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OBČANKE IN OBČANI !
Pričakujemo prijetno jesensko obdobje.
Narava zna sama urediti in popraviti
dogajanje v okolju. Toliko gozdnih plodov,
kot jih imamo v tem času, je redkost. Zato
ni čudno, da so gozdovi in gozdne poti
polne ljudi. Vsekakor so posamezniki, ki jim
nabiranje gob pomeni veliko strast, prišli na
svoj račun.
V tem uvodniku bom predstavil naše
aktivnosti na področju večjih investicijskih
vlaganj v letu 2017. Največji zalogaj
vsekakor predstavlja ureditev centra Selnice
ob Dravi. Dela potekajo v sodelovanju z
Direkcijo Republike Slovenije za ceste.
Celotna rekonstrukcija cestišča s pločniki
in ureditvijo strogega centra se izvaja v
dolžini 700 metrov. Dodatna pridobitev na
področju varnosti v prometu je tudi izgradnja
hodnikov za pešce od šolskega križišča do
Petrolove črpalke ter gradnja novih pločnikov
na obeh straneh v samem centru vasi. Če
pričnemo na zahodnem delu investicije,
so dela potekala na celotni rekonstrukciji
cestišča in pločnikov s kolesarsko stezo od
osnovne šole do trgovine Mercator. Veliko
je bilo tudi nepredvidenih del. Občina je
v sklopu del zamenjala in vgradila tudi vso
svojo komunalno infrastrukturo. Tako smo
zamenjali in prestavili vso javno razsvetljavo.
Na novo smo uredili križišče s semaforji in
prehodi za pešce. Vso meteorno kanalizacijo
smo na novo zgradili vse od osnovne šole do
zaključka investicije v dolžini 500 metrov.
Obstoječa meteorna kanalizacija je bila do
sedaj speljana skupaj s fekalno kanalizacijo
na čistilno napravo. Stari sistem za čiščenje
odpadnih voda je bil grajen kot mešani
sistem. Na občini imamo prioritetni cilj,
da v prihodnje čim več meteornih voda
speljemo v ponikalnice oziroma potoke.
Priklop na novo čistilno napravo pa tako ni

mogoč drugače kot samo fekalni. V času del
smo izvedli tudi štiri nove preboje cestišča
za fekalno kanalizacijo in s tem omogočili
hišam na južnem delu priklop na omrežje.
Hkrati smo izvedli tudi preboj za vodovod
pri Mercatorju.
Samo vozišče -cesto- smo uredili tako, da
zagotavlja vse standarde glede trdnosti. Na
nekaterih odsekih je bilo potrebno zamenjati
podlago tudi do globine enega metra. V
centru Selnice ob Dravi pa je bilo potrebno
narediti na novo hodnike za pešce na obeh
straneh kot tudi javno razsvetljavo z lučmi, ki
ustrezajo spomeniškovarstvenim zahtevam.
Hodniki za pešce na severnem delu cestišča
in okolica so ravno tako usklajeni z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Pričakujemo, da bodo v prihodnje sledila
dela na objektih, ki so v privatni lasti. Ko
bodo stavbe dobile novo fasadno preobleko,
bo naš center Selnice ob Dravi zasijal še v
lepši luči.
Kot je znano, potekajo v sklopu te investicije
tudi dela na povezovalni cesti za občinsko
stavbo. Namen tega je bil, da zapremo vhod
in izhod na sedanji lokaciji, ki je bil zelo
nevaren in nepregleden. Staro župnišče, ki
smo ga uspeli porušiti pred petimi leti, je
onemogočalo varno vožnjo skozi center.
Sedaj pa imamo prometni režim, ki omogoča
vstop in izstop v center s pomočjo tretjega
zavijalnega pasu in z dobro preglednostjo na
vse strani. Dela na povezovalni cesti za občino
so tudi zaključena. Tako da nam ostane
za naslednje leto preplastitev parkirišča in
zasaditev z drevesi in zelenjem.
Še enkrat bi se rad zahvalil za potrpljenje vseh
udeležencev v prometu in domačinom, ki so
neposredno povezani z dostopi do svojih hiš.

Dela so se podaljšala za mesec dni. Krivda je
tako pri izvajalcih kot tudi pri neplaniranih
delih zaradi pomanjkljive dokumentacije
že obstoječe komunalne infrastrukture. Del
vzroka za podaljšanje pa je tudi na občinski
strani zaradi prebojev cestišča in gradnje nove
meteorne kanalizacije v dolžini 500 metrov.
Nekaj zamude pa sta povzročili tudi gradnja
pločnika in javne razsvetljave od Šolske
ulice do Petrolove črpalke. Ta dela niso bila
predvidena v osnovnem projektu, ampak
smo jih dodatno izvedli na svoje stroške. Če
pa že naštevamo vzroke za podaljšanje roka,
lahko dodamo, da tudi narava v času del
ni bila na naši strani. Verjamem, da bomo
sedaj to shranili v spomin in izkoristili novo
pridobitev v skupno dobro. Še najbolj pa si
bom oddahnil jaz sam, ko bodo končani še
zadnji detajli investicije.
Vsi drugi projekti, ki so planirani v proračunu
za letu 2017, so končani ali pa še bodo v
tekočem letu. To velja za rekonstrukcije,
redna vzdrževalna dela, socialo, družbene
dejavnosti in večino drugih postavk, ki so
bile zastavljene v proračunu v tem letu.
Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Nekje sem prebral: »Pol zdravja je
nasmeh, druga polovica pa je ljubezen in
spoštovanje.« Tako vam želim, da pri sebi
poiščete spodbudne misli in dejanja. Sreča
ni pogojena samo z denarno osnovo, zato
tudi, kot ste opazili v tem uvodniku, nisem
uporabljal številčnih vrednosti. Zadovoljstvo
lahko najdemo tudi v drugih, manjših za
posameznika pa velikih dejanjih in stvareh.
Vse dobro.
Župan
Jurij LEP
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BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA
Iz vročine, ko je marsikje že primanjkovalo
pitne vode, ali pa je sploh ni bilo več, je
med nas kar naenkrat z velikimi, dolgimi
koraki prikorakala jesen. Eden od, vsaj zame,
najlepših letnih časov. S seboj je prinesla
prepotrebno deževje. Ker pa več kot očitno
že živimo v krepko spremenjenih podnebnih
pogojih, se je to pokazalo v preobilnem
deževju, ki je marsikje povzročilo poplave,
tudi kakšen zemeljski plaz se je utrgal. Rekli
boste: »Hvala bogu, pri nas ne.« Ja res še
dobro, da pri nas ne. A to je v celoti gledano
slaba tolažba. Drugič pa lahko, tako kot je že,
udari z vso silovitostjo pri nas.
Da pa vse le ni tako črnogledo, je jesen vseeno
postregla s svojimi darovi. V vinogradih
prej kot običajno. Zaradi predhodne velike
vročine je bilo grozdje zrelo prej in prej ga
je bilo treba obrati. Tudi sadno drevje se
marsikje šibi od teže sladkih plodov. Čez noč
so se pojavile gobe in v naših gozdovih kar
mrgoli gobarjev. Tudi takrat, ko lije kot iz
škafa. Nič jih ne more ustaviti. Ja, neverjetna
strast jih žene, lepo pa bi bilo, če bi se, zlasti
tisti iz drugih krajev, pri nabiranju gob
nekoliko lepše obnašali. K temu sodi tudi
preprosti »dober dan«, ko v gozdu srečaš
lastnika gozda, da o tem, da s parkiranim
avtomobilom ne zaparkiraš kakšne dovozne
poti ali ceste, sploh ne govorim.
Sicer pa nas je v preteklih dneh obnorela
košarka. Neverjeten, težko ponovljiv, če
sploh še kdaj, uspeh naših košarkarjev je pred
televizijo privedel tudi takšne, ki jih šport
drugače sploh ne zanima. Evforija, ki je ob
tem zajela našo državo, je prinesla kar nekaj
pozitivnih stvari, pa tudi nekaj takšnih, ki že

mejijo na neumnost. Naši košarkarji so na
tem evropskem prvenstvu dominirali tako z
izvrstno igro kot tudi z veliko mero empatije,
ki so jo ob tem pokazali. Slovenci smo se ob
teh dogodkih poenotili. Kar naenkrat so bili
vsi košarkarji »naši« in Antony je postal kar
Tonček in sploh ni bilo pomembno, kdo od
kod izvira, skratka, vsi so bili naši. Tudi tisti,
ki morda drugače ne bi bili. To je ob pomenu
državljana Slovenije tisto pozitivno, kar sem
prej omenil. So se pa zgodile tudi neumnosti,
drugače jih ni mogoče imenovati. Ne bom jih
našteval, da kdo ne poreče, da se ne držimo
usmeritev Uredniškega odbora. Lahko bi bilo
preveč osebno. Tega pa nočemo. Kakorkoli
že, ostaja lep spomin na tisto nedeljsko noč.
Pretekli teden smo se udeležili odprtja
novega asfaltnega odseka Srnko – Grizold
na občinski cesti, ki iz Selnice ob Dravi
vodi proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
Prav neverjetno je, koliko hvaležnosti so
tamkajšnji prebivalci pokazali zaradi tega
prenovljenega in asfaltiranega odseka ceste.
In kako zavzeto in gostoljubno so se lotili
svečanega tega odprtja, čeprav gre samo
za relativno kratek odsek in bo za celotno
rekonstrukcijo te ceste potrebno postoriti še
marsikaj.
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 prvi polovici oktobra. Odločili smo se
tudi, da v tej številki ponovimo prispevek
iz prejšnje številke o občinskih nagrajencih.
To smo naredili zato, ker so bile fotografije
nagrajencev zelo slabe kakovosti in so kot

takšne povzročile kar nekaj slabe volje. Zato
se jim v uredništvu za to napako iskreno
opravičujemo in upamo, da smo jim s
tokratno ponovitvijo prispevka dali veljavo,
ki jim gre.
Priprava Selniških novic je tokrat potekala
zelo hitro in brez nervoze, ki drugače
spremlja priprave na novo številko novic.
V uredništvo smo konec avgusta začeli
dobivati vaše prispevke, vse skupaj pa se
je zelo intenzivno nadaljevalo septembra,
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 pišemo o
Mariborski knjižnici in Selniškem bralnem
klubu, o lovcih s Sv. Duha, ki so praznovali
častitljivih sedemdeset let, pa o odprtju
že prej omenjene ceste, o dogodkih, ki so
zaznamovali prvi šolski dan, in o prireditvi,
ko je bila izbrana nova kraljica jabolk. Zopet
je bila dobro obiskana prireditev Odprta
dvorišča v Črešnjevcu, upokojenci pišejo o
svojih bogatih dejavnostih, poleg naštetega
pa objavljamo še prispevke o sivki, o nastopu
otrok v Domu za ostarele v Radljah ob
Dravi, o aktivnostih OZ Ruše, o dnevu,
ko bodo notarji dajali brezplačne nasvete, o
tem, kako do priložnosti z novim znanjem,
in o petdesetletnici zaključka šole. Dr. Zinka
ZORKO je spet zbrala gradivo za Jezikovne
drobtinice, tukaj pa je seveda nepogrešljiva
nagradna križanka. Prijetno branje vam
želim.

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do srede decembra 2017 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v decembrski številki
časopisa. Gradiva nam pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@selnica.si ali na naslov slobodan.tatalovic@selnica.si s pripisom za
Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na ključek. Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografijami
primerne kakovosti.
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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.
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.
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

OBČINSKI NAGRAJENCI POPRAVEK IN OPRAVIČILO
Zaradi zelo slabe kvalitete fotografij v prejšnji številki Selniških novic ponovno objavljamo nagrajence Občine Selnica ob Dravi za leto 2017.
Nagrajencem se za slabo kvaliteto fotografij v prejšnji številki opravičujemo.

