnega Angusa, pridelava ekološkega mleka in pridelava ekoloških
žit). Turistični del dopolnjuje čreda islandskih
konj, pasme poni, namenjenih učnim uram
jahanja, izvajanju turističnih programov in
terenskemu jahanju. Na posestvu organizirajo
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enodnevne ali večdnevne programe za vrtce,
šole in strokovno vodene ekskurzije za skupine. Ogledali smo si posestvo in čredo ponijev
ter notranjo pokrito jahalnico, ki je ena večjih
v Sloveniji.
Po počitku in malici smo se odpeljali do bližnjega Eko muzeja pivških presihajočih jezer.
Muzej nam je prikazal lastnosti krasa, vpliv
vode na našo apnenčasto podlago ter življenje
človeka s to pokrajino. Eko muzej odkriva podrobnosti o kraških pojavih, jezerih ter biotski
pestrosti. Vrstna pestrost je zelo bogata, saj so
raziskovalci na tem področju našteli kar 182
vrst rastlin, 211 vrst hroščev, 106 vrst dnevnih metuljev in 133 vrst ptic. Svoj življenjski
prostor so tukaj našle tudi velike zveri, kot so
medved, volk in ris. Najdemo pa tudi nekaj
rastlinskih in živalskih predstavnikov, ki so
drugod že izginili ali pa so ogroženi.
Krajinski park Pivška presihajoča jezera leži v
kotlini, kjer se rodi burja. Igra vode, kamna
in preplet človeka kažejo naravno in kulturno
dediščino v svoji najlepši obliki. V kraških ko-

tanjah se ob močnem deževju pojavijo jezera,
ki pa niso stalna, zato jih imenujemo presihajoča jezera.
Na Pivki je moč najti 17 presihajočih jezer, ki
so s svojo številčnostjo edinstvena v svetu. Poleti jezera skrivnostno izginejo v kraško podzemlje, namesto jezer pa nam narava ponudi
čudovite travnike dišečih cvetlic, barvitih metuljev in ptičjih napevov.
Pot smo nadaljevali skozi Pivko, staro naselje,
ki so ga zgradili ob pomembnih vojaških in trgovskih poteh. Ustavili smo se v Parku vojaške
zgodovine, ki je muzejsko in doživljajsko središče, nastalo na območju starih italijanskih
kasarn v Pivki. Muzej je namenjen izobraževanju, raziskovanju in izjemnim doživetjem.
V Parku domuje ena največjih tankovsko-artilerijskih zbirk v tem delu Evrope. Poleg topov,
tankov in številnih preostalih oklepnih vozil
so razstavljeni tudi zanimivi eksponati iz časa
slovenskega osamosvajanja.
Največ zanimanja za nas pa sta bili podmorSelniške novice 30 | JUNIJ 2017

Vožnjo smo pričeli ob 6.00 uri iz Selnice, peljali smo mimo Maribora, Murske Sobote in
Lendave do madžarske meje, kjer smo se ustavili za osvežitev in kavico. Pot smo nadaljevali
po Madžarski, kjer smo imeli v Hevizu prvi
postanek. Heviz je manjše mesto v Županiji
Zala, ki je nastalo ob drugem največjem termalnem jezeru na svetu, ki so ga poznali že
Rimljani. Njegova voda in blato sta zdravilna za številne bolezni. Sprehodili smo se po
zdraviliškem kraju vse do kopališča. Po malici
in počitku je bil naš naslednji cilj – letoviško
mesto na zahodni obali Balatona Keszthely ali
Blatenski Kostel. Kraj je znan po prvi agro-

