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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do 
konca novembra 2012 vaše prispevke, da jih bomo 
lahko objavili v decembrski številki časopisa. Gradiva 
nam pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@
selnica.si, s pripisom za Selniške novice. Seveda pa la-
hko prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na 
ključek. Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografi-
jami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja smo zelo veseli. Do sedaj smo vas 
v vsaki številki časopisa pozivali, da nam tudi tisti, ki 
niste najbolj vešči dela z računalniki in digitalno foto-
grafijo, 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. 

Odgovorni urednik
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janja prispevkov glede na aktualnost vsebin.
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repričan sem, da lahko vsi skupaj veliko več prisp-
evamo k boljšim časom. Spoznati moramo, da pri-

kazovati vsako stvar ali stanje kot slabo in negativno, ne 
vodi drugam kot v nazadovanje. Ljudje smo pač takšni, da 
zmeraj sledimo nekomu, ki mu zaupamo in verjamemo. 
Nihče pa ne more vplivati na našo odločitev, če tega ne 
želimo, zato je sedaj pravi čas, da vsak po svojih močeh 
prispeva k izboljšanju stanja tako pri sebi kot širše v družbi.

V Sloveniji imamo 211 občin; to je res veliko. Povedati pa 
je potrebno, da so to osnovne celice razvoja v naši državi 
in bi bil razvoj brez njih vsekakor drugačen. Vsaka občina 
zase ve, kaj je zanjo najboljše, in vse skupaj prispevajo k 
bolj enakomernemu razvoju naše države. Te osnovne ce-
lice razvoja so se v zgodovini združevale, razdruževale, pre-
oblikovale tako po vsebini kot odgovornosti. Danes smo 
v obdobju, ko predvidevamo, da se bo v naslednjih petih 
do desetih letih zopet pričel proces združevanja. Če pa do 
tega ne bo prišlo, je druga možnost ustanovitev regional-
nih razvojnih enot, ki bodo morale prevzeti odgovornost 
za potrebe in zahteve sedanjega časa. 

Naša občina Selnica ob Dravi je nekje na sredini tako po 
velikosti kot po številu prebivalcev. Tudi razvojni podatki 
kažejo, da smo srednje razvita občina. Podatki pa tudi 
kažejo, da smo občina, ki ima dobre osnove za realizaci-

jo predvidenih razvojih projektov. Z zadovoljstvom lahko 
povem, da smo v tem letu vse predvidene investicije iz-
peljali v celoti. Tu sta mišljeni predvsem cestno- komunal-
na infrastruktura in širitev vodovodnega omrežja. Naj jih 
nekaj naštejem: cesta v Selniški grabi z meteorno kanali-
zacijo, cesta pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, cesta v Gradišču 
na Kozjaku, cesta v Spodnji Selnici, cesta v Zgornji Selnici, 
zaključek prve faze širitve vodovodnega omrežja v Zgornji 
Selnici, preplastitev dela Selniške ceste in še nekaj manjših 
popravil in manjših del v celotnem delu občine. Skupna 
vrednost vseh opravljenih del na omenjenih odsekih pre-
sega pol milijona evrov. Vsi izbrani izvajalci, ki so dela iz-
vajali v naši občini, so bili tudi poplačani v zakonitih rokih.

Najpomembnejše za našo občino pa je vsekakor dejstvo, 
da smo v mesecu septembru zaključili vse potrebno za 
pričetek del pri gradnji naše kanalizacije. Podpisana je bila 
tudi pogodba z izvajalcem v višini dobrih sedem in pol mili-
jonov evrov. Vsem je večinoma znano, da smo aktivnosti 
v zvezi s kanalizacijo pričeli že pred skoraj sedmimi leti. 
Takrat smo stopili skupaj predstavniki vseh občin zgornje 
Dravske doline od Dravograda do Selnice ob Dravi. Pričeli 
smo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo evropskih sredstev. 
Ugotovili smo, da se moramo združiti in skupaj pripraviti 
kandidaturo za ta sredstva, saj Evropa podpira samo velike 
projekte. Sedaj nas čaka sama izvedba oziroma gradnja 
čistilne naprave kot tudi primarnih in sekundarnih vodov. 
Po terminskem planu moramo do leta 2015 zaključiti prvo 
fazo, do leta 2017 pa želimo priključiti tudi druge up-
orabnike, ki bodo imeli možnost priklopa. Seveda se bo 
priključevanje izvajalo neprestano tudi v odvisnosti od 
širitve naseljenih oziroma novih območij. 

Na področju šolstva je pomembno to, da smo zopet uspeli 
odpreti oddelek vrtca v Gradišču na Kozjaku. Tako imamo 
polno zasedene kapacitete na obeh podružničnih šolah; 
to nas navdaja z zadovoljstvom. Tudi v prihodnjih letih ni 
bojazni za oddelka, saj je veliko mladih družin, ki želijo os-
tati v teh krajih.  V tem šolskem letu smo ponovno uspeli 
zagotoviti prostor v vrtcu za vse, ki so to želeli. 

POTREBUJEMO 
POZITIVNE  VZPODBUDE
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Kot je znano, država varčuje na vseh področjih. Varčevanje 
pri predšolskem in osnovnošolskem izobraževanju pa se 
bo poznalo tudi na občinskih proračunih. Poleg tega se pri-
pravljajo novi rezi pri zniževanju sredstev za financiranje 
občin. Osebno se samo z varčevanjem ne strinjam, saj je 
nujno potrebno pognati investicije in prek tega splošno 
porabo ljudi. Tako bomo lahko povečevali prihodke v 
državni proračun. Ne glede na vse to, kar nas čaka, la-
hko naša občina z optimizmom zre v prihodnost. Imamo 
namreč zdrav proračun, zagotovljena evropska sredstva, 
visok kreditni potencial in, seveda, znane in jasne razvojne 
prioritete. Pred nami so leta, ki bodo gotovo zaznamovala 
našo prihodnost. Finančna sredstva, ki jih bomo vložili v 
razvoj v naslednjih letih, daleč presegajo povprečje. Inve-
stirali bomo več kot deset milijonov evrov s ciljem dvigniti 
kakovost življenja v vseh delih občine. Z vlaganjem v kultu-
ro in izobraževanje pa želimo doseči, da bodo naši zanamci 
laže spoznali, da brez druženja, slovenske besede in knjige 
ni naše identitete niti obstoja.

Zavedamo se, da je socialna stiska nekaterih naših družin 
pa tudi posameznikov zelo velika. Tudi v prihodnjem letu 
še ni pričakovati bistvenih sprememb. Ravno zato bomo v 
proračunu zagotovili dodatna finančna sredstva, ki bodo 
namenjena za pomoč tistim občankam in občanom, ki 
bodo do njih upravičeni. Zato svetujem, da se oglasite pri 
nas, predstavite vaš problem in, verjamem, da ga bomo 
skupaj rešili.
Vse naloge in cilje, ki smo si jih zastavili, pa lahko izpoln-
jujemo samo v sodelovanju z vsemi organi odločanja- od 
občinskega sveta, občinske uprave do nadzornega odbora 
občine. Kot župan se vsem naštetim zahvaljujem za sode-
lovanje in korektno opravljeno delo. Prepričan sem, da 
bomo v prihodnje še tesneje sodelovali, saj nas čaka real-
izacija obsežnih in finančno zahtevnih projektov.

Kar človek seje, lahko tudi žanje. Uživajmo v lepotah in 
plodovih letošnje jeseni.