PODELITEV NAZIVA ČASTNI OBČAN

Ivan Majster
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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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

revijah 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

6

OBČINA SELNICA OB DRAVI

posameznikov 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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SPOMINSKE PLAKETE
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 Črešnjevca do Fale. Naslednje leto
se je vključil v Turistično društvo. Vodil je
akcijo gradnje 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.
Aktivno 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.

OBČINA SELNICA OB DRAVI
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PODELITEV PRIZNANJ
ZA ŠPORTNE DOSEŽKE
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
konkurenci 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 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.

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 neizmerna volja 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: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Foto Anka
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KNJIŽNICA V PRVI
POLOVICI LETA
V Občini Selnica ob Dravi tako kot še
v preostalih enajstih občinah na širšem
mariborskem območju izvaja knjižnično
dejavnost Mariborska knjižnica. Danes je to
druga največja knjižnica v Sloveniji. V skladu
z zakonom deluje na območju 12 občin, ima
mrežo 19 krajevnih in občinskih knjižnic
ter potujočo knjižnico z bibliobusom in
premičnimi zbirkami. Več kot devetdeset
odstotkov sredstev za delovanje knjižnice
zagotavljajo občinski proračuni, saj je
knjižnica izvorna naloga občine, deleži pa se
izračunajo glede na število prebivalcev. Pet
odstotkov pokriva Ministrstvo za kulturo
za nakup knjižničnega gradiva in posebne
območne naloge, ki jih Mariborska knjižnica
izvaja za knjižnici na širšem območju, v
Lenartu in Slovenski Bistrici (zahtevnejši
izbor gradiva, podatkovne zbirke, svetovanje
na področju informacijske tehnologije,
koordinacijo domoznanske dejavnosti ter
naloge v zvezi z odpisanim gradivom). Okoli
tri odstotke knjižničnega proračuna znašajo
prihodki od članarin, zamudnin in drugih
plačil članov. Tudi ta delež je predvsem
namenjen nakupu knjižničnega gradiva, saj
več občin prav za ta namen ne zagotavlja
predpisanih sredstev.
Dodatno težavo predstavljajo pozni sprejemi
proračunov v nekaterih občinah in pozno
sklepanje letnih pogodb, saj v tem času
knjižnica ne prejema nobenih sredstev
za delovanje. Delo je zato zelo oteženo,
ostajajo neplačani računi, saj moramo redno
nabavljati gradivo in izvajati načrt dejavnosti.
Izdatke načrtujemo skrajno racionalno
in načrt nabave knjižničnega gradiva
prilagajamo finančni situaciji. Poleg
klasičnega gradiva, knjig in periodike v
tiskani obliki zbirko dopolnjujemo tudi z
elektronskimi knjigami s portala Biblos, ki
prinaša strokovno literaturo in leposlovje za
različne kategorije uporabnikov in je članom
brezplačno na voljo tudi z oddaljenim
dostopom. To pomeni kadar koli od doma
oziroma zunaj prostorov knjižnice prav tako
kot večina elektronskih podatkovnih zbirk.

Obisk na daljavo in izposoja elektronskega
gradiva močno naraščata, saj je uporaba
udobna in zbirke vedno bolj bogate. V
knjižnici mora član dobiti le šifro oziroma
vstopno geslo in potem je vse elektronsko
gradivo prosto dostopno.
Enote Mariborske knjižnice je v prvi polovici
leta obiskalo 246.229 mladih in odraslih
bralcev, ki so si izposodili skupaj 800.127
enot gradiva. V Knjižnici Selnica ob Dravi
smo v tem času beležili 3.441 obiskovalcev
(1.116 otrok in 2.328 odraslih), ki so si
skupaj izposodili 12.470 enot gradiva (mladi
4.759, odrasli 7.711).
Seveda pa v knjižnice vabimo tudi z
organizacijo različnih dogodkov, razstav,
bralnih klubov, pravljičnih ur za otroke in
odrasle. Tudi vse te dejavnosti so brezplačne.
V Selnici so posebej prepoznavne ure pravljic
za najmlajše, organizirani obiski otrok iz
vrtca in šole, zelo lepo pa se je uveljavil tudi
selniški bralni klub, ki ga vodi naša zunanja
sodelavka, domačinka Urška Vute. V
Mariborski knjižnici tako zdaj delujejo že trije
bralni klubi. V Knjižnici Šentilj poteka klub
Skodelica besed pod vodstvom prizadevne
domačinke Vide Koren, na Rotovškem trgu
pa ga že več let vodi naša sodelavka Jasna
Mlakar, ki tudi sicer soustvarja slovenski
portal s priporočili kvalitetnega branja
Dobre knjige (Dobreknjige.si), kjer najdete
ideje za branje in kratke predstavitve knjig.
Vsaka od voditeljic daje bralnemu klubu
svojo posebno, osebno noto, in prav je tako.

Osrednji dogodek prve polovice leta je
bil Dan Mariborske knjižnice, ki smo ga
organizirali v soboto, 10. junija, in ga tudi
letos poimenovali Povežimo bregove ter tako
poudarili športno - kulturno vsebino. Namen
dneva je promovirati pomen knjižnice,
predstavljati njene vsebine, predvsem pa
opozarjati na nujnost nove osrednje mestne

knjižnice. Stalnica dogodka je bil tudi letos
10-kilometrski tek ob Dravi, s katerim
smo se priključili Drava festivalu, kulturno
dopoldne pa smo posvetili vseživljenjskemu
učenju in medgeneracijskemu povezovanju
s praznovanjem 25-letnice Knjižničnega
cikla Univerze za tretje življenjsko obdobje.
Dogodek je bil kljub dežju zelo dobro
obiskan, v sodelovanju s SNG Maribor in
Lutkovnim gledališčem Maribor pa smo ga
zaključili z večerno predstavo Drame SNG
Večno mladi v Avditoriju LGM. SNG že
dalj časa omogoča članom knjižnice popust
pri nakupu vstopnic za predstave Drame,
zdaj pa članska izkaznica knjižnice prinaša
tudi ugodnosti pri vstopnicah za predstave
za odrasle v LGM.
Za sedmošolce smo že enajsto leto zapored
izvajali program nacionalnega projekta
Rastem s knjigo tudi za selniške učence, ob
obisku knjižnice pa so tokrat prejeli knjigo
Vinka Möderndorferja Kit na plaži.
Projektu Pikina bralna značka, ki so ga
zasnovali v Knjižnici Velenje in prav tako
spodbuja k branju, se že nekaj let pridružujejo
tudi osnovnošolci, včlanjeni v našo knjižnico.
V Pikini bralni znački sodelujejo otroci v
knjižnicah Kamnica, Šentilj, Pobrežje in
Selnica ob Dravi.
Pravljični večeri za odrasle je projekt, ki
ga izvajamo že od leta 2009. V letošnjem,
že osmem ciklu, smo pripovedovalske
večere pripravili v 13 sodelujočih splošnih
knjižnicah po vsej Sloveniji in tudi v
zamejski, Narodni in študijski knjižnici Trst.
Želela bi opozoriti še na novo ponudbo
v letošnjem letu, in sicer na elektronski
dostop do okoli 6.000 različnih časnikov
in revij, Pressreader, preko katerega lahko
vse časopise prebirate
brezplačno, in to z
oddaljenim dostopom,
torej kadar koli in kjer
koli. Na spletni strani
knjižnice www.mb.sik.
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Del kolektiva knjižnice ob zaključku Dneva knjižnice z gostoma Rokom Terkajem
in dr. Igorjem Saksido, avtorjema knjige Kla kla klasika (foto: arhiv knjižnice)

si najdete dostop in navodilo, lahko pa se za
pomoč obrnete na vašega knjižničarja.
Prav tako smo začeli graditi spletni portal
Štajerci.si, ki prinaša informacije o nekdanjih
in sedanjih pomembnih občanih, ki so ali
še vedno bogatijo naš prostor na različnih
področjih ustvarjanja. Portal je dostopen na
spletni strani knjižnice in za pokušino si že
lahko ogledate nekaj opisov zanimivih oseb.

In še en zelo uporaben in že zelo bogat portal
velja omeniti, to je regijski portal Kamra, ki
ga sooblikujemo in ustvarjamo v slovenskih
knjižnicah, skupaj z arhivi, muzeji in drugimi
partnerji. Prinaša zanimive lokalne zgodbe
slovenskih pokrajin in tudi naše območje
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je že zelo bogato zastopano. O tem se lahko
prepričate z obiskom portala, do katerega
najlaže pridete preko ikone na spletni
strani knjižnice, lahko pa naslov Kamra.si
preprosto pogooglate. Portal je vključen v
Europeano, tako da lahko vključene zgodbe
spoznavajo daleč zunaj Slovenije. Če imate
tudi sami zanimive fotografije in spomine,
ki bi jih želeli deliti, lahko rubriko Album
Slovenije tudi vi sami obogatite s preprostim
postopkom vnosa. In če menite, da so ali so
bile v vašem okolju zanimive osebe, kraji,
dogodki, ki bi jih želeli predstaviti, nam to
sporočite in bomo poiskali ustrezno gradivo,
ga skenirali, opisali, napisali zgodbo in vnesli
na portal.

Želimo si, da bi še več Selničanov prepoznalo
knjižnico kot vredno obiskovanja in
izkoristilo bogastvo, ki ga ponuja. Prostor
v impozantnem Hramu kulture Arnolda
Tovornika je zares sodobno in prijetno urejen,
pa tudi vedno več gradiva ponuja. Vabljeni
v vašo knjižnico po knjigo, informacijo,
prelistat časopis, na računalnik, na uro
pravljic, razstavo, bralni klub, prireditev…
ali kar tako, na klepet s knjižničarjem. Če
vam je ljubše domače udobje in so vam
blizu virtualnost in elektronske knjige,
pa zadostuje, da se včlanite v knjižnico in
pridobite vstopno kodo. In potem vas čaka
vesolje informacij in dobrega branja.
Pripravila: Dragica Turjak,
direktorica Mariborske knjižnice
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SELNIŠKI BRALNI KLUB

V sodobnem času so nam zaradi napredne
tehnologije različni podatki na dosegu roke
v zanemarljivo kratkem času kjerkoli na
svetu. Dejstvo je, da nam moderne naprave
večkrat prihranijo čas in pot ter nam na tak
način narekujejo hitrejši tempo življenja, v
katerem skoraj ni več časa za branje knjig. S
tem ljudje veliko izgubljamo. Če odmislimo
slabšo funkcionalno pismenost, o kateri se
piše in govori v zadnjih letih, smo, kadar
ne beremo, oropani še marsičesa … Branje
je potovanje, kdor bere, lahko potuje v
daljne kraje, dobi vpogled v različne kulture,
spoznava zgodovino, različne ljudi, njihove
navade, odnose in še marsikaj. Z branjem
si širimo obzorje, bolje razumemo svet
okoli sebe, branje nas lahko tudi pomirja
in sprošča. Kadar pa se lahko o prebranem
tudi pogovorimo, izrazimo svoje stališče, se
poistovetimo s katero od oseb ali pa prebrano
samo pozitivno ali negativno kritiziramo,
naredimo še več za lastno duhovno rast in
razvoj.