nomski fakulteti v Evropi, ponaša pa se tudi
s čudovitim baročnim dvorcem madžarske
plemiške družine hrvaškega rodu Festetics.
Sprehodili smo se po urejenem francoskem
in angleškem parku do muzeja marcipana v
bližini dvorca, kjer smo se lahko posladkali s
pecivom s priokusom marcipana.
Po kratkem ogledu starega mestnega jedra
Keszthelya smo se po severni obali jezera odpeljali do polotoka Tihany, ki velja za najbolj
romantičen kotiček Blatnega jezera in je širno
razgledišče na jezero.
Blatno jezero (madžarsko Balaton, nemško
Plattensee) je jezero v zahodnem delu Ma-

džarske in hkrati tudi največje jezero v srednji Evropi. Poleg Nežiderskega jezera je to
tudi srednjeevropsko stepno jezero. Nahaja
se nekaj več kot 80 km jugozahodno od Budimpešte oz. okoli 70 km vzhodno od meje s
Slovenijo pri Lendavi.
Jezerska gladina je na nadmorski višini 194
m, njegova površina je 592 kvadratnih kilometrov, v povprečju je globoko 3,2 m, največ
pa 11 m. Prostornina vode je tako okoli 1,9
kubičnih metrov. Jezero je podolgovate oblike
v smeri jugozahod-zahod-sever-severovzhod,
dolžina v tej smeri je ca. 77 km, široko pa je
med 4 in 15 km. Jezero ima dve izraziti kotanji,
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ki ju loči polotok Tihany. Severna obala je bolj
strma kot na jugu. Voda je zaradi peščenega
in plitvega dna zelo motna. Najpomembnejši
pritok je reka Zala. Naravnega odtoka ni, po
potrebi vodo odvajajo skozi umetni kanal Sio
v reko Kapos in naprej v Donavo. Voda se poleti segreje tudi do 26 stopinj Celzija, zato je
zelo razvit kopališki turizem. Popularni so tudi
ribolov in jadranje ter zdravilišča in termalni
vrelci – Heviz, nedaleč od jezera. Zaradi tega

in ker Madžarska nima izhoda na morje, mu
pravijo tudi »madžarsko morje«. Priljubljen
počitniški cilj je bilo tako med vzhodnimi in
zahodnimi Nemci in je pred padcem Berlinskega zidu tako veljajo za enega redkih krajev,
kjer so se lahko srečevali. Blatno jezero je za
Budimpešto drugi najbolj priljubljen turistični cilj Madžarske. Pomembna gospodarska
dejavnost, predvsem ob severni obali, je tudi
vinogradništvo (vinorodni rajon Badacsnoy).

Vzdolž južne obale jezera vodi pomembna cestna in železniška povezava med Budimpešto
in Hrvaško oz. Slovenijo. Železniška proga
sicer v celoti obkroža jezero. Severno in južno
obalo povezuje (zlasti poleti) tudi nekaj trajektnih linij. (Vir Internet)

Sprehodili smo se skozi slikovito vas, kjer se
ljudje ukvarjajo z domačimi obrtmi (lončarstvom, vezeninami,…) do cerkve na griču,
kjer je pokopan madžarski kralj Andrej. Nekaj
časa smo namenili tudi samostojnemu ogledu
razstavljenih predmetov in spominkov na vaški tržnici in poizkusili njihovo pivo, ki smo
ga plačali z madžarskimi forinti. S trajektom
smo se odpeljali preko Blatnega jezera do Siofoka, ki je največje mesto ob »madžarskem
morju«. Ogledali smo si ga s panoramsko
vožnjo po ulicah. Po južni avtocesti ob jezeru

smo se odpeljali proti Sloveniji. V Lendavi so
nam v prijetnem »zeleno« osvetljenem gostišču pripravil dobro pozno popoldansko osilo. V Selnico smo se vrnili ob 21.15.
Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK

IZBIRNO TEKMOVANJE ZA
DRŽAVNO PRVENSTO UPOKOJENCEV
V RUŠAH 12. MAJA 2017

tobra 2011 se nas je zbralo v kegljišču Ruše
15 zainteresiranih za rekreacijsko kegljanje.
Sedaj nas je v sekciji 29. Na pobudo članice
UO društva sem sekcijo prevzela in tako smo
se začeli družiti vsak torek v tednu. Ker se mi
je zdelo, da bi se lahko priključili ligi Zgornje
podravske zveze, smo se v jeseni 2012. leta tej
ligi tudi pridružili. Iz leta v leto se naše delo
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in 3 ženske ekipe. Vsaka ekipa je štela 6 tekmovalcev. Tekmovanje se je pričelo z otvoritvijo ob 8.45. Otvoritev je opravil predsednik
športnih sekcij pri ZPZDU g. Praviček. Vsak
je kegljal 60 lučajev po pravilih Kegljaške zveze Slovenije. Seveda pa vsak keglja na lastno
odgovornost. Ker je tekmovanje potekalo ves
dan od 9. do 20. ure, smo tudi poskrbeli, da
tekmovalci niso bili lačni in žejni. Povabili
smo tudi BKTV, da so prišli naredit nekaj posnetkov in komentarjev. Zvečer ob 20. uri je

Naš moto je predvsem druženje, saj ga je med
upokojenci vse premalo.
Zapisala : Relica KOTNIK vodja kegljaške sekcije pri DU Selnica
Foto: Vlado SABOLEK

PESEM – UDARNIK
Dragi upokojenec, prišel je čas,
ko življenje po meri človeka ni več navaden špas.
Nekoč premikal gore si in bil ta glavni,
mlad, krepak in še povrhu slaven.
Vsi so te hvalili in radi imeli.
Na tvoj račun pri narodu so slavo peli.
Bil si čvrst, jeklen in zdrav.
Za težka dela v fabriki al na cesti, glih taprav.
Delal, garal si noč in dan.
Za blagor domovine in petletni plan.
Na pogoje dela nisi se oziral.
Korak za korakom rekorde si podiral.
Ko eni v visoke šole so hodili,
so tebe v nebo kovali in na suho te bodrili.
Za nagrado si vse od sebe dal,
da v luči drugih udarnik bi postal.
Za boljši jutri si se razdajal in potil.

Mladost in zdravje tam pustil.
Ideali tvoji so se v lastnem znoju potopili.
Fabrike so prodali, tebe pa usodi prepustili.
Pojdi v miru, tako so djali, ne obračaj se nazaj.
Vzemi culo, poišči srečo in ohrani svoj značaj.
Demokracija postavila te je na stranski tir,
ponudila ščepec cvenka in socialni mir.
Vremena mračna so se spremenila, udarnik moj.
Uživaj pokojnino in bog naj bo s teboj.
Priveži dušo svojo in jo daj pod hladen tuš.
Nikoli ne boš izvedel, kam izgubil se je dim
tovarne RUŠ-e.
Selnica, marec 2017
Lojz PERKUŠ

Društvu – Most
HUMANITARNA AKCIJA
V Društvu – Most smo že tretje leto zapored
pripravili humanitarno akcijo v sklopu Slovenske filantropije in njihove akcije Dan za
spremembe. Tudi letos smo v Hramu kulture
za naše občane pripravili bograč in jim ga razdelili za prostovoljne prispevke. Ker smo le-

Kegljaška sekcija – Društvo upokojencev
Selnica je bila letos organizator – izvajalec
izbirnega tekmovanja v steznem kegljanju v
Športnem parku Ruše. Vsako leto organizira
tekmovanje drugo društvo, ki je član Zgornje
podravske zveze Društev upokojencev s sedežem v Mariboru. Ta tekmovanja se običajno
izvajajo v dvorani Tabor. Ker smo bili letos
organizator, smo se odločili, da tekmovanje izvedemo v Rušah, saj v Selnici nimamo kegljišča. Tekmovalo je 13 ekip, od tega 10 moških

stopnjuje, vendar v konkurenci drugih društev še ne dosegamo prvih oziroma vidnih
mest. V tej ligi sodeluje 12 ekip po 10 nastopajočih v borbenih igrah. V ligi tekmujejo
tudi posamezniki, ki so bili evropski, državni
prvaki in tudi posamezniki, ki še kegljajo v
prvi ali drugi ligi Slovenije.