Župan
Jurij leP

BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

rejšnjikrat sem svoj uvodnik začel s pregovorom »po 
dežju zmeraj posije sonce«. A zdi se, da je sonce 

tokrat kar nekoliko predolgo in premočno sijalo. Kot spom-
ladi se je tudi čez poletje zgodila suša. Kar predolgo smo 
zopet čakali na dež. In zopet ne vem, ali smo dež sprej-
eli z večjim veseljem kot pred tem sonce in vročino. Po-
letna suša je zopet boleče pokazala, kako ranljivi smo in da 
bomo morali z vodo v bodoče ravnati bolj spoštljivo. Skoraj 
povsod tam, kjer ni javnega vodovoda, so bile težave z os-
krbo s pitno vodo. Gasilci so neutrudno vozili vodo – pred-
vsem na više ležeča območja naše občine. Zato so še kako 
potrebne gradnje novih vodovodov na območja, kjer ga še 
ni. Ena etapa takih gradenj, v Bistriški grabi, se je pravkar 
zaključila. Več o tem pa v enem naslednjih prispevkov.
Za nami je praznovanje občinskega praznika. Letošnji na-
grajenci so dobili priznanja. Zgodile so se številne, bolj ali 

manj obiskane prireditve. Izkušnje zadnjih nekaj let kažejo, 
da kaže premisliti, koliko dni naj trajajo prireditve v okviru 
občinskega praznika. Menim, da bi bilo dovolj pet ali šest 
dni praznovanja. Ob dobri pripravi praznovanja bi vsakdo, 
ki to želi, lahko pokazal, kaj zna in zmore. 
Tudi kriza, kateri smo priča vsak dan, se nadaljuje. Kaj 
nadaljuje, celo vedno bolj se poglablja. In vedno bolj je 
ta kriza prisotna povsod okrog nas. Občudujem ljudi, ki še 
vedno premorejo dovolj življenjskega humorja in optimiz-
ma. Kljub temu da nas vsak dan strašijo s črnimi scenariji 
takšne ali drugačne oblike. Nekateri dogodki v naši občini 
pa vseeno kažejo, da vse le ni tako črno, kot se morda 
zdi. Poleg zgoraj omenjene etape izgradnje vodovoda se 
je uredilo kar nekaj kilometrov lokalnih cest. Podpisana 
je bila pogodba z izbranim izvajalcem za gradnjo čistilne 
naprave in kanalizacijo. Tudi o tem pišemo v tej številki 
našega občinskega glasila.
 
V uredništvu smo se sestali in se dogovorili o vsem potreb-
nem za izdajo 16. številke Selniških novic. Ponovno je na 
naslov uredništva prispelo veliko število vaših prispevkov, 
spoštovane bralke in bralci. Veseli smo, da je med vami 
veliko stalnih in občasnih dopisnikov, ki v besedi in sliki 
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poveste, kaj vse se v naši občini dogaja.
Pred nekaj dnevi smo vstopili v jesen. Jesen je čas, ko nara-
va vrača človekov trud, in je čas, ko ponuja svoje čare v 
vsej svoji barvitosti. Letošnje leto je, kot kaže, gobje leto. 
Zopet smo priča pravi invaziji nabiralcev gob. Cele proce-
sije, od blizu in daleč, se vijejo v naše gozdove. Vse skupaj 
je kar nekoliko moteče, saj nekateri jesenski obiskovalci 
naših gozdov ne spoštujejo ne narave in ne ljudi, ki v tej 

pokrajini bivajo. Zadnjič me neki znanec vprašal, kako 
vemo, da na Pokljuki rastejo gobe. Po tem, da domačini 
začnejo širiti glasove, da sta se tam pojavila medved in 
volk. Šalo na stran. Pri nas ni medvedov in volkov, so pa di-
vji prašiči, ki so že marsikateremu občasnemu obiskovalcu 
gozdov ob bolj ali manj bližnjih srečanjih nagnali strah v 
kosti. Tudi našim kmetom delajo sive lase, ko neusmiljeno 
rijejo po travnikih. Vaš urednik

Slobodan TATALOVIČ

GRADNJA KANALIZACIJE IN ČISTILNE 
NAPRAVE JE PRED VRATI

ar dolgo so trajali postopki, ki so naposled 
omogočili, da se bosta začeli graditi kanalizacija 

in čistilna naprava v Selnici ob Dravi. Pridobljena so bila 
gradbena dovoljenja, država in Kohezijski sklad EU sta 
glede finančnih sredstev, potrebnih za gradnjo, rekla da 
in stekel je postopek izbire izvajalca gradbenih del. Po iz-
vedbi obsežnega in dokaj kompliciranega javnega naročila 
velike vrednosti je bil izbran izvajalec gradbenih del – ali 
bolje rečeno izbrana sta bila dva izvajalca. V partnerstvu 
sta na javnem razpisu nastopila RIKO, d.o.o,, iz Ljubljane 
in  SGP Pomgrad, d.o.o., iz Murske Sobote. In končno je 
prišlo do podpisa pogodbe med Občino Selnica ob Dravi 
in podjetjem RIKO kot nosilcem izvedbe gradnje. Svečani 
podpis pogodbe se je zgodil 19. septembra 2012 v Selnici 
ob Dravi.

Temu podpisu sta sledila podpisa pogodbe še v Občini 
Vuzenica in Občini Muta. To omenjamo zaradi več ra-
zlogov. Prvi je ta, da je naša občina v pridobivanju evrop-
skih in državnih sredstev nastopila skupaj z občinami Dra-
vograd, Muta, Vuzenica in Radlje ob Dravi. Samo s takšnim 
skupnim nastopom smo bili dovolj »veliki«, da smo lahko 
pridobili evropska sredstva. Drugi razlog je ta, da je bil v 
naštetih dveh občinah izbran isti izvajalec gradbenih del 
kot pri nas. Ob tem je potrebno poudariti, da bodo vse 
naštete občine gradnjo izvajale samostojno in povsem 
ločeno ena od druge.

Naj ob tej priložnosti spomnimo, da je investicija grad-
nje kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob 
Dravi vredna skoraj deset milijonov EUR. Vsekakor ena od 
največjih investicij do sedaj v občini.
Gradnja kanalizacije in čistilne naprave se bo začela ok-
tobra 2012 in bo trajala do leta 2015, z vsemi hišnimi 
priključki pa do leta 2017.

Že v kratkem bomo vsem lastnikom zemljišč, na katerih se 
bo začela graditi kanalizacija, poslali obvestilo o začetku 
gradnje. Že res, da so vsi od teh lastnikov, ki prejmejo 
omenjeno obvestilo, podali služnost in s tem dovolili grad-
njo, a res je tudi, da je to dejanje primerno in potrebno. 
Vsekakor bo občina javnost sproti obveščala o vseh do-
godkih, vezanih na gradnjo kanalizacije in čistilne naprave. 
Poudariti želimo tudi, da bomo skrbeli, da se bo gradnja 
izvajala tako, da ne bo preveč moteča. Seveda se ne bo 
moč izogniti različnim začasnim zaporam cest in podob-
nim ukrepom, ki bodo v času gradnje nekoliko zmotili naš 
običajni življenjski utrip oziroma ritem.

Pripravil: Slobodan TATALOVIČ                                                       
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ŠIRITEV OSKRBE S PITNO VODO NA 
OBMOČJU KOZJAKA 

 današnjem času smo priča vedno večjim podneb-
nim spremembam in posledično večjim sušnim 

obdobjem. Naša občina je ena izmed redkih, ki se lahko 
pohvali z zelo dobro oskrbo s pitno vodo tudi v obdob-
jih suše. Selniška Dobrava in Vrbanski plato predstavljata 
pravo zakladnico pitne vode. Nekatera, večinoma hribo-
vita območja v občini, kjer imajo občani vzpostavljena 
vodna zajetja, predstavljajo večji problem v preskrbi z 
vodo v sušnih letnih in zimskih obdobjih. Na teh območjih 
si občina prizadeva vzpostaviti vodovodni sistem, ki bo 
nemoteno oskrboval občane s pitno vodo.

V območju Bistriške grabe (k.o. Zg. Selnica, Spodnji Sle-
men in Spodnji Boč) je bil že dalj časa prisoten problem 
oskrbe s pitno vodo iz vodnih zajetij, ki so presihajoča. 
Občina je zato izvedla že v letu 2010 javni razpis za izbor 
najugodnejšega izvajalca za izgradnjo vodovodnega cevo-
voda po projektu Širitev oskrbe s pitno vodo na območju 
Kozjaka - Selnica – Sv. Duh na Ostrem vrhu, faza I, II. Na 
podlagi javnega razpisa je bil izbran Mariborski vodo-
vod s podizvajalcem Gradbeno podjetje Mesner. Celotna 
dolžina trase je v izmeri 3.339,37 m in se deli na I. fazo v 
dolžini 1.629,15 m in 1.710,22 m v II. fazi. Navezuje se na 
primarni vodovodni cevovod Selnica – Jelovec. Investicija 
je ovrednotena na 666.993,00 EUR z DDV in bo financira-
na iz občinskega proračuna. 
Trasa vodovodnega cevovoda poteka v večini v cestnem 
delu, deloma v prostih površinah, ki so opredeljena kot 
kmetijska zemljišča in gozd. V ta namen so bila pridoblje-
na vsa potrebna soglasja. Obravnavana gradnja je v celoti 
v skladu z zahtevami, ki izhajajo iz občinskih prostorskih 
aktov. Predviden poseg ne bo povzročal večjih vplivov na 
okolje, razen minimalnih vplivov v času gradnje. Po izgrad-
nji bodo površine vrnjene v svoje prvotno stanje. 