Tone Pavček je v eni od svojih pesmi zapisal:
»Brati pomeni početi podvige … Pravo branje
le dalje in dalje gre, čez črke in pike, čez vrte in
hribe, v Koromandijo ali še dlje.« Če si želite

nepozabnih potovanj, se nam pridružite na
srečanjih Selniškega bralnega kluba.
Zapisala: Urška VUTE

Prav to je namen Selniškega bralnega kluba,
ki deluje v okviru Mariborske knjižnice.
Bralci se v selniški enoti Mariborske
knjižnice srečujemo enkrat mesečno, ob
skromni kulinarični pogostitvi, ki je vezana
na obravnavano delo, se pogovarjamo o
prebranem, le-to je vnaprej določeno in
objavljeno v napovedniku Hrama kulture
Arnolda Tovornika, na njihovi spletni strani
in v drugih medijih. Pogovor poteka v
sproščenem vzdušju, po kratki predstavitvi
avtorja obravnavanega dela se odpirajo
različne teme, ki so predmet debate, vsako
tematiko je mogoče aktualizirati, se pravi
najti vzporednice z vsakdanjim življenjem,
ki ga živimo, na tak način izrazimo svoje
videnje določenega problema, iščemo rešitve,
se smejemo ob humornih prigodah in včasih
tudi jočemo zaradi nesrečnih ali tragičnih
junakov, s katerimi se lahko poistovetimo.
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LD VURMAT JE PRAZNOVALA
70. OBLETNICO USTANOVITVE

Fotografija: Foto Anka

Lovci LD Vurmat ob 70-letnici
Da je potrebno primerno slovesno
obeležiti 70. obletnico ustanovitve naše
lovske družine, smo sklenili že marca lani.
Imenovan je bil organizacijski odbor, ki je
pripravil vse potrebno za proslavo. Dela ni
bilo malo, a se je posrečeno sestavljen odbor
dela lotil zelo zavzeto. Rezultati takšnega dela
so bili vidni kaj kmalu. Poudariti je potrebno
tudi dejstvo, da so pri pripravi prireditvenega
prostora zelo prizadevno pomagali tudi
drugi lovci iz naše družine, vsi, ki sta jim
čas in zdravje to dopuščala. Odbor se je
odločil nabaviti nov družinski prapor, izdati
almanah in organizirati primerno proslavo.
Vse zadane naloge so bile realizirane in čas je
bil za proslavo.
V nedeljo, 18. junija, smo se kmalu po
poldnevu začeli zbirati na prireditvenem
prostoru oziroma v prireditvenem šotoru
pri našem lovskem domu na Vurmatu.
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Poleg lovcev od blizu in daleč smo na naše
praznovanje povabili tudi tri župane in naše
kmete, na zemljiščih katerih gospodarimo,
povabili pa smo seveda tudi predstavnike
naših sosednjih lovskih družin. Pravzaprav
vsako leto za lastnike kmetijskih zemljišč in
gozdov organiziramo piknik. Tokrat smo ta
piknik združili s proslavo.
Kot se za takšne proslave spodobi, je prvi
spregovoril starešina LD Vurmat Rudi
MAČEK. V svojem govoru je najprej orisal
zgodovino lovske družine, ki je zelo bogata.
Leta 1945, kar hitro po končani II. svetovni
vojni, se je pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu
organizirala lovska zadruga Duh – Selnica,
ki pa ni ostala dolgo, saj je bila že naslednje
leto ustanovljena Lovska družina Vurmat.
Zaradi takratne zakonodaje se je 1951. leta
naša družina združila z LD Kapla in tako
skupno gospodarila z loviščem in divjadjo

do 1954. leta, ko sta se družini razdružili
in zopet delovali samostojno. Danes lovska
družina gospodari na površini okrog 2500
ha, v družino pa je vključenih 43 članov od tega dve lovki. Starosta lovcev je Maks
HOLCMAN, ki je član od vsega začetka
obstoja družine, torej polnih 70 let, in je pri
starosti 93 let še vedno aktiven.
V lovišču je glavna divjad srnjad, v zadnjih
letih pa se povečuje tudi stalež jelenjadi in
divjega prašiča. V precejšnjem delu lovišča
domuje divjad, na katero so lovci LD Vurmat
najbolj ponosni, katero tudi najraje lovimo,
to so gamsi. Divji petelin je bil tukaj doma še
pred nekaj leti. Na žalost se danes njegovega
petja ne sliši več. Leta 1977 je družina
praznovala 30 - letnico. Te obletnice smo
se lovci veselili s posebnim dejanjem, razvili
smo svoj prapor, hkrati pa podpisali listino
o pobratenju z Lovsko družino Dobrava iz
Svete Trojice v Slovenskih goricah. Tako
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danes praznujemo tudi 40 let uspešnega in
plodnega sodelovanja s prijatelji lovci iz LD
Dobrava. Ker si vsaka družina želi streho
nad glavo, smo tudi lovci LD Vurmat začeli
z obnovo propadajoče Kavranove domačije
in jo po petih letih obnove, leta 1992, torej
pred 25 leti, svečano odprli. V vseh teh letih
se v njem lovci radi zbirajo ob najrazličnejših
priložnostih, prav tako ga uporabljamo
domačini za družinska in druga praznovanja.
V nadaljevanju
je starešina izpostavil
dolgoletno izredno prijateljsko sodelovanje
s sosednjima lovskima družinama LD Kapla
in LD Boč na Kozjaku. Posebej je izpostavil
sodelovanje s pobrateno LD Dobrava iz
Slovenskih goric. Leta 1977, ob takratni
tridesetletnici LD Vurmat, je bila podpisana
listina o pobratenju. Ta listina ni samo
formalnega značaja, ampak je bila temelj za
veliko prijateljstvo med družinama, ki traja
še danes. Z veseljem ugotavljamo, da se
prijateljstvo, ob številnih skupnih druženjih,
prenaša tudi na mlajše generacije lovcev.
Na koncu je starešina Rudi MAČEK
izpostavil negotovo prihodnost sedanje
organiziranosti lovstva, ob tem pa poudaril,
da se lovci čutimo kot lovska družina,

ŽPZ Lipa in s Sv. Duha na skupnem nastopu

ki dobro gospodari in po svojih močeh
izboljšuje življenjske razmere za divjad in
tako ohranja naravno ravnovesje.
Ob 70. obletnici LD Vurmat je le-tej, za
njen veliki prispevek pri ohranjanju narave
in lovstva čestital predsednik LZM Marjan
GSELMAN. Ob tej priložnosti je lovcem
LD Vurmat predal priznanje Lovske zveze
Maribor.
Tudi starešina LD Dobrava Franc
SLEKOVEC se je s priložnostnim darilom
zahvalil za izredno dobro sodelovanje. To sta,
prav tako s priložnostnimi darili, storila tudi
starešini LD Kapla in LD Boč na Kozjaku.
Lovcem LD Vurmat so se za predano
delo v dobro narave in divjadi zahvalili
tudi župan Občine Selnica ob Dravi Jurij
LEP, župan Občine Lovrenc na Pohorju
Joško MANFREDA in podžupan Občine
Podvelka Miran PUŠNIK.
Sestavni del proslave je bilo tudi razvitje
novega družinskega prapora. Na svečan
način je, ob zvokih rogistov LZ Maribor,

nov prapor prevzel dolgoletni praporščak
Jože MAČEK – Škof. Voditeljica proslave
Maksimilijana HARTMAN, sicer tudi naša
lovka, je to dejanje pospremila z naslednjo
mislijo: »Že v svojem nagovoru je starešina
omenil, da smo lovci sila ponosni na naše
gamse. Do sedaj smo jih lovili s posebnimi
občutki in upajmo, da bo tako tudi v
prihodnje. Zato smo se odločili, da naš novi
prapor krasita gamsova koza z mladičem, nad
njima pa naj nas vse čuva SVETI DUH.«
Ves čas proslave so se na odru izmenjevali
Rogisti LZM, harmonikarji iz Gradišča
na Kozjaku, pevke ŽPZ Lipa s Sv. Duha
na Ostrem vrhu, zapela pa sta tudi Franc
in Tinček. Prav prisrčen pa je bil nastop
učencev podružnične osnovne šole s Sv.
Duha na Ostrem vrhu.
Proslava je bila ena boljših tovrstnih
prireditev in več kot uspešna promocija
lovstva. Imela je tudi dodano vrednost veliko udeležbo nelovcev, kmetov, drugih
posestnikov, domačinov od blizu in daleč.
Veliko udeležbo naštetih lahko pospremimo
z mislijo starešine Rudija MAČKA, ki je

Foto: Slobodan TATALOVIČ
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Foto: Slobodan TATALOVIČ

Častni gostje in naši lovci
dejal naslednje: »Čas, v katerem živimo, ni
najbolj naklonjen lovskemu udejstvovanju,
zato moramo dokazati uspešnost našega dela
in ohranjati dobro sodelovanje z drugimi
uporabniki prostora in lastniki zemljišč.
Prepričani smo, da nam bo to uspelo in
da to tudi zmoremo. Vedeti moramo da
nismo sami v prostoru, v katerem lovimo
in izvajamo svoje dejavnosti. Divjad, ki je v
lasti države, lovci smo samo upravljavci z njo,
se giblje in prehranjuje na zemljiščih, katera
imajo tudi lastnike. Čeprav je v našem

lovišču veliki delež državnih gozdov, je na
drugi strani glavnina obdelovalne zemlje in
gozdov v privatni lasti. Prav zaradi tega se
moramo zavedati, da včasih prisotnost divjih
živali na njivah, travnikih in v gozdovih pusti
neprijetne posledice.«

barvno fotomonografijo z naslovom Naših
70 let. V njej smo s številnimi fotografijami
predstavili našo zgodovino, naše sedanje delo
in sobivanje z naravo, naše bivanje s krajem,
v katerem bivamo, in naš čudoviti Kozjak.

Po proslavi je sledilo druženje, ki je, ob
zvokih harmonikarjev iz Gradišča na
Kozjaku, trajalo še dolgo.

Prispevek: Slobodan TATALOVIČ

Ob jubileju smo vurmaški lovci izdali zajetno

NOVICE IZ OBMOČNE OBRTNOPODJETNIŠKE ZBORNICE RUŠE
Dejavnosti zbornice:
• Smo vstopna točka VEM, kjer vam
na enem mestu nudimo vse potrebne
poslovne informacije.
• Osebno svetujemo in pomagamo pri
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•

odpiranju s.p. in d.o.o., tako za člane
kakor za bodoče obrtnike.
Skrbimo za promocijo članov s spletnim
katalogom Moj obrtnik, kjer lahko
potrošniki oddajate svoja povpraševanja
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•

na https://www.mojobrtnik.com/ ,
Aktualne informacije nudimo preko
e-pošte, e-novic naše OOZ, revije
Obrtnik podjetnik ter skrbimo za
osebno informiranje.

Nova podjetniška TV oddaja:
• Nov vir informacij je TV oddaja
IZZIVI vsak petek ob 20. uri na TV
Maribor, ponovitvi sta v nedeljo ob
16.30 in v torek ob 13.20. Ogledati pa
si jo je mogoče tudi na MMC portalu
RTV Slovenija.

Aktualno iz dela OOZ Ruše:
• Izobraževanje HACCP (25. september
2017).
• Srečanje prevozniških družin (30.
september 2017).
• Tečaj VPD in PV-zbiramo prijave
(termin oktober 2017).
• Frizerski festival (22. oktober 2017).
• Strokovna ekskurzija za člane (6.–8.
oktober 2017.