tošnja sredstva namenili družini, ki se že dobro leto spopada z boleznijo sina, smo akcijo
razširili in zbirali tudi donatorska sredstva na
naš transakcijski račun. Ob tem bi se v imenu
družine in našega Društva zahvalila vsem, ki
so kakorkoli prispevali denarna sredstva ali pa

na kakršen koli način pomagali pri izvedbi te
humanitarne akcije. Še enkrat se je izkazalo,
da skupaj zmoremo več. Hvala vsem.

bila razglasitev rezultatov in podelitev pokalov
za prvo, drugo in tretje mesto ekip in pokal
za posameznika in posameznico z najboljšim
rezultatom. Tokrat so podelili tudi pokale za
ligo ZPZDU, ki se je pred kratkim končala. Pokale je podelil predsednik ZPZDU g.
Lobnik. Da smo lahko priložili fotografije,
pa je poskrbel g. Vlado Sabolek. Veseli smo
bili tudi obiska predsednika našega društva g.
Ivana Majstra.
Pa še nekaj o naši kegljaški sekciji. Šestega okSelniške novice 30 | JUNIJ 2017
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Oglasno sporočilo

BIO-VOLNENA IZOLACIJA SOVEN
IZ SLOVENSKE OVČJE VOLNE
BIO-volnena izolacija podjetja SOVEN iz Selnice ob Dravi je ena redkih (če ne edina) naravna
slovenska toplotna in zvočna izolacija, ki že ima certifikat kakovosti ETA.
Surovina za izdelavo izolacije, ovčja volna, izvira iz slovenskega prostora, proizvodnja je nizkoenergijske narave in ne
onesnažuje okolja. Ta povsem naravni material dosega najvišje evropske standarde toplotne in tudi zvočne izolativnosti. Je izredno dolgo uporabna, potem pa jo brez težav kompostiramo.
Ovčja volna je naravni material. Varuje pred mrazom, negativnimi vplivi okolja
in vzpostavlja prijetno klimo ter omogoča dober pretok zraka. Uravnava
temperaturo, poleti varuje pred vročino, pozimi greje, saj se s padanjem
temperature povečuje njena zaščita pred mrazom. Ohranja življenjsko energijo,
odbija prah, pršice, vlago. Se sama čisti oziroma se čisti s prezračevanjem. Je
samogasna, vnetljiva pri visokih temperaturah, in sicer nad 520 °C. Odbija
vonjave in umazanijo. Ne daje občutka vlažnosti in lepljivosti.
Neposreden stik z volnenim vlaknom je zelo prijeten, izolacija ne draži kože,
oči in dihal.
Naj vas ne bo strah nove, a vseeno tradicionalne metode gradnje, kamor spada
tudi izoliranje z naravno izolacijo iz slovenske ovčje volne.

DEVETDESET LET
ANTONA TACERJA
Pride čas, ko se misel in korak ustavita. Sadovi
življenja dobijo barve zrelosti. V Gradišču na
Kozjaku je 6. januarja 2017 praznoval svoj 90.
rojstni dan Anton Tacer. Bil je vzgled, kako
se lahko z marljivostjo, ponižnostjo, vero in
močno voljo zgradi življenjska pot, dolga devet desetletij; iskrena ljubezen pa lahko obrodi
diamantne sadove. Tako sta z ženo v letu 2016
praznovala jubilej njune skupne življenjske
poti, proslavila sta 60. obletnico poroke. Nje-

govi koraki so bili vedno polni hvaležnosti, ki
jo je izkazoval svoji družini. Ta mu je bila navdih in pomoč v preizkušnjah. Ob ženi je srečo
delil s sinovoma in hčerko, ki so si ustvarili
družine in sledili njegovim naukom.
Ob visokem jubileju ga je obiskal župan Jurij
Lep skupaj z Rajkom Plošnikom, predsednikom Vaškega odbora Gradišče na Kozjaku.
Zaželela sta mu trdnega zdravja in še veliko
lepega v krogu svoje družine.