V letu 2011 je bi grajen objekt VH Boč 1 s kapaciteto 50 
m³ s prečrpalno postajo, ki bo lahko oskrboval više ležeče 
odjemalce. Trenutno je projekt vgradnje vodovodnega 
cevovoda v fazi I, vendar so zaradi posameznih sklanih 
samic (stopnje 5) dela otežena in potekajo upočasnjeno. 
Takoj po pridobljenem dovoljenju za delno zaporo ceste 
iz Direkcije za ceste Republike Slovenije se bodo dela nad-
aljevala. 
  
Mariborski vodovod obvešča občane ob trasi vgradnje 
vodovoda, da imajo v času izgradnje ugodnejšo možnost 
priključitve na novozgrajeno vodovodno omrežje. 

Kontaktni osebi za nadaljnje informacije Mariborske-
ga vodovoda sta Branko Beranič, gsm. 041/318 203 in 
Branko Virtič, gsm. 041/339 926.

Pripravila: Kristina LEŠNIK
Foto: Kristina LEŠNIK
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INVESTICIJE V CESTNO 
INFRASTRUKTURO

 proračunu za leto 2012 smo planirali sredstva za 
ureditev treh cest, ki so nujno potrebne obnovitve 

za varno in boljšo uporabo le-teh.
Največja investicija je potekala v Selniški grabi, kjer smo 
uredili vse potrebno odvodnjavanje s propusti, meteorno 
kanalizacijo, bankinami in razbremenilnimi jaški. Celot-
no traso smo razširili, napravili izogibališča ter asfaltirali 
odsek do garaž (odcep proti Bunčeku) v skupni dolžini 
1.3 km. Izvajalec investicije je bilo gradbeno podjetje SGP 
Pomgrad, ki je bil najugodnejši na razpisu, ki smo ga ob-
javili. Investicija je stala 158.680,66 EUR skupaj z DDV. Za 
omenjeno investicijo smo se prijavili na Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ter dobili pozitiven sk-
lep o sofinanciranju investicije v Selniško grabo. Znesek v 
višini 131.778,00 nam bodo nakazali po postopku, kot ga 
določajo pravila.

 Cesto je blagoslovil župnik Franc PEČNIK.

ri Sv. Duhu na Ostrem vrhu smo v celoti uredili cesto 
od spomenika do Križa. Po celotni trasi smo uredili 

odvodnjavanje z meteorno kanalizacijo, ki je osnova in 
najbolj pomembno delo pri investicijah v ceste. Celotno 
traso smo asfaltirali, napravili drenaže, jaške, propuste 
ter muldo. Z dobrim odvodnjavanjem, čiščenjem propus-
tov, odvodnikov (dražnikov) se da pri samem vzdrževanju 
ogromno privarčevati. Za omenjeno cesto je bilo na ja-
vnem razpisu izbrano podjetje Silve Bračko, s.p., ki je dela 
opravilo v pogodbenem času in vrednosti. Celotna inves-
ticija v dolžini ca. 800 m je stala 85.068,36 EUR skupaj z 
DDV in je bila poplačana izključno iz občinskega proračuna.

Trak sta prerezala Danica RAKOVIL in župan Jurij LEP.

CESTA OD SPOMENIKA PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU DO KRIŽA
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 Gradišču na Kozjaku smo izvedli I. fazo gradbenih 
del na obmejni cesti do kmetije Dreisinger. V tem 

letu smo izvedli profiliranje (razširitve) ceste z vsem 
odvodnjavanjem, meteorno kanalizacijo, drenažo in pro-
pusti. Opravljen je bil izkop in nasutje celotne trase v skup-
ni dolžini ca. 800 m. Omenjeno investicijo je izvajalo grad-
beno podjetje Bernard Bauer, s.p., ki  je bilo najugodnejše 
na javnem razpisu. Investicija I. faze je znašala 52.918,00 
EUR. V naslednjem letu bo potrebno obmejno cesto na-
suti, zgrederirati, pripraviti vse potrebno za asfaltiranje.
V jesenskem času imamo še dve manjši investiciji, in sicer 
na Sp. Slemenu proti Kolarju in Macarolu ter v Zg. Selnici 
od Štegerja do Baronika. Na Slemenu so dela že v zaključni 
fazi, za investicijo od Štegerja do Baronika pa čakamo na 
ponudbe izvajalcev. Upam, da nam bo vreme naklonjeno 
in bomo v celoti izpolnili plan investicij v cestno infrastruk-
turo.
V zadnjih treh letih smo v celoti uredili najbolj kritične 
ceste v hribovitih predelih, saj nam največ stroškov in po-
pravil predstavljajo ceste v hribih, ki so po vsakem dežju 
potrebne popravil.
Če smo že pri vzdrževanju in popravilu cest v naši občini, 
bi želel poudariti, da nam država vsako leto odobri 
manjše število delavcev, ki so prek javnih del zaposleni za 
vzdrževanje cest. Včasih pride do slabe volje občanov, saj 
v danih trenutkih ne moremo takoj popraviti kakšne ceste, 
ki je v slabem stanju. 

Zbralo se je veliko ljudi.

Zbranim je spregovoril župan Jurij LEP.  Trak sta prerezala Dušan POKERŽNIK in župan Jurij LEP.

OBMEJNA CESTA V GRADIŠČU NA KOZJAKU

Veliko se da rešiti, če bi občani včasih sami poprijeli za 
motiko in očistili kakšen odvodnik(dražnik), saj je najbolj 
pomembno , da vodo spravimo s cestišča.

Pripravil: Igor GRUŠOVNIK, kom. inž.
Fotografije: Igor GRUŠOVNIK,  Lovro MANDL in 

Slobodan TATALOVIČ
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 Predvsem so glede tega bili oškodovani okoliški otroci, ki 
so najbolj nujno potrebovali novo in urejeno avtobusno 
postajališče. Izdelavo avtobusnega postajališča sta kot dip-
lomsko delo prevzela Aleš Janiš in Tine Vrhnjak - študenta/
diplomanta v višješolskem programu Lesarstvo pod men-
torstvom Sama Steblovnika, univ. dipl. inž. les., in Mirosla-
va Novaka, univ. dipl. inž. les. V sodelovanju z Mizarstvom 
Vrhnjak, Muta, Igorjem Grušovnikom in vzdrževalcem 
občinskih cest Alešem Flakom smo postavili moderno in 
predvsem varno postajališče na Šturmu. Oblikovanje in 
izdelavo simbola jabolka je opravil Izak Mrgole, študent 
v višješolskem programu Oblikovanje materialov v sklopu 
praktičnega izobraževanja.

Skupen projekt občine in šole se je tako pokazal kot 
obojestransko koristen, zato verjamemo, da bo takšnih 
aktivnosti še več. 

Pripravil: Igor GRUŠOVNIK, višji referent
Foto: Igor GRUŠOVNIK

inili sta dobri dve leti od vzpostavitve prvih stikov 
z Lesarsko šolo Maribor in že lahko občudujemo 

prvi rezultat skupnih prizadevanj – novo avtobusno 
postajališče pri Šturmu. Skupaj z ravnateljico Višje stro-
kovne šole Zdenko Steblovnik je mag. Karin Jurše kot 
mentorica v organizaciji navdušila študente programa 
oblikovanje in kasneje tudi lesarstva, da so pričeli z razvi-
janjem uporabnih idej za potrebe občine. Ena izmed njih 
je bila tudi ideja o oblikovanju avtobusnih postajališč, ki 
imajo svojo zgodbo – jabolko. Idejno zasnovo je izrisal De-
jan Paulič - študent/diplomant v višješolskem programu 
Oblikovanje materialov (od petka dalje inž. obl.) pod men-
torstvom predavateljice Bojane Amon, univ. dipl. inž. arh. 
in jo skupaj z mentorico v občini oblikoval v uporaben 
produkt, ki nima le uporabne funkcije postajališča, am-
pak je tudi promocijsko zanimiv, saj nosi prepoznavne el-
emente občine. Oblika avtobusne postaje povzema obrise 
zaboja za jabolka z barvno niansiranimi lesenimi elementi. 
Leseno jabolko na stekleni površini pozdravlja vstopajoče 
na območje občine ob glavni cestni povezavi Maribor–
Dravograd. Oblika jabolka se bi z nadaljnjimi postajališči 
skozi naselja ob G 1-I spreminjala vse od »malo ogrizenega 
jabolka do ogrizka« na zadnjem postajališču. Predvideno 
je bilo, da ima vsako avtobusno postajališče svojo zgodbo 
(od pripovedk iz domačega okolja do receptov za jabolčne 
jedi).