OBMOČNA OBRTNOPODJETNIŠKA ZBORNICA RUŠE
JAMNIKOVA ULICA 2, 2342 RUŠE
GSM: 051 316 140
Telefon: 02 661 03 51
E-naslov: tatjana.
kocmut@ozs.si

ODPRTJE NOVEGA ASFALTIRANEGA
DELA CESTE SELNICA – Sv. Duh, NA
ODSEKU SRNKO – GRIZOLD
V četrtek, 21. septembra, je bila na odseku
ceste, ki iz Selnice ob Dravi pelje proti Sv.
Duhu na Ostrem vrhu, po domače pa po
Selniški grabi, na odseku Srnko – Grizold,
skromna slovesnost – odprtje novega
asfaltiranega dela ceste v dolžini 1.100
metrov. Investitor Občina Selnica ob Dravi
nadaljuje z investiranjem v prometno
infrastrukturo v smeri proti Sv. Duhu
na Ostrem vrhu z namenom, da izboljša
privlačnost že tako zanimive turistične točke
v občini. Predmet investicije je bil tokrat del

makadamske ceste, ki smo ga poimenovali
po stanovalcih ob cesti. Celotna vrednost
investicije je 133.478,77 €. Občina Selnica
ob Dravi je od tega prispevala 52 % iz svojega
proračuna, 48 % pa je prispevala država.

Mateja GRIZOLD

Župan Jurij LEP

Ob odprtju je domačinka Mateja
GRIZOLD je spregovorila o pomenu te
modernizacije. Takoj za njo je o pomenu
investicije spregovoril še župan Jurij LEP.
Sledilo je simbolično rezanje traku. Poleg
Jureta GRIZOLDA in župana Jurija LEPA

sta to opravila še Mirko SRNKO in Zvonko
GRIZOLD. Sledil je blagoslov, ki ga je
opravil župnik Franc PEČNIK. Kar kmalu
po tem pa je prizorišče slovesnosti preletelo
letalo, ki ga je pilotiral Jernej VAUPOTIČ.
Ob preletu je odvrgel majhno padalo z
državno zastavo in s simboličnim darilom.
To je bila prijetna popestritev. Jernej
VAUPOTIČ je sicer že od zgodnje mladosti
zelo navezan na ta kraj.

Župnik Franc PEČNIK

OBČINA SELNICA OB DRAVI
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Zbralo se je dosti ljudi.

Jure GRIZOLD, župan Jurij
LEP, Mirko SRNKO in Zvonko
GRIZOLD

Jernej VAUPOTIČ, pri preletu
Po opravljenem odprtju so domačini, ki stanujejo na tem območju, pripravili pogostitev. Vzdušje je bilo zelo prijetno.
Samo želimo si lahko, da bi bilo takšnih odprtij čim več.
Prispevek in fotografije: Slobodan TATALOVIČ
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PRVI ŠOLSKI DAN V
GRADIŠČU NA KOZJAKU
Mama, kupi čeveljčke naša Anka v šolo gre!
Očka, kupi torbico Anka se učila bo.
V torbico bo zvezke dala,
v zvezke črke pripeljala.
Vsako bo poklicala,
v zvezek jo zapisala,
ko bo črke vse poznala,
bo debele knjige brala.
Neža Maurer

V petek, 1.9.2017, so šolski prag prvič
prestopili štirje učenci, in sicer dve učenki in
dva učenca. Po nekajletnem enorazrednem
kombiniranem oddelku imamo letošnje
šolsko leto spet dva kombinirana razreda in
ponosni smo na to. V prvem kombiniranem
razredu so učenci 1. in učenec 4. razreda, v
drugem kombiniranem razredu pa so učenci
2. in 3. razreda. Vseh učencev in učenk je 11.
Na ta posebni šolski dan sta nas obiskala tudi
gospa ravnateljica Jožica Ozmec in gospod
župan Jurij Lep ki sta nam zaželela uspešno
šolsko leto.

Nekaj dni kasneje pa nas je obiskal gospod
policist Boštjan Motaln in z nami klepetal o
varnosti v cestnem in železniškem prometu.
Bil je navdušen nad malimi nadobudneži, saj
so o prometu že veliko vedeli, tudi to, da se
morajo za svojo varnost v avtomobilu vselej
privezati z varnostnim pasom.
Vam, drage učenke in učenci, verjamem,
da boste v življenje in delo šole vnesli nove
ideje. Želim vam, da bi z veseljem prihajali v
našo šolo in da bi z veliko vnemo sprejemali
znanje. Bodite vedoželjni in nasmejani.
Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj

Prvi šolski dan
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strpni in prispevajte svoj delež v sožitju
sobivanja.
Dragi starši, želim, da spremljate napredek
svojega otroka, ga spodbujate in se z njim
veselite slehernega uspeha. Imamo isti cilj, do

Na obisku je bil tudi policist.

katerega vodi več poti. Vsi želimo otrokom
najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi
močmi in sodelovanjem dajali otrokom
zgled, prave vrednote in spoštovanje do dela
in napora, ki ga vlagamo v otroke.

Fotografije in prispevek: Nataša
JAVORNIK, profesorica razrednega
pouka

Prvošolčki

NOVO ŠOLSKO LETO NA PODRUŽNICI
SV. DUH NA OSTREM VRHU
Majhno živi v mali šoli:
majhni razredi,
majhni vsevedi,
majhne petice,
majhne tovarišice
in naokoli
majhne stezice,
še manjši mravljinci
in majhne nožice
še manjši mezinci.
Tone Pavček
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Odkar deluje podružnica Sv. Duh na
Ostrem vrhu, imamo prvič dva kombinirana
oddelka, oddelek podaljšanega bivanja in
oddelek jutranjega varstva. V tem šolskem
letu obiskuje podružnico 11 učencev, ki
jih poučujemo tri učiteljice. V prvem
kombiniranem oddelku sta združena 1. in
4. razred, v drugem kombiniranem oddelku
pa so učenci 2. in 3. razreda. V prostorih
šole deluje tudi vrtec, v katerega je letos
vključenih 13 malčkov. Zaposleni se bomo
ob rednem pouku trudili, da bomo s svojimi
dejavnostmi povezovali krajane in vzgajali
mlade spoštovati naravne lepote, ljudi in

tradicijo v domači pokrajini. Nadaljevali
bomo kakovostno sodelovanje s starši, ki se
že vrsto let z veseljem vključujejo v življenje
šole. Okrepili bomo sodelovanje s pevskim
društvom Lipa, lovskim društvom Vurmat in
VS Lučane. Organizirali bomo bralno noč.
Bralno kulturo bomo krepili tudi z bralnimi
značkami ter projektoma Knjigoljub in
Naša mala knjižnica. Poudarek letošnjega
šolskega leta bo Evropsko leto kulturne
dediščine. Ob že tradicionalnih in utečenih
prireditvah bomo letos skupaj z vrtcem prvič
obeležili dan očetov in dan ljubezni. Ob
prvem šolskem dnevu sta učence na igriv
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in smešen način naprej pozdravila ježek in
zajček ter ju spoznala z učiteljicami. Nato
smo se odpravili v razrede, kjer sta učence
ravnateljica Jožica Ozmec in župan Jurij Lep
pozdravila z nagovorom ter jim obljubila,
da se bodo v tem šolskem letu naučili veliko
novega, da jih čaka pestro leto in da bo ob
vseh aktivnostih ostalo tudi dovolj časa za

igro. Posebno pozornost sta posvetila petim
prvošolcem.

občutek domačnosti, zaupanja, varnosti in
prijateljstva.

Veseli smo, da je v tako majhnem, obmejnem
kraju, kot je Sv. Duh na Ostrem vrhu,
toliko mladih družin. Saj dokler je v kraju
dovolj otrok, je v njem tudi šola in kraj živi.
Majhni oddelčni in šolski kolektivi pa dajejo

Zapisala: Damjana OČKO, prof.
Fotografije: Katja LEP, prof. in BKTV
(lokalec)

Prvošolčki

Obisk ravnateljice in župana
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DEVETNAJSTI PRAZNIK JABOLK V
SELNICI OB DRAVI IN IZBOR KRALJICE
JABOLK
Jabolko, žlahtni sadež, s katerim se Selničani
ponašamo že desetletja … letos je domačih
pridelkov sadja manj, saj je naše področje že
drugo leto zapored oklestila zmrzal. Vse to
pa ni zaustavilo predanih članov domačega
Turističnega društva, ki je že devetnajstič
zapored pripravilo praznik jabolk.
V dneh od 22. do 24. septembra se je v
Selnici odvilo kar nekaj dogodkov:
V petek, 22. 9., smo v Hramu kulture
Arnolda Tovornika odprli 6. razstavo tehnik
ročnih del JSKD, razstavo jabolk – tudi
starih sort -, izdelkov iz jabolk, jesenskega
cvetja, oblek prejšnjih kraljic jabolk in risb iz
natečaja. Na odru velike dvorane so glasbeno
pravljico Peter in volk zaigrali osnovnošolci,
vključeni v projekt Popestrimo šolo, ki ga
vodi prof. Urška Breznik. Osnovnošolci in
otroci iz vrtca pa so z literarnimi in likovnimi
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izdelki sodelovali tudi na natečaju, katerega
tema je bila letos »loparošnica, kaj je to««.
Marsikdo od nas ne pozna izraza, še manj
pa jedi, ki so jo nekoč pripravljali v Selnici,
zato je prav, da smo jo letos izbrali za temo
natečaja in s tem na njo opozorili Selničane.
Turistično društvo je v sodelovanju z mag.
Otom Vogrinom izbralo najboljše sodelujoče
v natečaju. Nagrajenci likovnega natečaja
so: Polona VAVH – vrtec, Gašper IGLAR
– 4.b in Ana VODNIK – 7. a; nagrajenci
literarnega natečaja pa so: Vito KOREN
– 6.b, Eva TERGUŠEK – 8.b in Katarina
KOREN – 3. r – podružnica SV. DUH NA
OSTREM VRHU.
Prijetno kulturno prireditev sta uspešno
povezovala Jakob in Zoja .
Po prireditvi se je nadaljevalo druženje v kleti
Vina Breznik, kjer so za kulturni program

poskrbeli pevci Pevskega zbora Sv. Marjeta
KUD Arnolda Tovornika.
V soboto, 23. 9., smo se Selničani in drugi
obiskovalci vse dopoldne družili na domači
tržnici, ki je gostila domače in tuje ponudnike
izdelkov, pridelkov in kulinaričnih dobrot.
V popoldanskem času so nas obiskali učenci
in učitelji OŠ Draga Kobala iz Maribora.
Skozi zgodovino gradu Viltuš jih je popeljal
g. Rajmund Lampreht, po parku, ki je bogat
z eksotičnimi in drugimi drevesi, pa g. Miran
Praznik.
Osrednji sobotni dogodek je bilo kronanje
kraljice jabolk. Krono, ki jo je zadnji dve leti
nosila Taja Gril, je prevzela enajsta kraljica
jabolk Tjaša FAŠNIK. Selnico bo nova
kraljica predstavljala na turističnih in drugih
dogodkih naslednji dve leti. Kronanje
je pospremil bogat kulturni program,
v katerem so sodelovali učenci selniške

Selniške novice 31 | okt 2017

Nova kraljica jabolk Tjaša FAŠNIK

osnovne šole pod mentorstvom prof. Manje
Kokalj, pridružili pa so se jim tudi plesalci
plesne šole Pingi in mažoretke iz Ruš. Že
tradicionalno pa so v programu sodelovali
tudi harmonikarji z Gradišča na Kozjaku,
Gradiške pevke in ga. Maksa «HANZIKA«
s skečem.
V nedeljo, 24.9., smo z novo kraljico
jabolk bili prisotni pri sveti maši v cerkvici
na Janževi gori. Mašo smo darovali za naše
pokojne člane Turističnega društva.
Turistično društvo se za sodelovanje in
pomoč pri organizaciji 19. praznika jabolk
zahvaljuje vsem partnerjem: Občini Selnica
ob Dravi, KZ, z.o.o. Selnica ob Dravi, OŠ
Selnica ob Dravi, JSKD - izpostava Ruše,
POŠ-u, ki ga vodi ga. Urška Breznik, KUD
Gradišče na Kozjaku in KUD Arnolda
Tovornika.
Hvala vsem nastopajočim, razstavljalcem,
zaposlenim v Hramu kulture AT,
postavljalcem razstave, Foto Anki, g. Otu
Vogrinu, šivilji gospe. Cirili Gosak in odlični
voditeljici gospe Darji Hlade.