Še bi se lahko veselil srečanj s svojimi domačimi, še bi lahko skrbel za čebele, do katerih je
čutil veliko veselje, še bi lahko ... A se je konec
meseca aprila ustavilo njegovo plemenito srce,
njegov glas je onemel in v krogu domačih se
je mirno poslovil. Za njim ostajajo neizbrisne
sledi njegovega življenja. Dragoceni spomini
in nauki predstavljajo tako močno vez, da zanjo čas in razdalja nimata pomena.

postopek uporabimo tudi pri notranjih predelnih stenah. Pri stropih in podih
BIO-volneno izolacijo enostavno posujemo med lesene opornike. Tudi tu je
priporočljiva uporaba PE-folije.
V svojem domu si želimo prijetno toplino in klimo ter vonj po naravnem in
zdravem. Pri tem vam lahko zelo koristno pomagamo v podjetju Soven iz
Selnice ob Dravi. Kot vodilni slovenski predelovalec ovčje volne smo razvili
odlično naravno, toplotno in zvočno izolacijo za vaš dom, pa naj bo lesena,
klasično zidana ali kakršna koli ekološka in varčna hiša.
BIO-volnena izolacija se lahko uporablja za klasične, torej zidane, in tudi za
vse sodobne montažne, lesene, nizkoenergijske, ekološke in pasivne hiše.

Zaupajte slovenskim proizvajalcem in se prepričajte o slovenski
kakovosti.

Vgradnja BIO-volnene izolacije je enostavna, hitra, predvsem pa cenovno
izredno ugodna.
Med vgradnjo ne potrebujemo nobenih zaščitnih sredstev, saj izolacija ne draži
kože, oči in dihal.

Zapisala: Marica PRAZNIK
Foto: Jurij LEP

V podjetju Soven v Selnici ob Dravi proizvajajo BIO-volneno izolacijo v obliki
iglanih plošč in razsutega stanja.

DEVETDESET LET
ANTONIJE LOZEJ – ŠINKOVEC

Pred vgradnjo je zelo pomembna izbira ustrezne debeline izolacije. Vsi se
dobro zavedamo, da vsak dodatni centimeter res pomeni višje stroške, toda ne
smemo pozabiti, kaj to pomeni v zimskih mesecih pri porabi kurjave in poleti
pred vdorom vročine.
Pri vgradnji izolacije v obliki iglanih plošč teh ne smemo stiskati ali tlačiti.
Prav tako je treba pri uporabi izolacije v razsutem stanju delati po navodilih
proizvajalca in upoštevati priporočljivo gostoto.
Pri ostrešju se BIO-volnena izolacija lahko vgradi bodisi med škarnike ali pod
njih. Pod prečne in vzdolžne letve vgradimo paroprepustno folijo, zatem pa
položimo izolacijo. Med izolacijo in podstrešjem ni treba položiti PE-folije kot
parne zapore, je pa priporočljivo. Če opustimo to folijo, bo vlogo vsrkavanja
vlage prevzela BIO volnena izolacija, ki dobro vpija vlago in se pri tem ne
poškoduje. Pri najenostavnejši in najcenejši vgradnji pritrdimo izolacijo med
škarnike z žebljički, ki jih nabijemo na škarnike in medsebojno povežemo z
vrvico (cik-cak).
Pri uporabi izolacije na zunanjih opečnih zidovih izdelamo in pritrdimo na
zid lesen okvir, v katerega položimo izolacijo. Na ta okvir pritrdimo PE-folijo
ter mavčne ali lesene vlaknene plošče. Na koncu še nanesemo omet. Podoben

Podjetje Soven iz Selnice ob Dravi je v letu 2011 vgradilo 1300 m2 izolacije
iz ovčje volne tudi v svoje proizvodne prostore. V Sloveniji pa je do zdaj že
več kot 100 objektov, ki imajo v celoti ali delno vgrajeno izolacijo Soven iz
slovenske volne. Njihov najpogostejši komentar pa je: ODLIČNO.