AVTOBUSNO POSTAJALIŠČE ŠTURM

Za postavitev prvega takšnega postajališča se je že kmalu pojavila priložnost 
pri Šturmu, saj staro ni bilo primerno in tudi ne pravilno urejeno.
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NAČRTOVANJE PROSTORSKEGA RAZVOJA

se aktivnosti človeka se odvijajo v prostoru, ki je 
omejena in zato tako dragocena dobrina. S pro-

storskim načrtovanjem usmerjamo razvoj dejavnosti v 
prostoru in njihovo prostorsko organizacijo, saj želimo, 
da bo raba prostora usklajena s prostorskimi možnostmi 
in družbenimi potrebami. Prostorsko načrtovanje ure-
ja Zakon o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07, 
70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 
43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A), ki med drugim 
določa pristojnosti na področju prostorskega načrtovanja, 
vrste ter postopek priprave in sprejem prostorskih aktov. 
Občina je pristojna za določanje ciljev in izhodišč prostor-
skega razvoja občine, določanje rabe prostora in pogojev 
za umeščanje posegov v prostor ter načrtovanje pros-
torskih ureditev lokalnega pomena. Pri tem je potrebno 
pojasniti, da občina namenske rabe prostora ne določa 
sama, temveč sodeluje in se usklajuje s pristojnimi nos-
ilci urejanja prostora (ministrstvi in drugimi državnimi or-
gani oziroma organizacijami, določenimi z zakoni, organi 
lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih 
pooblastil), ki predložijo svoje razvojne potrebe, izdajajo 
smernice in mnenja k prostorskim aktom. 
Zakon o prostorskem načrtovanju je uvedel nove prostorske 
akte. Občina mora sprejeti občinski prostorski načrt, spre-
membe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana za obdobje 1986 - 2000 in srednjeročnih družbenih 
planov občin za obdobje 1986 – 1990 več niso možne, 
namensko rabo zemljišč je mogoče spreminjati le v post-
opku priprave občinskega prostorskega načrta. Z zakonom 
določeni rok za sprejem občinskih prostorskih načrtov je 
že potekel ob koncu leta 2009, vendar zakon za primer, če 
občina v tem roku ne bi sprejela svojega OPN, ni predvidel 
nobenih neposrednih pravnih sankcij, saj v takem prim-
eru še naprej veljajo vsi do takrat veljavni prostorski akti 
občin, ki sicer pravno formalno omogočajo izvajanje vseh 
postopkov v zvezi s poseganjem v prostor.

PRIPRAVA OBČINSKEGA PROSTORSKEGA 
NAČRTA OBČINE SELNICA OB DRAVI
Občina Selnica ob Dravi je začela postopek priprave 
Občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu 
OPN) s sklepom o začetku priprave, ki je objavljen v MUV 

št. 23/09 in na spletni strani občine. Glede na to, da bo 
OPN enovit dokument, ki vsebuje strateški in izvedbeni 
del za celotno območje občine Selnica ob Dravi, bosta iz-
delava in sprejem tega akta trajala vsaj še naslednji dve 
leti. Izdelane so strokovne podlage za izdelavo osnutka 
OPN (strokovne podlage za poselitev, konceptualni del 
urbanističnega načrta naselja Selnica ob Dravi in prikaz 
stanja prostora). Zaradi lažjega oblikovanja osnutka OPN, 
zlasti pa zaradi seznanjanja javnosti, so zagotovili tudi 
gradivo, ki vsebuje strokovno opredelitev do podanih po-
bud za spremembo namenske rabe prostora, ki so jih po-
dale posamezne pravne in fizične osebe. Ob sodelovanju 
izdelovalcev strokovnih podlag (Zum, d.o.o. Maribor) so 
bili v juniju in juliju pobudniki sprememb in dopolnitev 
seznanjeni z zakonskimi določili in strokovnimi stališči 
do podanih pobud. Predpisi s področja urejanja prostora 
namreč določajo, da je treba prostorski razvoj oziroma 
nove gradnje usmerjati v naselja, zunaj teh pa le izjemoma 
in za točno določene namene gradnje. Pri tem tudi naselij 
ni dopustno neargumentirano širiti, najprej je treba izrabi-
ti vse proste in premalo izkoriščene površine v naseljih. 
Širitev naselja je dopustna le, ko znotraj obstoječega nas-
elja nadaljnji prostorski razvoj ni več možen, predvsem na 
tistih zemljiščih, ki so funkcionalno povezana z obstoječim 
naseljem in so manj pomembna z različnih vidikov, med 
drugim tudi z vidika ohranjanja najboljših kmetijskih 
zemljišč ter trajnostne rabe naravnih virov. 
Zunaj naselij (razpršena gradnja) je možno načrtovati le 
prostorske ureditve in posamezne posege v prostor:
• ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični 

dejavnosti,
•  ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih 

služb (gospodarska javna infrastruktura),
•  ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno do-

bro),
•  za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohran-

janja narave in varstva kulturne dediščine ter ohran-
janja prepoznavnih značilnosti krajine,

•  za namen športa in rekreacije,
•  za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij 

izkoriščanja,
•  za namene obrambe in varstva pred naravnimi in dru-

10 Selniške novice 16/oktober 2012

Občina Selnica ob Dravi

V



gimi nesrečami, v delu, ko so te prostorske ureditve v 
pristojnosti občine,

•  na območju razpršene poselitve je dopustno 
načrtovanje teh novih posegov v prostor, vključno s 
stanovanjskimi objekti le, če se s tem ohranjajo pre-
poznavne značilnosti prostora, skladno z usmeritvami 
iz Zakona o prostorskem načrtovanju.

OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI
Do uveljavitve občinskega prostorskega načrta ostajajo v 
veljavi tudi vsi izvedbeni prostorski akti občine, ki jih je ta 
sprejela na podlagi Zakona o urejanju prostora oziroma 
Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor. Ti 
prostorski akti opredeljujejo merila in pogoje za izvedbo 
posegov in ne spreminjajo namenske rabe prostora.
Do sprejema OPN bo občina po potrebi pripravljala nove 
OPPN oziroma spreminjala in dopolnjevala posamezne 
veljavne izvedbene prostorske akte. Tako poteka postopek 
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih 
pogojev za podeželje v občini Selnica ob Dravi - sklep je 
objavljen v MUV, št. 8/2012 – v in na spletni strani občine. 
Pri uporabi tega prostorskega akta se je namreč izkazalo, 
da je potrebno natančneje opredeliti predvsem merila in 
pogoje za gradnjo na stavbnih zemljiščih razpršene gradn-
je (tu na primer sedaj niso dovoljene novogradnje, temveč 
samo nadomestne gradnje stanovanjskih objektov), mer-
ila in pogoje za gradnjo 
nezahtevnih in enostavnih 
objektov ter akt uskladiti 
z varstvenimi režimi, ki so 
bili medtem uveljavljeni na 
delih občine (vodovarst-
veno območje, ekološko 
pomembna območja, kul-
turni spomeniki lokalnega 
pomena, varstveni pasovi 
gospodarske javne infra-
strukture).
Načrtovane spremembe 
in dopolnitve PUP obsega-
jo naslednje vsebinske 
sklope:
• spremembo območja 

urejanja s PUP tako, da 
se s PUP urejajo tudi 
posamezni deli naselja 

Selnica ob Dravi, ki se urejajo delno z ureditvenim in 
delno z zazidalnim načrtom za zunajmestna naselja ter 
posledično tudi opredelitev določil za urejanje teh delov 
naselja Selnica ob Dravi;

• vsebinsko in terminološko uskladitev odloka o PUP z 
veljavnimi pravnimi podlagami; to pomeni nedvoumno 
samo uskladitev meril in pogojev (za izvedbo) glede na 
obstoječo namensko rabo prostora – torej ne gre za 
spremembo namenske rabe prostora, ki je predmet dru-
gega zakonsko predpisanega postopka priprave OPN);

•  uskladitev meril in pogojev s predpisi s področja gra-
ditve objektov in natančnejša opredelitev dopustnih 
pomožnih objektov;

•  opredelitev lokacije in meril in pogojev za gradnjo 
zbirnega centra za odpadke;

•  ažuriranje podatkov gospodarske javne infrastrukture, 
varovalnih pasov in varovanih območij ter meril in pogo-
jev na osnovi pridobljenih smernic nosilcev urejanja pro-
stora.