Hvala sponzorjem: LEPOTNI STUDIO
NEŽKA in podjetju LESTIS.
Osrednji dogodek zadnjega prazničnega dne,
v nedeljo, 24. 9., pa je bila predstavitev knjige
Grad Viltuš: po poteh plemstva in gospode
na Viltušu. Za uvod je zbrane popeljal
na potovanje v preteklost mladi citrar
FRANCIS. Nato je besedo prevzel moderator
g. Stane Kocutar, ki je poskrbel za posebno
in lepo doživeto vzdušje ter uvodoma vprašal
soavtorja g. Rajmunda Lamprehta in go.
Danico Perše o sodelovanju s pobudnikom
za nastanek te knjige z g. Rajnholdom Vavro.
G. Lampreht, mlad zgodovinar in priznan
genealog, je povedal, da je dobro sodeloval
z g. Vavro in da je bila njegova naloga
predstaviti zgodovino viltuške gospode, ki jo
je v nadaljevanju obiskovalcem tudi izčrpno
in odlično predstavil. G. Perše je omenila, da
jo je g. Vavra najprej povabil k sodelovanju
kot prevajalko za nemški jezik, kasneje pa
ji je naročil, da naj zaključi njegovo delo.
Ga. Perše je predstavila 2. del knjige, opis
današnjega gradu Viltuš z okoljem ter vseh
njegovih prebivalcev, graditeljev, oblikovalcev

in lastnikov od leta 1587 do današnjih dni.
Na koncu sta še dva prispevka v spomin na g.
Vavro. Gospod Kocutar je navzoče še pozval,
da delijo z navzočimi kakšno anekdoto ali
zgodbo v zvezi z g. Vavro. Sledile so na citrah
zaigrane melodije….
Ob sklepu lepo obiskane predstavitve sva se
g. Kocutarjem zahvalila vsem, ki so sodelovali
pri nastajanju in predstavitvi knjige.
Knjiga je razdeljena na dve poglavji in je v
slovenskem in nemškem jeziku s povzetki
v angleškem jeziku. Dodanih je nekaj
aforizmov nekdanjega lastnika Viltuša,
knjigo pa bogatijo stare in nove fotografije.
To je le kratek sprehod skozi dogodke, ki jih
je TD Selnica ob Dravi pripravilo to jesen za člane društva velika in zahtevna naloga, ki
smo jo uspešno opravili s pomočjo številnih
občanov. Hvala vsem in na svidenje čez dve
leti na dvajsetem prazniku jabolk!
TURIZEM SMO LJUDJE
Še nekaj foto utrinkov z opisanega dogajanja.
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Polna dvorana Hrama kulture Arnolda Tovornika

Prisrčna nastopa otrok

Za TD Selnica ob Dravi: Ivanka FREŠER
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Fotografije: Foto Anka
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GRAD VILTUŠ –
PREBUJENI LEPOTEC

V prvi polovici 19. stoletja je bil lastnik gradu Viltuš baron Edvard
Lannoy. Ta veliki prijatelj glasbe, komponist in pospeševalec koncertnega
življenja je sicer večino svojega življenja preživel na Dunaju, poletne
mesece pa je vendarle preživljal na svojem gradu Viltuš. Ker je bil
Lannoy dober prijatelj skladatelja in pianista svetovnega slovesa Franca
Liszta, je le-tega pregovoril, da je v okviru svoje koncertne turneje obiskal
Maribor in svojega prijatelja Lannoya na Viltušu. Kdo ve, ali so davnega
leta 1846 tudi na Viltušu prisluhnili muziciranju velikega glasbenika?
Lisztov obisk Viltuša je navdahnil člane TD Selnica, da v park gradu,
ki ga ureja TD, povrne kulturno dogajanje in mu s tem vdahne novo
življenje.
Tako smo v nedeljo, 27. 8. 2017, v parku gostili pravljičarko in pevko
ljudskih balad go. Ljobo Jenče, ki ji srečanje z ljudsko duhovno kulturo
pomeni neizčrpen vir spoznavanja in razumevanja življenja Slovencev
kot tudi dežele, v kateri živimo. Umetnica deluje kot zbirateljica
slovenskega ustnega izročila in poustvarjalka, pevka in pripovedovalka
pravljic.
Ljudskim baladam in zgodbam iz grajskega življenja je na prireditvi
prisluhnilo več kot sto navdušenih obiskovalcev. Ob koncu smo se razšli
z odločitvijo, da prihodnje leto v park povabimo še kakega priznanega
umetnika in z njim v življenje obudimo Viltuš - lepotca v Dravski
dolini.
Zapisala: Stanka BREZNIK
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ODPRTA DVORIŠČA V ČREŠNJEVCU
Zbudili smo se v nedeljsko deževno jutro,
malo zaskrbljeni. Le kako bo danes? Kmalu
pa je posijalo sonce in potrdilo naše smele
načrte. Od 12. ure naprej smo se namreč
družili na že tradicionalnih Odprtih
dvoriščih v Črešnjevcu, ki jih organizira
Društvo podeželskih žena in deklet Selnica
ob Dravi s sodelovanjem Mladinskega
društva Bakheros.
Na štirih dvoriščih je bilo pestro. Pri Tišlerju
so otroci ustvarjali lesene igrače. Nato so
na dvorišču pri Sabolekovih lahko izdelali
še polsteno jabolko. S ponosom so prinesli
svoje izdelke pokazat staršem.
Za nagrado so jih starši popeljali na dvorišče
Vrablove domačije, kjer so lahko jahali ponija
in si ogledali kozličke, zajčke in kokoške.
Starši pa so v tem času prijetno poklepetali
ob šanku, kjer so dobili domač štrudl iz
kozje skute in jabolk, kozji sir, ter vse skupaj
poplaknili z jabolčnim sokom ali vincem.
Ogledali pa so si lahko tudi slikarsko razstavo
ljubiteljskega slikarja Jožeta Šinkovca. Na
tem dvorišču so obiskovalci lahko tudi
poskusili jedi s sivko. Na stojnici Društva
Godi mi je dišalo po sveže pečenih vafljih,
ki so si jih obiskovalci mazali z marmelado
s sivko. Predstavili so namreč rabo sivke v
kulinariki ter izvedli delavnico destilacije
sivke na štedilniku. S tem postopkom si
lahko vsak sam doma izdela lasten hidrolat
iz dišavnic, pridelanih na vrtu. Ob živi glasbi
ansambla Preblisk pa so obiskovalci lahko
tudi zaplesali.
Čez cesto na dvorišču Sadjarstva Grahor so
kmečke žene pripravile enolončnice ter pekle
palačinke in flancate. Obiskovalci pa so tukaj
lahko spoznavali marmelade, kompote,
sadne sokove, sadna žganja ter druge domače
izdelke, ki jih pripravlja Lucija Grahor s
Sadjarstva Grahor. Na tem dvorišču so otroci
lahko sodelovali tudi na delavnici kuhanja
čokoladne marmelade iz čudežnih sestavin.
Nastala je okusna, a vitaminska marmelada,
ki smo jo obiskovalci takoj pospravili v
trebuščke. Verjetno bo katera mamica, ki do
sedaj tega še ni počela, pod vplivom otrok
tudi doma večkrat skuhala pravo, domačo
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marmelado. Predstavila sta se tudi čebelar s
svojimi medenimi izdelki in kmetija Srnko s
promocijo njihovega oglarjenja.
Veseli smo bili obiska nove kraljice jabolk
Tjaše Fašnik, ki je prijazno pozdravila
prireditelje in goste.
Dogajanja na vseh štirih dvoriščih je

simpatično, a suvereno povezovala Špela
Pokeržnik, seveda pa bi bili tovrstni dogodki
nepopolni brez kulturnega programa. S
svojimi nastopi so nas tako razveselili Mešani
pevski zbor Marjeta in Obrtniški pevski
zbor Pavza.
Hvala vsem, ki so kakor koli prispevali k
izvedbi dogodka, še posebej pa obiskovalcem,

ki so osmislili to nedeljsko popoldne.
Vidimo se ob letu obsorej!
Zapisala: Bernarda KOREZ
Fotografije: Benjamin PERKUŠ, Mojca
ROJ in Stanko ŠINKOVEC

EKSKURZIJA DU SELNICA

Pred Negovski gradom
17. marca sta bila naša cilja Slovenske
gorice in Apaška kotlina.
Ob vožnji po avtocesti mimo Lenarta smo se
ustavili na počivališču Sv. Jurij ob Ščavnici,
kjer smo se ustavili za kavico in osvežitev. Pot
smo nadaljevali proti Ščavniški dolini in se
najprej ustavili pri Pachamama centru.
Kje v Sloveniji danes lahko vidimo zeliščni
in zelenjavni vrt, ki ne samo da je ekološki,
ampak ohranja še (starodavnegi) sistem
biodinamike
(samoobnovitvenega
in

samokompostnega načina)? Odgovor je
»indijanska posest«, kot ji pravijo domačini
v bližini Radencev, v Kunovi.
Tam smo si ogledali posest, kjer sta si
zakonca Luz in Dhiraj Rosschmann uredila
Pachamama center, ki že ob prvem pogledu
izstopa in vzbuja pozornost. Mož je domačin
– Slovenec, žena pa prihaja iz Peruja, a že
okrog 18 let živi v Sloveniji.
Zakonca sta si na svojo željo uredila

center harmoničnega bivanja, neskončne
ustvarjalnosti in popolnega miru in ga
poimenovala Pachamama center. Mož, čigar
pravo ime je Brane, je posest (večjo parcelo)
podedoval. Je izjemen ljubitelj narave in
oblikovanja iz lesa. Ko je spoznal Luz, ki
je prav tako velika zagovornica »vračanje
od narave k naravi«, pa so se ideje, kako
opremiti dom, kar množile. Zemeljske
oblike in barve, brez ostrih robov, meditacija,
sobivanje rastlinja, topli odnosi, vse to so
vsebine, po katerih posegata in jih želita
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približati ljudem.
Celotno hišo imata izdelano iz gline in
prekrita je s trstiko. Vsak kotiček je drugačen;
zakonca sta vse naredila sama, postopoma
in počasi. »Mi smo del narave, zakaj ne bi
živeli tako? Zakaj imamo toliko plastike,
zakaj ne pogledate okrog sebe in uživate več
zelišč, solate, travniških rastlin?« nam je za
uvod pojasnila Luz v simpatični slovenščini,
ki je bila zelo eksotična in na trenutke ne
popolnoma slovnično pravilna.
Vsak izmed nas se je pozitivno začudil, ko
je zagledal mozaike iz kamenčkov, steklenic,
odpadnih ploščic in stekla, ogromno je
uporabljenega lesa, saj se mož Brane ukvarja
z izdelovanjem najrazličnejših predmetov
ravno iz lesa. Drugi to mečejo vstran, midva
pa to vse uporabiva. Luz se ukvarja tudi
z izdelovanjem mil iz povsem naravnih
sestavin, sicer pa je po poklicu frizerka.
Nekaj naravnih mil in drugih naravnih
kozmetičnih izdelkov smo lahko tudi kupili.
Na koncu nam je še pokazala zeliščni vrt.
Pravi, da ona kar pusti, da narava v njem
kroži, listi odpadejo, tako zemlja sama sebe
pognoji. »To je zelo zdravo, naravno, pa še
nič dela ni, narava za vse poskrbi. Zeliščni vrt
je bil res videti malce neurejen, ampak tudi v
naravi ni vse popolno,« nam pove Luz.
V takem naravnem okolju smo pomalicali in
pot nadaljevali proti Negovskemu gradu.
Grad stoji v istoimenskem naselju Negova
v Slovenskih goricah. Negova, ki se kot
Negoinezelo prvič omenja med leti 1106
in 1124, je dobila ime po plemiču Negoju,
večkrat omenjenem v srednjeveških pisnih
virih. Kot prvi lastnik se omenjajo koroški
vojvode Spanheimi. Lastniki gradu so se nato
skozi stoletja menjavali.