Rojena je bila na Primorskem, takrat še pod
Italijo, v vasi Podraga dne 25 4. 1927. Izhaja
iz kmečke družine očeta Feliksa, matere Antonije in dveh sester Anice in Ivanke. Med
II. svetovno vojno je sodelovala v NOB. Pri

nemški obkolitvi vasi je bila ranjena 29. 11.
1943. leta.
Po poroki 1947. leta se je preselila na Falo,
kjer so se ji rodili trije otroci : Joško, Marica
in Zvonka. Leta 1958 se je mož Jože ločil od

družine, tako da je mama ostala sama z otroki.
Zaposlena je bila kot čistilka v ambulanti na
Fali in na HE Fala, od koder je tudi odšla v
pokoj.

Investitorje obveščamo, da bomo novo izolacijo Soven predstavili tudi na
sejmih Megra v Gornji Radgoni, DOM v Ljubljani in MOS v Celju.
Informacije pa lahko dobijo po telefonu 040 860 165 ali 02 674 0574
ali e-pošti: soven@siol.net.
Cenovno je BIO-volnena izolacija Soven primerljiva z vsemi naravnimi
izolacijami, pravzaprav pa za približno 20 % cenejša od enakih izdelkov
tujih proizvajalcev. A kljub temu smo v februarju za naročnike pripravili
posebne nakupne ugodnosti.

SELNICA OB DRAVI
www.soven.si
tel. 040 860 165

Besedilo in sliki: Jože ŠINKOVEC
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DEVETDESET LET
JOŽICE KAMPJUT

JEZIKOVNE DROBTINICE
Izposojenke in tujke v selniškem govoru ter
njihov izvor (NADALJEVANJE)

2. marca je 90-letnico praznovala Jožica
KAMPJUT, rojena HEKIČ. V zgodnjem
otroštvu je izgubila mamo, zato je živela z
očetovo novo družino, imela pa je še 10 bratov in sester. Kot mlado dekle se je zaposlila v
Rušah, nato pa v Mariboru, kjer je dočakala
tudi svojo upokojitev. Z možem Vašem in si-

nom Samom se je preselila v Selnico, kjer je
živela do nedavnega. Njena ljubezen so bili
vrt in otroci. Po upokojitvi jih je kar veliko
imela v varstvu, preden so odšli v vrtec. Danes
prebiva v Domu starejših občanov Tezno, kjer
so ji njeni najbližji priredili prijetno praznovanje ob jubileju. Obiskali pa so jo tudi člani

RK, DU Selnica in župan Jurij LEP. Lepo so
jo presenetili, razveselili in obdarili, za kar se
vsem iskreno zahvaljuje.
Zapisal in fotografiral: Samo KAMPJUT