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopol-
nitev PUP poteka od 27. 8. 2012 do 28. 9 2012. Predlog 
sprememb in dopolnitev PUP bo posredovan za mnenja 
pristojnim nosilcem urejanja prostora, usklajen predlog pa 
bo posredovan občinskemu svetu v sprejem.

Pripravila: mag. Mira VIZOVIŠEK MOTALN, 
univ.dipl.inž.kraj.arh. 
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 vsako leto potrudili, da bo Vaša vožnja varna in brez težav.

Vabljeni v našo servisno delavnico, kjer se bomo tako kot



Cevovod ČHE Kozjak je podzemeljski.

esenske raziskave na terenu za pridobivanje 
potrebnih podatkov za nadaljnje projektiranja ob-
jekta ČHE Kozjak

V skladu z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 
črpalno hidrolelektrarno na Dravi (ČHE Kozjak) ter daljno-
vodno povezavo ČHE–RTP Maribor, ki je bila sprejeta že v 
lanskem letu, v Dravskih elektrarnah Maribor nadaljuje-
mo s postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja. Pre-
mor v izvedbi projekta je le navidezen, saj so strokovnjaki 
delo izvajali v svojih kabinetih. Po zaključenih aktivnostih 
pri pripravi državnega prostorskega načrta je namreč 
sledilo projektiranje za določitev najboljših tehnično-
tehnoloških rešitev. Za potrditev pravih rešitev pa so na 
podlagi dosedanjega dela potrebna še nekatera razis-
kovalna dela, ki zahtevajo opravljanje določenih aktivnosti 
tudi na terenu v občini Selnica ob Dravi. Za potrebe nad-
aljnjega projektiranja na območju predvidenega objekta 
ČHE Kozjak so tako za jesenski čas predvidene geološke, 
geomehanske, geofizikalne in hidrogeološke raziskave na 

območju zgornjega akumulacijskega bazena. Dela so 
povezana z izgradnjo same elektrarne. Če povemo še 
malce bolj natančno, obsegajo izdelavo globoke vrtine 
in pripadajoče preiskave ter meritve tako v sami vrtini 
kakor tudi laboratorijske preiskave. Rezultati bodo služili 
za določitev geološko-geotehničnih vhodnih podatkov. 
Ti so potrebni za presojo podrobnih rešitev predlagane-
ga koncepta akumulacijskega bazena, tlačnega rova in 
strojnice, nadaljnje projektiranje in izvedbo. Logističnih 
zapletov ali motenj pri prometu ne gre pričakovati, saj 
bo za prevoz opreme uporabljena trasa ceste, ki je bila 
predlagana s strani občine in tudi skozi postopke stro-
kovno ocenjena kot primerna.
Naslednji koraki bodo namenjeni projektiranju, prido-
bivanju soglasij, povezanih z gradbenim dovoljenjem in 
aktivnemu dialogu.
V naslednjem koraku bomo za potrebe soglasij h grad-
benemu dovoljenju izvedli preglede zemljišč, vključenih 
v prostorski plan ČHE Kozjak, tako objekta kot daljno-
vodne povezave z različnih vidikov. Najlaže jih oprede-

KMALU NADALJEVANJE PRIPRAV NA IZGRADNJO 
ČRPALNE HIDROELEKTRARNE KOZJAK
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limo po skupinah, in sicer: arheologija, kmetijstvo, gos-
podarstvo, obremenitev okolja s hrupom, vibracijami in 
podobno. Rezultati nam bodo dali tiste vhodne podatke, 
ki so potrebni za izdelavo vseh potrebnih podprojektov 
za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je naslednja faza. 
Vzporedno bomo začeli s postopki pridobivanja zemljišč, 
ki bodo predloženi in natančno predstavljeni lokalnim 
skupnostim in tangiranim lastnikom zemljišč. Čeprav smo 
bili po svoje z informacijsko pisarno v prostorih občine 
Selnica ob Dravi, ki je ves čas delovala nemoteno, nekako 
prisotni med vami, se zavedamo, da naša vnovična prisot-
nost na terenu nedvomno pomeni določeno prelomnico v 
projektu. V okviru izvedbenih del bomo po daljšem času 
ponovno stopili v neposreden stik z vsemi tistimi, ki živite 
na območju, kjer je predvidena gradnja. Želimo si, da nas 
v postopkih prepoznate kot partnerja v dialogu. Trudili se 
bomo, da vse korake, ki jih naredimo, preJ preverimo tudi 
z odgovornimi predstavniki vaše občine. 
Postopke na terenu smo zapisali v dokument, ki je na 
voljo vsem zainteresiranim.
Da bo sodelovanje učinkovito in sprejemljivo za vse vple-
tene, smo pripravili še poseben dokument, v katerem smo 
transparentno zapisali, kako bo potekalo delo na terenu, 
da boste lahko spremljali vsak naš korak. Hkrati smo se 
z dokumentom zavezali, da bomo poleg zakonov kot for-
malnih postopkov spoštovali tudi dodatne zaveze. Želja 
Dravskih elektrarn Maribor kot odgovornega investitorja 
je torej vzpostavitev odprte komunikacije z vsemi ljudmi 
na terenu in ponudba možnosti neposrednega kontakta 
z investitorjem. Postopke za izvedbo terenskih aktivnosti 
želimo na ta način čim bolj uskladiti z lokalno skupnostjo, 
jih približati prebivalcem vplivnega območja in ljudi s post-
opki tudi seznaniti. Omenjeni dokument velja tako za nas 
kot investitorja kot tudi za sodelavce, v večini pogodbene 
partnerje, ki bodo dejavni na terenu. Kljub temu da bodo 
dela izvajali večinoma naši pogodbeni partnerji, želimo biti 
kot investitor neposredno prisotni na območju predviden-
ega objekta. S tem namenom bomo poleg že obstoječe 
informacijske pisarne in brezplačne telefonske informaci-
jske linije, ki vam je že na voljo, organizirali še mobilno in-
formacijsko pisarno. Ta vas bo dodatno informirala o vseh 
postopkih. Hkrati pa boste tako imeli tudi sami možnost, 
da nas obvestite o vseh zadevah, ki se bodo zdele za vas 
pomembne.
Projekt izgradnje je velik in zahteven izziv za vse, a je 

hkrati izjemna priložnost za razvoj.
Če je pred sprejetjem državno-prostorskega načrta vse 
postopke vodilo takratno Ministrstvo za okolje in pros-
tor, so s sprejetjem uredbe nosilec projekta skoraj v celoti 
postale Dravske elektrarne Maribor. Kot nosilci postopka 
se zavedamo, da del javnosti, v mislih imamo posamezne 
člane civilne iniciative, še vedno nasprotujejo umeščanju 
daljnovoda v prostor in si prizadevajo za iskanje vseh 
možnih poti preverjanja pravilnosti postopkov. Slednje je 
vsekakor njihova legalna in legitimna pravica. Prav tako so 
že napovedali nove pritožbe, in to praktično za vsako fazo 
postopka. Sami smo trdno prepričani, da so vsi do sedaj 
izpeljani koraki in postopki potekali v skladu z zakonoda-
jo. Verjamemo, da bodo takšne tudi končne ugotovitve, 
zato si iskreno želimo, da odgovorne inštitucije pritožbe 
obravnavajo in razrešijo čim prej. Naša zaveza v vlogi in-
vestitorja pa je, da projekt odgovorno peljemo naprej. Naš 
cilj namreč ostaja, da bi z gradnjo pričeli v letu 2014. Trdno 
smo prepričani, da so, še posebej v teh kriznih časih, inves-
ticije eden pomembnejših gonil razvoja gospodarstva, ki 
je tudi v naši regiji zastalo in je na pomembni preizkušnji. 
Verjamemo, da so energetski projekti ena od priložnosti 
za njegov vnovični zagon. DEM so eden najpomembnejših 
členov finančnih nacionalnih naložb v energetiko in ste-
brov proizvodnje električne energije v Sloveniji. Z novimi 
investicijami želimo ohraniti vlogo finančnega stebra raz-
voja gospodarstva. Takšni odgovornosti se nismo v noben-
em trenutku izogibali in se ji ne bomo niti v prihodnje.