trakta je 80 m globok vodnjak, ki sta ga po
ustnem izročilu izkopala na smrt obsojena
jetnika in si tako prislužila svobodo. V grajski
kapeli so ohranjeni ostanki baročnih fresk. V
zidu na notranjem dvorišču pa se nahaja t.i.
»turška glava«. Po legendi gre za Turka, ki mu
je med obleganjem uspelo preplezati grajsko
obzidje in so ga živega zazidali v steno.
Novi grad je leta 1615 dal zgraditi
Maximilian von Trautmannsdorf. Leta 1633
je bilo urejeno tudi zunanje dvorišče. Tretji del
kompleksa predstavlja predgradje ali pristava
iz 17. stoletja, ki je služila kot gospodarsko
poslopje s konjskimi hlevi, delavnicami in
prostori za služinčad. Po drugi svetovni vojni
je grad prevzela Banska uprava. Nekaj časa so
bila v njem tudi stanovanja.
Danes ima grad status kulturnega spomenika
državnega pomena. Grajski kompleks
Grad Negova je arhitekturna, turistična
in poslovna celota, primerna za poslovna
srečanja, izobraževalno dejavnost, prireditve
in organizacijo praznovanj ter porok.
Od 2015 je grad eno od šestih svetovnih
prizorišč za umetniške fotografije FIAP. V
sklopu grajskega kompleksa je tudi urejen
bogat zeliščni park.
V pristavi je urejen turistično - informacijski
center – TIC, kjer smo lahko posedeli in se
okrepčali.
Po ogledu gradu smo se odpeljali v Apaško

kotlino do konjiških ribnikov, kjer je na
ogled deblo »očeta panonskih hrastov«.
Pred davnimi 1350 leti je ob bregovih Mure
v vodo zgrmel mogočen hrast, na katerega so
naleteli šele leta 1999, ob sanaciji opuščenih
gramoznic. V celoti so deblo hrasta izkopali
leta 2005. Podatki kažejo, da je to bilo nekoč
zelo mogočno drevo. Na prvem prerezu nad
panjem je število letnic blizu 160 (vseh se ne
da ugotoviti), to pomeni, da je bilo drevo
ob zrušitvi v vodo staro okrog 200 let, saj je
beljava na obodu debla že odpadla. Poleg tega
je bilo ugotovljeno, da je bil hrast ob zrušitvi
v vodo res mogočno drevo z debelino okrog
1,5 m, višino okrog 30 m in z volumnom
okrog 29 m3. Tu smo se okrepčali s sirom
in kruhom.
Pot nas je potem vodila do Gornje Radgone,
v znano vinsko klet, v kateri že od leta 1852
hranijo vina. Ob 160. obletnici (leta 2012)
Zlate radgonske penine so odprli nove
turistične prostore in jih poimenovali DOM
PENINE. Ogledali smo si kleti: Pod skalo,
Pod rimskim kolesom in Pod slapom, kjer
smo tudi degustirali Zlato penino in sorto
mirnega vina.
Po kratki vožnji smo se ustavili na turistični
kmetiji, kjer so nam postregli dobro kosilo.
Polni novih doživetij smo se srečno vrnili v
Selnico malo pred 21. uro.
Pripravil: Vlado Sabolek
Foto: Vlado Sabolek

V srednjem veku so gospodje na tem
območju imeli pravico do sodne oblasti.
To dokazujejo najdbe gorskih pravdarskih
obravnav in ostanek sramotilnega stebra ali
prangerja. Po letu 1543 je bila Negova vse do
konca druge svetovne vojne v lasti plemiške
rodbine Trautmannsdorf.
Grajski kompleks sestoji iz treh delov. Stari
grad, ki velja za najstarejši del, je iz 2. polovice
14. stoletja in še ni obnovljen. Konec 15.
stoletja so ga po končanih bojih z Ogri
dozidali in povečali. V notranjosti južnega
Oče panonskih hrastov

26

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Selniške novice 31 | okt 2017

IGRE PO NAŠE 2017

V sredo, 5. 9. 2017, so se na Fali na dvorišču
gostišča Hojnik odvijale tradicionalne
»Igre po naše« pod okriljem Društva
upokojencev (DU) Fala. Sodelovali sta še
ekipi DU Smolnik in DU Selnica ob Dravi.
Tekmovanje je potekalo v moški in ženski
kategoriji. Tako so predstavniki močnejšega
spola tekmovali v naslednjih disciplinah:
žaganje hloda, pikado, potakanje krogle do
količka, met na koš, mišelovka in vrvično
kegljanje za prehodni pokal.

mesto domača ekipa DU Fala.

je sploh končalo. Upam, da so že vsi doma.

Kategorija »moški«: 3. mesto DU Smolnik,
1. mesto pa sta zasedli ekipi DU Fala in DU
Selnica.

Nežnejši spol je tekmoval v naslednjih
disciplinah: pikado, mišelovka, potakanje
krogle do količka, prebiranje fižole, zlaganje
kozarcev in vrvično kegljanje za prehodni
pokal.

Zahvaljujemo se organizatorju DU Fala
za izvedbo srečanja. Naslednje leto bo
tekmovanje 5. 9. 2018 (kraj bo še določen)
pod organizacijo našega društva Selnica.

Mogoče še malo komentarja o samih
panogah tekmovanja. Na videz zelo
preprosto in nezahtevno, pa vendar. Če
pozabim, da so tekmovali člani društev
upokojencev, panoge niso bile preproste in
bi tudi mlajšim povzročale kar nekaj težav.
Pri vsaki panogi je bilo potrebno imeti veliko
mero koncentracije, umirjenosti, hitrosti
in logičnega razmišljanja. Edina razlika, ki
je bila, so pač leta. In ko sem videl vse naše
člane in članice z vsemi športnimi rekviziti,
sem si mislil, da večina teh še sploh ne bi
smela biti v penziji. Pač leta….

Po nekajurnem tekmovanju in po seštevku
rezultatov so bile razvrstitve naslednje:
kategorija »ženske«: 3. mesto ekipa DU
Smolnik, 2. mesto ekipa DU Selnica in 1.

Rezultati za prehodni pokal: 1. mesto DU
Fala, ki je zbrala 365 točk, 2. mesto DU
Selnica, ki je zbrala 335 točk, in 3. mesto
DU Smolnik, ki je zbrala 305 točk. Za
ekipne uvrstitve so ekipe prejele lepe pokale.

Po razglasitvi rezultatov in govorih vseh treh
predsednikov in predsednice DU so člani
nadaljevali s skupinskimi fotografijami,
prigrizkom in napitkom. Srečanje je trajalo
pozno v noč, nihče ne ve, do kdaj in kje se

Zahvala
vsem
sodelujočim,
zlasti
organizatorjem, in korajžno v priprave za
naslednje leto.
Avtor prispevka in fotografije:
dr. Srečko Felix KROPE
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STROKOVNA EKSKURZIJA VETERANOV
PGD SELNICA OB DRAVI
Veterani PGD Selnica ob Dravi so ne glede
na svoja leta ali mladost še zmeraj aktivni.
»Nikoli ne smeš nehati,« so povedali in se
16. 8. 2017 v dopoldanskih urah odpravili
na strokovno ekskurzijo. Tokrat v spodnje
konce skoraj tik ob meji s Hrvaško. Obiskali
so gasilski vadbeni center Ormož, poligon
za usposabljanje gasilcev podravske regije.
Naše veterane je ob vhodu v center pričakala
tajnica GZ Ormož ga. Marta Žnidarič, ki
je zelo strokovno predstavila center, njegovo
zgodovino, namen in pa še vsa pričakovanja
za vnaprej. Gre za center, ki je eden redkih v
Sloveniji, zagotovo pa bodo nastali še kakšni v
okviru gasilskih zvez v Sloveniji. GZ Ormož je
bila ustanovljena leta 1955 in danes združuje
približno 2.000 članov, vključenih v 15
prostovoljnih gasilskih društev na območju
Občine Ormož. V GZ Ormož je vključenih
devet društev I. kategorije, pet društev II.
kategorije in eno društvo IV. kategorije in
je, glede na število društev, vključenih v GZ,
druga največja Gasilska zveza v Podravski
regiji.
Stolp za izvajanje različnih vaj gasilcev

Naslednja točka je bilo PGD Miklavž pri
Ormožu, ki ima lepo urejen gasilski muzej.
Za sprejem in odlično predstavitev je poskrbel
Mirko Fekonja, gasilec od mladih nog in
skrben gospodar gasilskega muzeja.
Bogato zgodovino kraja Miklavž pri Ormožu
in zgodovino domačega gasilskega društva
spoznavamo v gasilskem muzeju, ki se nahaja
v popolnoma obnovljenem gasilskem domu
Miklavž pri Ormožu. Gasilski muzej je bil
odprt 20.10. 2009. Ob bogatem fotografskem
in arhivskem gradivu so razstavljeni številni
zgodovinski predmeti, ki so jih uporabljali
domači gasilci pri svojem delu. Predstavljena
je največja zbirka motornih brizgaln na
Štajerskem. Še posebej je vredna ogleda ročna
gasilska brizgalna iz leta 1888, ki spada med
najstarejše tovrstne na Slovenskem.

Veterani PGD Selnica in tajnica GZ Ormož Marta Žnidarič
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Razstavljenih je veliko uniform, med njimi
originalna iz leta 1921, ko je bilo društvo tudi
ustanovljeno. Razstavljenih je veliko medalj,
odlikovanj, filatelija v gasilstvu, gasilske
razglednice iz leta 1924 in zborniki gasilskih
društev. Na ogled so postavljena pokrivala
in gasilske čelade iz časa Avstro - Ogrske do
danes. Na ogled so postavljeni gasilsko orodje,
svetila, predmeti alarmiranja in obveščanja,
radijske postaje in drugi zanimivi gasilski
eksponati.

Ena vitrina pa je namenjena krajevnim rojakom
- dr. Ivanu Jožefu Tomažiču, lavantinskemu
škofu, organizatorju, duhovniku in pisatelju,
prelatu prof. dr. Stanku Janežiču, pisatelju in
duhovniku Francu Kolencu ter skladatelju in
dirigentu Vinku Štruclu.

Po napornem dnevu, poln vtisov in novih
spoznanj, so se zvečer vrnili domov in nato
nekaj dni urejali misli o tej naši čudoviti
deželi in pristnih slovenskih navadah. Obisk
omenjenih točk priporočajo tudi drugim.
Prispevek: dr. Srečko Felix KROPE
Fotografije: dr. Srečko Felix KROPE

Strokovnemu delu so dodali v programu še
nekaj splošnih kulturnih znamenitosti, in
sicer ogled cerkve v Miklavžu pri Ormožu
in Košarkino hišo na Kogu, katero je odlično
predstavil dr. Tone Luskovec s Koga.