DEVETDESET LET
ZOFIJE ČAPLO

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 ba-

varskoavstrijskega jezika (bav.avstr.), manj pa
iz drugih jezikov.
Izpisane so besede, njihov pomen in izvor.
Rajtelj 'krepelo' – iz nem.; rajžati 'potovati' –
iz nem.; ranca 'čoln' – iz ide.; rašpa 'orodje
za obdelavo nekovinskih predmetov' – iz bav.
avstr.; reči 'praviti, govoriti' – iz ide.; regeljc
'predpis, pravilo' – iz lat.; regirati 'vladati' –
iz nem.; rekeljc 'moški suknjič' – iz nem.;
repincelj 'motovilec' – iz nem.; rigelj 'zapah'- iz nem.; rihta 'kuhana jed' – iz nem.;
rihtar 'sodnik, župan' – iz nem.; riža 'drča'
– iz nem.; rom 'okvir, obroba' – iz bav.avstr.;
ror 'dimnik' – iz nem.; roštati 'ropotati' – iz
nem.; roštilj 'raženj' – iz hrv.; rotovž 'mestna
hiša' – iz nem.; ruča 'naramnica' – iz iz slovanskih jezikov; rukati se 'rvati se, puliti se' – iz
nem.; rukzak 'nahrbtnik, oprtnik' – iz nem.;
runkelj 'krmna pesa' – iz nem.; rušt 'oder' –
iz nem.; sandala 'opanek' –iz gršč.; saprlot
'kletvica' – iz nem.; satan 'hudič' – iz hebr.;
serbus 'nasvidenje' – iz lat.; sekret 'stranišče'
– iz nem.; solata 'solata' – iz nem.; sold 'denar' – iz lat.; soldat 'vojak' – iz nem.; soprog

'zakonski mož' – iz slovanskih jezikov; sorta
'vrsta, pasma' – iz ital.; strožak 'slamnjača' – iz
nem.; šablona 'lesen vzorec' – iz nem.; šafar
'oskrbnik' – iz nem.; šaht 'rudniški jašek' –iz
nem.; šajba'okensko steklo' – iz nem.; šajdati
se 'ločiti se' – iz nem.; šajtrga 'samokolnica'
– iz nem.; šalica 'skodelica' – iz nem.; šamrl
'pručka' – iz nem.; šank 'točilna miza' – iz
nem.; šarkelj 'vzhajano pecivo' – iz nem.; šegetl 'žgečkanje' – iz slovanskih jezikov; ščet
'krtača' – iz psl.; šeflja 'zajemalka' – iz bav.avstr.; šek 'lisasta žival' – iz nem.; šekast 'pisan'
– iz nem.; šenkati 'podariti' – iz nem.; šent
'sveti' – iz lat.; šicati 'streljati, ciljati' – iz nem.;
šikan 'lep, čeden' – iz nem.; šikati se 'spodobiti se' – iz nem.; šina 'tirnica' – iz nem.; šinjek
'vrat' – iz nem.; šintar 'konjederec' – iz nem.;
širakel 'grebljica za bezanje po ognju' – iz bav.
avstr.; šisa 'driska' – iz nem.; škaf 'lesena posoda za vodo z ročaji' – iz nem.;
Nadaljevanje sledi.
Akad.prof.dr. Zinka ZORKO

ŽIVETI V MESTU SREDI GOZDA

2.11.2016 je 90 let slavila Zofija ČAPLO od
Sv. Duha na Ostrem vrhu. Ob tej priložnosti
so jo z obiskom razveselili g. župan in predstavniki upokojencev in Rdečega križa.
Dokler se je dalo, je svojo starost preživljala v
domačem okolju skupaj z vnukinjo in njeno
družino.
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Čas je najraje preživljala zunaj, v naravi in
marsikdo se je čudil njeni dobri fizični kondiciji.
Bivanje v okolju, ki ga ima tako rada in podpora njenih domačih so zagotovo pripomogli
k temu, da je tako dobro premagala marsikatero bolezen in dočakala lepih 90 let.