Spoštovani, naj vas samo še spomnimo, da nas za vse 
informacije in vprašanja lahko obiščete v informacijski 
pisarni v prostorih občine Selnica ob Dravi, vsak prvi in 
tretji ponedeljek v mesecu, med 15. in 17. uro, ko bo z 
vami gospod Kristjan Mravljak. Prav tako je v informaci-
jski pisarni na voljo še Geoinformacijski sistem, ki vsake-
mu lastniku omogoča jasen vpogled v načrtovane in 
potrebne aktivnosti na njihovih zemljiščih ter na tej pod-
lagi obveznosti DEM do ljudi, povezane z lastništvom. 
Informacije o projektu so na voljo tudi na sedežu pod-
jetja: Obrežna ulica 170. Lahko nam pustite sporočilo na 
brezplačni telefonski številki 080 11 40 ali nam pišete na 
info@dem.si. Več informacij o projektu najdete tudi na 
naši spletni strani:
http://www.dem.si/slo/razvojnemoznostidem/crpalna-
henadravi. 

Prispevek in foto: Dravske elektrarne Maribor
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NOVO ŠOLSKO LETO NA 
SELNIŠKI ŠOLI

olsko leto 2012/13 se je tudi za učence selniške 
šole pričelo 3. septembra. Kot je že v navadi, smo 

se zbrali pred glavnim vhodom šole in se po dvomesečnih 
počitnicah srečali s starimi ali novimi sošolci, razredniki, 
prijatelji … Predvsem mlajše učence so to jutro spremljali 
starši, medtem ko so starejši vstop v šolo že zmogli sami. 
Prvošolce in njihove starše oz. spremljevalce so poleg 
učiteljic, ge. ravnateljice, g. župana in g. policista, ki so na-
govorili tudi učence drugih razredov, pred šolo pričakali še 
njihovi bodoči zaščitniki. Precej večji, a nekateri prav tako 
zadržani, so jih prijazno pospremili 
do njihove matične učilnice, nji-
hova povezanost pa se bo krepila 
ob načrtovanih ali spontanih de-
javnostih vse šolsko leto. Uradni 
pričetek novega šolskega leta so 
imeli tudi na obeh podružničnih 
šolah, kjer so otroci prav tako nes-
trpno zakorakali v šolske prostore.

Že naslednji dan so dejavnosti za vse učence in delavce 
šole potekale po načrtovanem urniku in tako bo tudi vse 
šolsko leto. Čeprav 'šola ni šala', kot pravijo, bomo med 
letom poskrbeli, da bo delo obogateno s čim več za učence 
prijetnimi in družabnimi dejavnostmi – šolske olimpi-
jske igre, dan in teden prijateljstva, tradicionalni sloven-
ski zajtrk, delavnice in izvedba prazničnega sejma, teden 
ustvarjalnosti, pustovanje, zeleni teden, dan druženja in 
gibanja vseh generacij, aktivne počitnice, proslave …  
Prav gotovo bodo te popestrile in sprostile napetosti, ki jih 

prinaša šolsko delo, saj to za učence 
in delavce šole, kljub mnogim potreb-
nim ali nepotrebnim spremembam 
šolskega sistema v zadnjem času, ni 
nič manj zahtevno, temveč prej nas-
protno.

Pripravila: Maja VAČUN, knjižničarka
Foto: Maja VAČUN
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o novem, svežem in lepem diši v naši šoli ob začetku šolskega leta. Učilnico in igralnico sta spet napolnila otroško 
čebljanje in smeh. V šoli je letos en kombiniran oddelek, v katerega so vključeni učenci 1., 2. in 3. razreda. Dvema 

tretješolcema in eni drugošolki so se pridružili trije prvošolci. V naši stavbi domuje tudi vrtec, v katerega je vključenih 
sedem otrok. Ob prvem šolskem dnevu je otroke s pravljico v šolo sprejel Matiček. Ta knjižni junak nas po spremljal 
skozi vse šolsko leto. Z nami ne bo samo pri pouku, ampak bomo skupaj prepevali tudi v pevskem zborčku in se učili 
angleščino skozi igro in pesem. Ker smo eko in zdrava šola, bo novost naše podružnice zelenjavno-zeliščna gredica, ki jo 
bomo pričeli obdelovati spomladi. Skupaj s Turističnim društvom bomo nasadili cvetje v korita pri spomeniku na vasi. 
Skrbno bomo ločevali odpadke, skrbeli za čisto okolico šole in pridno zbirali star papir ter zamaške. Izvajali bomo pro-
jekt bralna hišica, s pomočjo katere bomo postali boljši bralci. Prav tako bomo pridno brali za eko in Prežihovo bralno 
značko. Nadaljevali bomo mednarodno sodelovanje s šolo v sosednjih Lučanah. Ob koncu šolskega leta se bomo naučili 
plavati v dvajset-urnem plavalnem tečaju in se odpravili v tridnevno šolo v naravi. Dneve dejavnosti bomo izvedli sku-
paj s sovrstniki iz matične šole in podružnice Gradišče na Kozjaku. S starši in krajani se bomo družili na kostanjevem 
pikniku, v adventnem času, ob materinskem dnevu in na velikonočnih delavnicah. S svojim kulturnim programom bomo 
z veseljem popestrili različne kulturne prireditve v kraju. Še naprej bomo naše likovne izdelke razstavljali na stojnici pred 
šolo in v vitrini na vasi.

Zapisala: Damjana OČKO, prof. 

V NOVO ŠOLSKO LETO NA PODRUŽNIČNI ŠOLI 
SV. DUH NA OSTREM VRHU

VRTEC GRADIŠČE NA KOZJAKU SPET ŽIVI

an, Tara, Tobijas, Nika, Ožbej in Kristina so prvega 
septembra začeli obiskovati vrtec v Gradišču, ki je 

po dveh letih ponovno odprl svoja vrata. Vstopili so plaho, 
nekateri jokaje, nekateri zelo pogumno, vendar vsi polni 
pričakovanj. 

Otroci so združeni v kombiniranem oddelku od drugega 
do petega leta starosti. Vrtec je odprt krajši čas, in sicer 
med pol osmo in dvanajsto uro. Skupino smo poimenovali 
»Pikapolonice«, saj je vsak izmed nas različne starosti in 
ima zato na krilcih svoje pikapolonice, različno število pik. 
Pa tudi zato, ker staršem »prinašamo srečo«.

Pikapolonice smo kot mala družinica, ki si med seboj 
pomagamo, razvijamo prijateljski odnos, se med seboj 
spoštujemo, sodelujemo, družimo, učimo drug od druge-
ga in razvijamo individualnost vsakega posameznika. 
V šolskem letu se bodo tedensko prepletale različne de-
javnosti na področjih gibanja, jezika, umetnosti, družbe, 
narave in matematike, ki jih predpisuje nacionalni doku-
ment - »Kurikulum za vrtce«. Posebno pozornost pri izva-
janju in evalvaciji vzgojno – izobraževalnega dela bomo 
namenili optimalnemu gibalnemu razvoju otrok in zgodn-
jemu uvajanju v naravoslovje.
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V tem šolskem letu nas čaka obilo zanimivih dejavnosti. V 
oktobru se bomo zabavali ob tednu otroka, v decembru 
pričakali Dedka Mraza, ustvarjali ob tednu ustvarjalnosti, 
rajali na pustni torek,  sodelovali na prireditvi v kraju, ob 
materinskem dnevu, ustvarjali na velikonočnih delavni-
cah, pripravili gibalno športno popoldne, se ukvarjali z 
»eko« vsebinami in vsebinami zdravega vrtca in v mes-
ecu maju povabili starše in sorodnike na dan gibanja in 
druženja vseh generacij. Seveda ne bo manjkala zaključna 
prireditev, kjer bodo otroci pokazali, kaj vse že zmorejo. 
Naš cilj je, da bi se otroci v vrtcu dobro počutili, radi priha-
jali in se veliko naučili. Seveda pa vzgajamo oboji – starši 
in vzgojiteljica, zato si želimo čim več učinkovitega sode-
lovanja.

Zapisala: Jerneja LISJAK, vzgojiteljica
Fotografije: Jerneja LISJAK

»Kolo za zdravo telo
Okoli sveta me popelje,
Lepote narave pomaga zaužiti,
Obilico zlatih trenutkov ujeti
in varno prekolesariti več kilometrov  dolgih poti.«

Kolo je eno izmed najbolj priljubljenih prevoznih sred-
stev za mlade, predvsem za otroke. Odrasli ga čedalje bolj 
uporabljajo ne le za prevoz, temveč tudi za rekreacijo. 