Veterani ob gasilskem domu PGD Miklavž pri Ormožu skupaj z Mirkom Fekonjo (prvi z leve)

VESELO DRUŽENJE
Športne igre » Igre po naše » imajo svojo
»zgodovino ». Idejna oblika te male
»olimpijade » je nastala na pobudo g. Danila
Planinšiča, učitelja na OŠ Selnica ob Dravi, ki
nas je leta 2015 za vedno zapustil.

Prav g. Danilo Planinšič je bil prvi iniciator
teh nežnih športnih iger, ki so posebej
neobremenjeno namenjene starejši populaciji,
to je že odpisanim aktivistom, pri katerih še
vedno tli mladostni športni duh.

Prva srečanja » Iger po naše » so se odvijala
že pred dvajsetimi leti, to je prva leta po
osamosvojitvi Slovenije, in to med društvoma
DU Selnica in DU Fala. V same igre so bile
vključene enostavne športne discipline, npr.
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žaganje hloda, vlečenje vrvi, met žoge na koš,
pikado, potakanje krogle, metanje krogov na
klin in seveda rusko kegljanje.
V skupnem merilu moški – ženske » Igre
po naše » so za društva upokojencev postale
zanimive predvsem zaradi veselega druženja,
zato se je začeta tradicija iz leta v leto
nadaljevala. Organiziranost pa je in še teče
izmenično v krogu treh društev vse do danes.
Saj se je leta 2010 na pobudo g. Marjane
Poropat, sedaj poslanke v državnem zboru,
pridružilo še DU Smolnik. Pridružitev
sta obe društvi DU Fala in DU Selnica z
veseljem sprejeli.
Po kratkem uvodnem zapisu o nastanku »
Iger po naše » se bom nadalje osredotočil na
letošnjo prireditev iger, ki je bilo po krožnem
sistemu za organizacijo zadolženo DU Fala.
Za veselo srečanje » Iger po naše » treh društev
DU Selnica, DU Smolnik in DU Fala smo
se odločili za prvo sredo v septembru 2017
na dvorišču gostišča Hojnik na Fali. Lokacija
je bila zelo primerna zaradi bližine in drugih
stroškov, obremenilnih za vse prireditelje. Z
ozirom na teren, ki ga v pravi podobi nismo
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mogli imenovati športni poligon, je bilo
potrebno vanj vložiti precej truda in dela, da
se je športni teren pripravil do take oblike,
da je sploh dal videz športnega poligona za
predvidene igre.
V sredo, 6. 9. 2017, pa je šlo zares. Vsi zbrani
tekmovalci, polni uspešnega pričakovanja
ter želje po uspehu, smo ob 10. uri pri
lepem vremenu s pozdravom in uvodnim
nagovorom predsednika – organizatorja DU
Fala začeli » malo upokojensko olimpijado »
treh društev.
Doseženi športni rezultati v skupnih
disciplinah moški – ženske so bili naslednji:
Prvo mesto v skupnih disciplinah je pripadlo
DU Fala, ki je zbralo 1.396 točk.
Drugo mesto v skupnih disciplinah je
pripadlo DU Selnica, ki je zbralo 1.596 točk.
Tretje mesto v skupnih disciplinah je pripadlo
DU Smolnik, ki je zbralo 2.255 točk.
Prehodni pokal iz športne discipline » Rusko
kegljanje na vrvici » združeno moški – ženske
pa je po dveh letih ponovno osvojila ekipa
DU Fala.

Čeravno je DU Selnica po članstvu močnejša,
pa se športne sreče veselimo vsi, pa četudi se
sreča prevesi na drugo stran.
Po uspešnem zaključku športnih iger in
podelitvi zasluženih pokalov in seveda okusni
malici se je pričelo med tekmovalci veselo
druženje in enkratno vzdušje na celi » fronti
». Vsi smo se veselili in se navduševali za
prihodnje srečanje, ki bo, žal, šele prihodnje
leto.
Kaj pomenijo za nas upokojence športne »
Igre po naše »Predvsem druženje, zdravje, da
starejše povezujejo, dajejo nam občutek, da
smo še vedno del celote, krepijo se medsebojni
odnosi, spoštovanja do odprtosti, do drugih
in tudi bogatenje ljudske modrosti, ki nam je
še kako potrebna.
Hvala
vsem
funkcionarjem,
vsem
udeležencem, ki so prispevali svoj delež
dobre volje, da so igre stekle in tudi uspešno
zaključile. Hvala sodnikom za korektno
sojenje z g. Ivanom Sršenom na čelu in hvala
še navijačem. Hvala tudi Bernardi za okusno
malico.
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Pa še epilog po prastarem slovenskem izreku:

Prispevek: Alojz PERKUŠ
Fotografija: arhiv društva

Ni ga junaka, ki večno sedel bil v
sedlu, čeravno v roki drži pozlačeno
žezlo. Roža na vrtu osvaja, dokler
njena lepota še traja.

PODRUŽNIČNA ŠOLA SV. DUH NA OSTREM
VRHU IN PEVSKO DRUŠTVO LIPA SODELUJEMO
Z DOMOM ZA STAREJŠE OBČANE HMELINA V
RADLJAH OB DRAVI

Medgeneracijsko
sodelovanje
med
duhovskimi otroki in pevkami Pevskega
društva Lipa je ob vseh pomembnih
praznikih in dogodkih pri Sv. Duhu že

tradicionalno. Takšno povezovanje prinaša
vsem sodelujočim občutek sprejetosti in
novo kvaliteto življenja v kraju, kjer živimo.
Ena izmed prireditev, kjer prav tako strnemo

svoje ideje in znanje, je naš nastop v Domu
starejših občanov v Radljah.
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S svojim bogatim kulturnim programom
vsako leto popestrimo enega izmed majskih
popoldnevov v domu. S svojim petjem,
plesom in recitacijami napolnimo sprejemni
prostor z jedilnico in tako pozitivno vplivamo
na dobro počutje stanovalcev.
Naš trud starostniki poplačajo s svojimi
zadovoljnimi obrazi in aplavzom. Osebje pa
nam pripravi še bogato pogostitev. Tako je
zadovoljstvo vedno obojestransko.
Prispevek in fotografije:
Damjana OČKO, prof.

QL SIVKA – SIVKA V KULINARIKI
Pričetek julija in vročega poletja smo
pri Društvu Godi mi v sodelovanju
s podjetjem Soven, d.o.o. pozdravili
s celodnevnim dogodkom QL
Sivka – sivka v kulinariki. Želeli smo
promovirati sivko kot tako, saj se
pojavlja vse več ponudnikov, ki se vsaj
delno ukvarjajo s sivko tudi v našem
kraju. Prav tako pa smo želeli pripeljati
v naš kraj čim več obiskovalcev od
drugod. Veseli smo, da nam je to
tudi uspelo, saj je prireditev in s tem
seveda tudi kraj Selnico ob Dravi
obiskalo več kot 600 obiskovalcev.
Prihajali so z vseh koncev Slovenije,
tudi iz Primorske, pa iz Avstrije, imeli
pa smo celo nekaj obiskovalcev iz
Nove Zelandije, Avstralije in Rusije.
Še posebej pa nas veseli, da je večina
obiskovalcev bila prvič v naših krajih,
saj je prenekateri znal povedati, da je
težko našel pot do nas.
Nihče pa ni bil razočaran, saj sta jim
bila všeč tako ponudba kakor kraj sam.
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Na ploščadi Hrama kulture Arnolda
Tovornika smo predstavili destilacijo
sivke, zato se je ves čas prireditve
po okolici širil prijeten vonj sivke.
Nekateri obiskovalci so znali celo
povedati, da so nas našli tako, da so šli
za nosom. Na ploščadi se je predstavilo
11 ponudnikov iz celotne Slovenije, ki
imajo v svoji ponudbi sivko, izdelke
iz sivke ali dekorativne predmete z
motivi sivke. Obiskovalci so tako
lahko občudovali okrasne in uporabne
predmete ter nakit z motivi sivke,
preizkusili naravno kozmetiko, zelišča
in čaje.
Društvo Godi mi je za obiskovalce
pripravilo pokušino jedi in pijač iz
sivke, ki je bila zelo dobro obiskana.
Raba sivke v kulinariki je namreč
v Sloveniji še dokaj neznana in
obiskovalce je zanimal, kakšnega okusa
je sivka v resnici ter kako jo dejansko
uporabiti v kulinariki. Med drugim
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so lahko poskusili breskovo marmelado s
sivko, kekse s sivko, slanike s sivko, sivkin
sirup, sivkin koktajl ter sivkino žganje.
Posebnost pa je bil kozji sir s sivko, ki so
ga prav za to prireditev pripravili na Vrablovi
domačiji. Zaradi velikega zanimanja za rabo
sivke v kulinariki smo pri Društvu Godi mi
izdali kuharsko knjigo »Kuhajmo s sivko –
sivkastične jedi, ki nimajo okusa po milu«, ki
smo jo javnosti prvič predstavili prav na tem
dogodku. Trudimo se, da bo knjiga na voljo
tudi v kakšni knjižnici, če pa ste resnični
ljubitelj sivke, pa si jo lahko tudi kupite
na sedežu društva. Naslednja predstavitev

knjige in pokušina jedi s sivko pa bo na
otvoritvi fotografske razstave dr. Jurija Avsca
Fotografski utrinki z dežele sivke, ki bo 5.
oktobra 2017 v Avli Hrama kulture Arnolda
Tovornika.
Seveda se je marsikaj dogajalo tudi v mladem
ekološkem nasadu sivke družine Srblin, kjer
so si obiskovalci lahko nabrali šopke sivke,
izdelovali milo in meditirali v objemu sivke.
Sivka ima namreč močno bioenergijo, njene
sestavine pa pomirjajo telo in duha. Sivko s
tega nasada uporablja podjetje Soven, d.o.o.
v svojih tekstilnih izdelkih zaradi prijetnega

vonja, ki pomirja, pa tudi za zaščito volnenih
izdelkov pred molji.
Dogodek je bil odmeven tudi med novinarji,
saj so nas že pred dogodkom povabili v goste
v odmevno oddajo RTV SLO Dobro jutro,
ki je po vsej verjetnosti veliko pripomogla k
odmevnosti, na dogodku samem pa so bili
novinarji Večera, BK TV in RTV SLO. Tudi
to je dokaz, da sivka s svojim čarom očara
in vabi.
Prispevek in fotografiji:
Bernarda KOREZ

DO NOVIH PRILOŽNOSTI
Z NOVIM ZNANJEM
“Naložba v znanje se
nam najbolj obrestuje.”
(Benjamin Franklin)
Medgeneracijska akademije Antona Martina
Slomška v Mariboru izvaja brezplačna
izobraževanja, s katerimi želijo izboljšati
temeljne in poklicne kompetence odraslih,
odgovoriti na spreminjajoči se trg dela in
omogočiti večjo zaposljivost, mobilnost
ter osebni razvoj. V proces izobraževanja
je vključeno osebno svetovanje, posebej
poudarjeno pa je tudi področje informacijsko
- komunikacijskih tehnologij.
Izobraževanja so namenjena odraslim,
delovno aktivnim osebam, prednost pri
vključevanju pa bodo imeli zaposleni, starejši
od 45 let. Programi bodo delno prilagojeni
vsakemu udeležencu.
Izvedli bodo programe:
• Finančna pismenost.
• Razvoj kariere starejših zaposlenih.
• Računalniška pismenost za odrasle.