Danes pa babica Zofka svoje dni preživlja v
Domu starostnikov Danice Vogrinec, kjer
jo še vedno najbolj razveselijo obiski njenih
najdražjih in sprehod po zunanji okolici.
Pripravila: Jasmina HARIH
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Smo mlado podjetje od Sv. Duha na Ostrem
vrhu, ki nam na 907 m nadmorske višine ponuja odlično priložnost za razvijanje naše ideje
o ekološki in domači predelavi okoliškega lesa.
Zgodba se je začela že leta 2010, ko je izpod
naših rok prišel prvi izdelek za lastno uporabo,
ki je v našo dnevno meščansko dnevno sobo
pripeljal popolnoma nov nivo pohištvenega
dizajna. To je povsem spremenilo tudi naše
videnje narave in njenih danosti, zato smo se
odločili za začetek zgodbe, za katero upamo,
da jo bomo lahko tudi podelili.
Naše poslanstvo je predvsem izdelava lepih,
kakovostnih in modernih lesenih izdelkov, ki
prihajajo naravnost iz narave- uporabljamo
namreč izključno domač les, brez umetnih
OBČINA SELNICA
OB DRAVI
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primesi in brez nevarnih ter vonju neprijetnih lakov in premazov. S tem postavljamo v
ospredje ne samo človeka, ampak tudi njegov
pomembni dvojec, naravo.
Ker izdelujemo tudi pohištvo, lahko v vaš
dom prinesemo trajnostno in naravno pohištvo, s čimer boste ne samo ekološko ozaveščen sodobni človek, ampak boste tudi ohranili
slovensko naravo, kot želimo, da jo vidijo tudi
naši potomci. Ti so namreč naše največje bogastvo, zato bodo njihove lesene igračke njihov
stik z naravo, tudi v okolju zaprtega prostora,
ter otroške lesene postelje izključno zdrav spanec, brez stikov z umetnimi primesmi.
Ker smo mladi trenutno v neizogibnem položaju, primanjkuje zaposlitev in potenciala
za naše poklicno razvijanje, smo se v podjetju PIMA odločili, da stvari vzamemo v svoje
roke, saj verjamemo v svojo poklicno idejo in v
to, da skupaj z vami naredimo dobro in predvsem ekološko-naravno zgodbo o uspehu.

Miklošičeva ulica 2, SI-2250 Ptuj
T: +386 (0)2 74 81 880
T: +386 (0)2 23 50 206
info@turistagent.si

TERMALNI
že od

21€

C

Mlinska ulica 28, SI-2000 Maribor
T: +386 (0)2 23 50 204
T: +386 (0)2 23 50 215/216
infomb@turistagent.si

BUS

Terme Sv. Martin na Muri

M

Y

OSTALA

CM

PONUDBA

MY

CY

CMY

K

Praznik narcis
Češnje v deželi ene žlahtne štorije
Gorski zdravnik, po poteh serije

PIMA, Marcel PINTAR, s.p.
Sv. Duh na Ostrem vrhu 96
Telefonska številka: 041 958 664
e-pošta: pima.storitve@gmail.com
Facebook: pimapodjetje

Kopalni avtobus, Simonov zaliv
Svete Višarje
Mogočni vrhovi Dolomitov
Maltatal in Gmünd in bonsai

28.5.

od

45 €

11.6.

od

36 €

17.6.

od

39 €

vsako soboto

od

16 €

od

39 €

1.7.

2 dni, 1.- 2.7. od
15.7.

od

136

Programe izletov lahko tudi povsem
prilagodimo vašim potrebam in željam
ter vam izdelamo izlet po meri.

IZLET

PO

MERI

€

47 €

www.turistagent.si

ZAHVALA
Želeli bi se zahvaliti vsem, ki ste nam s svojo donacijo pomagali in nam zaželeli zdravja.
Še posebej gre zahvala celotnemu društvu Most, ki je bil pobudnik in organizator akcije.
Družina ŽVEGLER
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NAGRAJENCI
Seznam nagrajencev 29. številke SELNIŠKIH NOVIC:
1. Dragica VRENČUR, Vodovodna ulica 24, 2352 Selnica ob Dravi
2. Vojko SEVŠEK, Selniška cesta 21, 2352 Selnica ob Dravi
3. Dragica JESENEK, Ob potoku 9, 2352 Selnica ob Dravi
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