Pri kolesarjenju je na prvem mestu VARNOST, za katero je 
odgovoren vsak posameznik, saj so kolesarji poleg pešcev 
najbolj ogrožena in izpostavljena skupina udeležencev 
v cestnem prometu. Zato si je vsako leto in tudi letos 
konec maja in v začetku junija 2012  triintrideset selniških 
petošolcev nabiralo teoretična in hkrati  tudi praktična 
znanja O VARNI VOŽNJI S KOLESOM v cestnem prometu.

PODMLADEK »SELNIŠKIH« 
KOLESARJEV

Pod mentorstvom učiteljice gospe Suzane PLOŠNIK so vsi 
prijavljeni učenci opravili kolesarski izpit in se vpisali v sez-
nam strokovno usposobljenih kolesarjev v občini Selnica 
ob Dravi.
Opravljanje kolesarskega izpita v petem razredu je del 
učnega programa, tako je teoretični del za vse učence ob-
vezen, k praktičnemu delu pa učence prijavijo starši. Ni pa 
nujno, da ga vsi opravijo.
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Kolesarjenje je najbolj preprost in ekološko učinkovit način 
gibanja, saj tako skrbimo za čisto okolje in prispevamo za 
to velik delež.
Še posebej spomladi in poleti oziroma v toplejših mes-
ecih pa je tudi ena najprijetnejših športnih aktivnosti na 
svežem zraku, s katero skrbimo za ohranjanje svojih tele-
snih sposobnosti. Prispeva namreč k večji vzdržljivosti, ko-
risti srcu in ožilju, obenem pa povečuje moč.

Kolesarjenje je zdravo, aktivno in prijetno – NAJ BO 
TUDI  »V A R N O«  za naše mlade selniške kolesarje.

    Besedilo in fotografije:   
Zdenka GRADIŠNIK, učiteljica

V lanskem šolskem letu se je naša šola vključila 
v dvoletni projekt z naslovom »Opolnomočenje 

učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do 
znanja«, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo. Članice šolskega 
tima (učiteljice Ksenija Tripkovič, Urška Verhovčak, Manja 
Kokalj, knjižničarka Maja Vačun in defektologinja Jasna 
Hude) smo sestavile operativni načrt dela, v katerem so 
izpostavljene naslednje prioritete: povečati delež branja 
pri urah, uporabiti različne bralne učne strategije, okrepiti 
strokovno znanje učiteljev s tega področja, povečati mo-
tivacijo učencev za branje in dvigniti kulturni ter socialni 
kapital.
S tem projektom želimo pri učencih doseči naslednje: 
izboljšati njihovo branje z razumevanjem, povečati delež 
učenja iz učbenikov, spodbujati branje knjig in druge lit-
erature,
povišati rezultate NPZ in učne dosežke, znati povezati 
znanje z življenjem, učinkovito ravnati z različnimi vrstami 
besedil, grafi, diagrami, risbami, zemljevidi, s tabelami in 
seznami, skratka, razvijati vse vrste učenčevih kompetenc.
Učence učimo, da samostojno pridobivajo informacije, jih 
povezujejo in interpretirajo, si na osnovi informacij ust-
varjajo celostne pomenske predstave in razlage pojavov 
ter dogodkov, da razmišljajo o stvareh, jih vrednotijo, raz-
vijajo argumente, se znajdejo v novih situacijah, kritično 

primerjajo, sklepajo … Vsebine izvajamo pri rednih učnih 
urah in zunaj pouka. Glavna področja, kjer smo osvežili 
in poglobili znanje, so: slovenščina kot učni jezik pri vseh 
predmetih, vloga knjižnice pri razvoju bralne pismenosti, 
izvajanje ur knjižničnega informacijskega znanja, razvoj 
zmožnosti branja in pisanja v 1. vzgojno-izobraževalnem 
obdobju, pravičen pristop do učenja in poučevanja, spod-
budno učno okolje, notranja diferenciacija, osmišljanje 
branja in formativno spremljanje učencev.
  

PROJEKT  »OPOLNOMOČENJE UČENCEV Z 
IZBOLJŠANJEM BRALNE PISMENOSTI IN DOSTOPA 

DO ZNANJA« NA OŠ SELNICA OB DRAVI
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Dodatne dejavnosti, ki jih izvajamo in so povezane z bral-
no pismenostjo:
• bralne značke za učence, starše in delavce šole,
•  »minutka za slovenski jezik« za učitelje,
•  bralni kotički, klubi in bralni večeri,
•  knjižne uganke,
•  razstave v knjižnici ob različnih priložnostih,
•  obiski pisateljev,
•  izdaja šolskega glasila, 
•  starejši učenci berejo mlajšim,
•  10 minut za individualno branje na razrednih urah,
•  ureditev razrednih knjižnic,
•  uporaba »Bloomovih hiš« (znanje je opredeljeno po 

taksonomskih stopnjah),
•  pisanje člankov in predstavitve učiteljev zunaj šole,
•  udeležba učencev na natečajih, ki so povezani z našimi 

vsebinami,
•  predavanja za starše in učence,
•  delavnice za nadarjene učence,
•  poletne bralne aktivnosti.

Tri dni v mesecu juliju smo posvetili poletnim bralnim 
aktivnostim z naslovom »Počitnice niso za spanje – raje 
se odločite za drugačno branje in znanje«, v katere se je 
vključilo 24 učencev od 2. do 8. razreda. Poudarek je bil na 
štirih sklopih: razvoju komunikacijskih kompetenc, nara-
voslovni pismenosti, pismenosti v angleščini in druženju 
ob knjigah. Učiteljice smo pripravile učne urice, kjer so 
otroci z različnimi metodami dela pridobivali novo znanje 
in aktivno sodelovali pri poglabljanju vsebin. Navdušeni 

18 Selniške novice 16/oktober 2012



Občina Selnica ob Dravi

so bili tudi nad vmesnimi sprostitvenimi in športnimi de-
javnostmi. Ogledali smo si šolski čebelnjak in zeliščni vrt, 
kjer so učenci čebelarskega krožka predstavili svoje delo. 
Imeli smo večerni pohod na Janževo goro, kjer smo izv-
edli dramske uprizoritve različnih besedil, pri šoli smo za-
kurili taborni ogenj in si pod zvezdami pekli krompir ter 
hrenovke. Pred spanjem je vsak bral svojo najljubšo knji-
go, nato pa smo v telovadnici preživeli mirno noč. Učenci 
so si sami pripravili obroke hrane v gospodinjski učilnici.
Nekaj časa smo preživeli v knjižnici, izvajali smo kemijske 
poskuse, ustvarjali na likovnem področju, reševali uganke 
(in podelili nagrade), izvajali smo meditacijo in doživljanje 
v naravi, izdelovali knjižne kazalke in še bi lahko naštevali. 
Veliko smo se naučili o čebelah, izdelali smo jih iz odpad-
nega materiala in za zaključek so učenci zaigrali zanimivo 
igro, kjer so imele glavno vlogo čebelice. 

Združili smo torej prijetne dogodivščine s koristnimi 
poučnimi vsebinami. Učenci so pri vsem z veseljem sode-
lovali in presenetilo nas je, da so bili kljub počitnicam pri-
pravljeni resno delati. Nekaj novega je bilo druženje otrok 
različne starosti ter prenos znanja med njimi. 

Kot zanimivost navajam nekaj mnenj učencev o izve-
denih poletnih aktivnostih.
»Vsak trenutek, ko sem bil tu, se mi je zdel odličen.«
»Všeč mi je bilo vse: pohod, ogenj, branje, sodelovanje 
z učiteljicami, pohod do čebelnjaka, kuhanje, spanje, 
delavnice.«
»Uživala sem (najbolj ob delu v knjižnici), zanimivi so se  
mi  zdeli sproščanje, večerni pohod 
  in dejavnosti na Janževi gori.«
»Všeč so mi bile učne ure (najbolj angleška in naravo-
slovna).«
»Meni je bilo všeč, ko sem za nagrado dobila knjigo.«
»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli k čebelam, in med  je 
bil dober.«
»Všeč sta mi bili jutranja telovadba in prijaznost 
učiteljic.«
Kar nekaj otrok je zapisalo, da je škoda, da takšne ak-
tivnosti ne trajajo dlje časa in da bi še večkrat želeli pre-
spati v šoli. Podobnih dejavnosti si želijo tudi v prihodnje.