Zapisovanje
Program Finančna pismenost bo trajal 50
andragoških ur in bo predvidoma potekal
dvakrat tedensko popoldan. Z izvajanjem
začnejo v drugi polovici oktobra. Kako
se prijavite, izveste na koncu sestavka.
Najprej boste spoznali osnove informacijsko
-komunikacijske tehnologije, s katero si
boste nato pomagali pri nadaljnjem delu.
Usposabljanje bo praviloma potekalo v

računalniški učilnici (z opremo se boste
dobro seznanili in se jo naučili uporabljati),
kjer boste več kot pol časa namenili izvedbi
praktičnih aktivnosti. Po programu boste
udeleženci sposobni sami:
• oceniti finančna tveganja,
• uporabljati in vrednotiti informacije,
• analizirati kakovost finančnih
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•
•
•
•
•
Predavanje

Delo z računalnikom

produktov,
vrednotiti posledice napačnih
finančnih odločitev,
kritično vrednotiti izposojanje,
varčevanje, investiranje in zavarovanje,
izdelati osebne finančne načrte in
načrte investiranja,
uporabljati državni portal Republike
Slovenije,
uporabljati portal E-uprava.

27. 9. so pričeli z novim ciklom izobraževanja
Računalniška pismenost za odrasle. Izvajajo
ga na Zavodu Antona Martina Slomška.
Trajal bo 60 andragoških ur in bo potekal
dva - do trikrat tedensko popoldan po 4
šolske ure. Program je namenjen odraslim,
ki računalnika še niso (veliko) uporabljali in
si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z
njim za potrebe poklicnega in vsakdanjega
življenja.
Ob zaključku programa bodo izvedli
individualno preverjanje znanja in vsem
sodelujočim podelili javno veljavno listino.

Finance so lahko komplicirane.

Izvedli bodo tudi program Razvoj kariere
starejših zaposlenih, ki je namenjen
starejšim zaposelnim, ki ugotavljajo, da jim
pri njihovem delu manjkajo posamezne
kompetence. V okviru programa bodo
udeleženci analizirali lastne sposobnosti
glede na zahteve delovnega mesta, ugotavljali
prednosti in primanjkljaje v kompetencah
ter preučili in načrtovali karierno pot za
nadaljnje obdobje kariere.
Za prijave in informacije jim pišite na naslov
kompetence@z-ams.si ali pokličite na 040
217 815 (Maja) ali 031 722 955 (Kristijan).
Izobraževalni programi so za udeležence
brezplačni, saj jih izvajajo v sklopu projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc 2016-2019. Projekt financirata
Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada.

Prispevek: Nejc KURBUS
Fotografije: stockphoto, lokalec.si,
Ljudska univerza Maribor
Delo z računalnikom
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EVROPSKI DAN CIVILNEGA PRAVA VABLJENI V NOTARSKE PISARNE
Evropska komisija in Svet Evrope sta leta 2003 odločila, da naj bo okoli 25. oktobra v vseh državah članicah EU en dan posvečen dnevu civilnega
prava. Temeljni namen tega dneva je, da se evropski državljani seznanijo s civilnim pravom in da bi le-to postalo dosegljivo vsem državljanom.
Glede na to, da je civilno pravo prisotno v vsakdanjem življenju državljanov z delovno-pravnimi razmerji, porokami, ločitvami, dedovanjem,
izmenjavo blaga ali storitev, je potrebno zagotoviti, da bo to enako dostopno vsem ne glede na kraj bivanja.

V »Evropski dan civilnega prava« se v zadnjih letih vključujejo tudi slovenski notarji, ki vam bodo 26. oktobra 2017 v
času uradnih ur (od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.00) na voljo za odgovore na vsa vaša vprašanja, ki jih imate v zvezi
z dedovanjem, oporokami, nepremičninami in drugimi zadevami, ki se nanašajo na vaše premoženje. Oglasite se v eni
od najbližjih notarskih pisarn in spoznajte, kaj lahko notar naredi za vas.

50 LET OD ZAKLJUČKA
OSNOVNE ŠOLE
Spoznali smo se zato, da
se razidemo, a ne, da se
pozabimo.
S to lepo mislijo se je začelo Irenino vabilo
na srečanje ob 5o-letnici naše valete na OŠ
Selnica ob Dravi.

V soboto, 27. maja 2017, smo se zbrali v
gostišču Bernarda. Prišlo nas je 29 nekdanjih
sošolk in sošolcev. Žal ni mogla priti naša
razredničarka, nam pa je poslala čestitko, ki
jo je Irena prebrala za uvod našega srečanja:
Draga dekleta in fantje!
Lepo število let je poteklo odtlej, kar ste
zapustili osnovnošolske klopi. Odšli ste
mladi, veseli in nevedni uresničevati svoje

sanje in življenjske načrte.
Po pol stoletja se vračate, sedaj modri in
vsevedni, obloženi z izkušnjami, spoznanji in
dosežki svojih življenjskih poti. In čeprav je
vmes okroglih 50 let, se zopet počutite kot
nekoč v šolskih klopeh, tem zaščitnem znaku
lepih spominov in trajnega prijateljstva.
Čestitam vam za vse doseženo
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in želim vse lepo in dobro.
Vaša Greta Nahtigal
Zaploskali smo lepim mislim in se spomnili,
kako je ob vsaki priložnosti znala najti prave
besede in jih tudi lepo povedati.
Nadaljevali smo z druženjem, petjem in
plesom. Za zabavo je poskrbel Tonček.

Spominsko fotografijo je posnela Anka.
Čeprav smo si nadeli že šesti križ, smo še
v dobri kondiciji, saj smo se razšli šele v
nedeljskem jutru.
Za zaključek še druga lepa misel z Ireninega
vabila:
Kar smo doživeli skupaj, je vredno spominov.
Zato, dragi sošolke in sošolci, ki ste zapustili

šolske klopi davnega leta 1967, pa niste bili z
nami na letošnjem srečanju, pridite čez pet let
na 55-letnico!
Pa še nekaj. Čudili smo se, da dolgoletna
ravnateljica OŠ Selnica še ni dobila nobene
občinske nagrade ali priznanja. Ali njeno delo
res ni ničesar prispevalo k razvoju in napredku
kraja in občine?

Zapisala: Dragica JAMNIK
Fotografija Anka HOLCMAN
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JEZIKOVNE DROBTINICE
Izposojenke in tujke v selniškem govoru ter
njihov izvor (NADALJEVANJE)
Izpisano besedje je izbrano iz Etimološkega
slovarja slovenskega jezika dr. Franceta
Bezlaja (1976). Slovenske besedne družine
glede na izvor uvrščamo v tri skupine.
1. Besede,
ki
so
nastale
v
kontinuiranem jezikovnem razvoju
že v praindoevropskem jeziku, npr.
ovca, mati; besede, ki so nastale v
praslovanščini, npr. sosed; besede, ki
so nastale iz podedovanih besed v času
samostojnega slovenskega jezikovnega
razvoja, npr. hlev.
2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti sosednjih
jezikov, največ iz nemščine.
3. Posnemovalne besede posnemajo
naravne glasove, npr. kokoš, mukati.
Tujka je strokovna beseda, ki je bila v 19. in
20. stoletju izposojena iz tujega knjižnega
jezika. V rabi je le v knjižnem jeziku.
Največ izposojenk imamo iz nemščine
(nem.), praslovanščine (psl.) in drugih
slovanskih jezikov, iz indoevropščine (ide.),
iz latinščine (lat.), grščine (gršč.), italijanščine
(ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika (bav.
avstr.), manj pa iz drugih jezikov.

Izpisane so besede, njihov pomen in izvor.
Škart ’nekvaliteten izdelek' – iz ital.; šker
'orodje, naprava' – iz nem.; škopa 'snop
slame za prekrivanje streh' – iz nem.; škrat
'palček' – iz nem.; škrempelj ' krempelj'
– iz nem.; škreca 'rman' – iz slovanskih
jezikov; škompa 'zvijača, neprijetnost' – iz
nem.; šlampast 'površen, nemaren' – iz
nem.; šlek (pac) 'škodoželjnost' – iz nem.;
šlekati 'lizati' – iz nem.; šleprast 'šepast' –
iz drugih slovanskih jezikov; šleva 'reva,
neumnež' - iz nem.; šlihtati 'urejati' – iz
nem.; šlinga 'pentlja, zanka' – iz nem.;
šlogati 'vedeževati, prerokovati' – iz bav.
avstr.; šmirgl 'smirkov papir' – iz nem.;
šmuglati 'tihotapiti' – iz nem.; šnajcer
'robec' – iz nem.; šnofati 'iskati, brskati' –
iz nem.; šnitlah 'drobnjak' – iz nem.; šnops
'žganje' – iz bav.avstr.; šnops 'igra z 20
kartami' – iz nem.; šobati 'strgati' – iz bav.
avstr.; šoc 'ljubimec' – iz bav.avstr.; šoder
'gramoz' – iz nem.; šok 'jata' – iz nem.; šola
'šola' – iz nem.; šolen 'čevelj, zlasti ženski' –
iz nem.; šonati 'prizanašati' – iz nem.; šopati
'gačiti, polniti' – iz nem.; špajza 'shramba
za živila' – iz nem.; špampet 'postelja' – iz
nem.; šparati 'varčevati – iz nem.; špas
'neresen, smešen dogodek' – iz nem.; špecati
'tožiti, ovajati' – iz nem.; špegati 'gledati' –

iz bav.avstr.; špegel 'ogledalo' – iz bav.avstr.;
špegli 'naočniki' – iz nem.; špeh 'slanina' –
iz nem.; špetirati se 'prepirati se' – iz nem.;
špica 'konica, ost' – iz nem.; špikati 'zbadati'
– iz nem.; špila 'lesena igla pri klobasi' – iz
nem.; špital 'bolnišnica' – iz nem.; špiža
'hrana' – iz nem.; šporget 'štedilnik' – iz
nem.; špricati 'škropiti' – iz nem.; šrajati
'kričati' – iz nem.; šranga 'zapornica' – iz
nem.; šravf 'vijak' – iz nem.; šrot 'grobo
mleto zrnje' – iz nem.; štacun 'prodajalna'
– iz lat.; štafeta 'predajanje pošiljke' – iz
ital.; štala 'hlev' – iz nem.; štamfati 'teptati'
– iz nem.; štampiljka 'pečatnik' – iz ital.;
štamprl 'šilce' – iz bav.avstr.; štanga 'drog'
– iz nem.; štempelj 'pečat' – iz nem.; štenga
'stopnica' – iz nem.; štera 'delo obrtnika na
domu' – iz bav.avstr.; štibeljc 'manjša soba' –
iz nem.; štibra 'davek' – iz nem.; štih 'vbod
pri šivanju' – iz nem.; štimati 'pripravljati' –
iz nem.; štofeljc 'zamašek' – iz nem.; štokati
'drezati, tlačiti' – iz nem.; štokerli 'manjši
stol' – iz nem.; štorati 'drezati, brskati' – iz
nem.; štorija 'zgodba, povest, dogodek' – iz
ital..
Nadaljevanje sledi.
Akad.prof.dr. Zinka ZORKO

NAGRAJENCI KRIŽANKE
Tokrat smo žal prejeli le tri rešitve nagradne križanke.
Nagrajenci za pravilno rešitev križanke v 30. številki SELNIŠKIH NOVIC so:
1.
2.

Darinka VOLMAJER, Strma ulica 11, 2352 Selnica ob Dravi,
Ljudmila GRŽINA, Prečna ulica 13, 2352 Selnica ob Dravi in
3. Vojko SEVŠEK, Selniška cesta 21, 2352 Selnica ob Dravi.
Upamo, da bomo za križanko v 31. številki prejeli več rešitev.
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KRIŽANKA
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