Zavedamo se, da je doseganje vsestransko razvite pis-
menosti pri učencih dolgotrajen proces, ki ga moramo 
načrtovati in izvajati od predšolskega obdobja do konca 
šolanja (znanje pa moramo dopolnjevati in nadgrajevati 
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vse življenje). Vemo tudi, da rezultati ne bodo opazni ta-
koj in da moramo učitelji delo na tem področju nadalje-
vati tudi po tem, ko bo ta projekt zaključen. Toda nekje 
oz. nekoč je potrebno začeti in nedvomno smo po enem 
letu izvajanja lahko upravičeno zadovoljni, saj smo dosegli 
zastavljene cilje, ki jim bomo z enakim zanosom sledili tudi 
v tem in prihodnjih šolskih letih.  

Pripravila: Manja KOKALJ, vodja projekta
Foto: Manja KOKALJ

20 Selniške novice 16/oktober 2012

 času dopustov smo počeli naslednje:
14. 7. 2012  - »OBLETNICA TRŽNICE SELNIŠKIH DO-

BROT -  4. ROJSTNI DAN« od 8. ure dalje na ploščadi pri 
BREZNIKU.  Naše gospodinje so za vas pripravile veliko 
domačih dobrot, zelenjave in še kaj…. Gostili smo tudi po-
nudnike iz drugih občin.
Skupaj z Društvom podeželskih žena in deklet smo za vas 
pripravili malo pogostitev in skupaj upihnili 4 svečke!!  
Pozdravila vas je tudi »KRALJICA JABOLK«, Ksenija Žaucer.
20. 7. 2012 – ob 8. uri  »KOŠNJA PO STAREM« na kmetiji 
Lampred-Dojnik na Gradišču na Kozjaku. Dogodek smo 
popestrili s kulturnim programom in domačimi dobrotami, 
ki sta jih pripravila domačina – gostitelja. Na kmetiji smo 
si  ogledali muzej starin. Tako smo obudili stare običaje!

AKTIVNOSTI TD V ČASU POČITNIC IN 
DOPUSTOV

TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4 , 2352 Selnica ob Dravi

V
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28. 7. 2012 – Izlet na Solčavsko, kjer imajo tridnevno 
prireditev »Dnevi turizma na Solčavskem«.  Z lokalnim 
turističnim vodnikom smo si ogledali še bližnje znameni-
tosti in se okrepčali v eni od »kmečkih gostiln«. Odhod iz 
Selnice  je bil ob 7.  uri izpred Gasilskega doma v Selnici ob 
Dravi, vrnili pa smo se proti večeru.  
25.8.2012 – TD Selnica je izvedlo prikaz žganja oglja na 
kmetiji Srnkovih – p.d. pri Jugovih. Za Srnkove je to dopol-
nilna dejavnost, ki predstavlja eno izmed redkih še živečih 
starih dejavnosti na kmetijah Kobanskega.
Sporočamo… Hortikulturna komisija je pričela delo – 
ogledi – 9. 7. 2012, da izbere in predlaga 24 kandidatov 
za pohvale in enega kandidata za ZV.
Pričakujemo.. Še vedno zbiramo članarino, ki znaša 
10,00 EUR za leto 2012. Ob tej priložnosti se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste že prispevali. Za morebitna 
nakazila  imate vse podatke v »glavi« tega obvestila.

Pripravila: Ivanka FREŠER
Foto: arhiv društva

D Selnica ob Dravi je 28. 7. 2012 organiziralo izlet v 
osrčje Zgornje Savinjske doline, natančneje na 

Solčavsko, pod vznožje Kamniško-Savinjskih Alp.
Udeleženci tega čudovitega in nepozabnega izleta smo z 
vsem srcem in zanosom dihali v naročju Alp z enim samim 
ponosom, da vendarle še nekje v Sloveniji živi majhna 
skupnost ljudi, ki zna kraj narediti privlačen in gostoljuben 
za slehernega človeka – turista, ki zaide v nekoliko odmak-
njen kraj naše domovine.
Zakaj »PEŠČICA LJUDI«? V harmoniji treh dolin prebiva 
nekaj manj kot 600 prebivalcev. Ti dihajo »vsi za enega, 
eden za vse«. To pomeni, da med njimi ni egoizma, ne 
sovraštva, ampak živijo in delajo v vseh okvirih enotno, 
zato so si tudi v bližnji preteklosti znali pridobiti evropska 
sredstva, s katerimi so dali kraju celovito novo podobo na 
vseh področjih razvoja, še posebej v tem času, ko drugod 
po deželi vlada kriza in vsesplošna recesija.
Program, s katerim smo si polepšali že tako sončen  dan, 
je bil naslednji:
•  Okoli 9. ure gostoljuben sprejem pred Centrom Rinka, 

sledila je predstavitev »Evropske dinastije odličnosti« 
(ogled stalne razstave v Centru Rinka, ogled multimedi-
jske predstavitve »Harmonija treh dolin« - Robanov 

kot, Logarska dolina in Matkov kot).
•  Sledila je vožnja do Logarske doline z vmesnim spreho-

dom po delu naravoslovno - etnografske poti, z ogle-
dom slapa Rinke.

• Po kosilu smo si ogledali gorsko vasico Solčava s cerkvi-
jo Marije Snežne.

V času našega obiska so tod potekali »Dnevi turizma«, ki 
so še posebej ponujali in vabili k ogledu razstave ročnih 
del, metuljev, izdelkov iz polsti-solčavskega filca in volne 
solčavsko – jezerske pasme ovac, zdravilnih zelišč in še 
drugih za obiskovalce zanimivih reči. Vso pot pa so nas 
spremljali vodniki, ki so s svojim širokim znanjem in vso 
predanostjo obogatili ekskurzijo – izlet našega TD.
Naj svoje razmišljanje zaključim z idejo, da bi tudi naša 
občina s koščkom dobre volje in malenkostno iznajdljivost-
jo ter večjo mero interesa  bila  sposobna ponuditi takšno 
ali pa še boljšo turistično destinacijo  popotnikom, ki bi 
jih pot zanesla skozi našo občino s številnimi zgodovinsko 
bogatimi zaselki.
Že nekoč so modreci rekli, da je Selnica »BISER« Dravske 
doline. Izkoristimo njene potenciale in izkažimo se, da bo 
res biser.                                   

Besedilo: Zdenka GRADIŠNIK

»TURISTIČNO«  POTEPANJE PO ZGORNJI 
SAVINJSKI DOLINI

T
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SEPTEMBER

Datum Dogodek Kraj Organizator
28.9., 30. 9. Praznik jabolk Selnica ob Dravi TD Selnica ob Dravi

September Od jabolk do mošta Gradišče na Kozjaku TD Selnica ob Dravi

September Šola, ljubezen in rokenrol 
(dramska igra)

Selnica, Slomškov 
dom

KD Pavza

September Razstava likovnih del Selnica ob Dravi KD Pavza

September Igre po naše Selnica ob Dravi DU Selnica ob Dravi

September Kegljanje po Falsko Kegljišče Fala KK Fala

September Turnir v odbojki Odbojkarsko igrišče 
Možič

DU Selnica ob Dravi

September Turnir v kegljanju Kegljišče Ruše DU Selnica ob Dravi

September Turnir v kartanju SPIN – Slemen DU Selnica ob Dravi

OKTOBER

13. 10. 2012 Drobtinice – svetovni 
dan hrane

Selnica ob Dravi KORK Selnica ob 
Dravi

19. 10. 2012 Srečanje starejših  
občanov

Selnica ob Dravi KORK Selnica ob 
Dravi

20. 10. 2012 Dobrodelni koncert  
Karitas

Selnica ob Dravi KUD Arnold  
Tovornik

26. 10. 2012 20 let Društva kmetic Gradišče na Kozjaku KUD Gradišče na 
Kozjaku

27., 28. 10. 2012 Razstava ročnih del Selnica ob Dravi Marjetice

Oktober Turnir v kartanju SPIN – Slemen DU Selnica ob Dravi

PROGRAM KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH PRIREDITEV V OBČINI SELNICA OB DRAVI ZA OBDOBJE 
   SEPTEMBER,   OKTOBER,         NOVEMBER  in  DECEMBER 2012
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NOVEMBER

Datum Dogodek Kraj Organizator

10. 11. 2012 Martinovanje Tržnica Selnica TD Selnica ob Dravi

November Pohod po vinski  poti Selnica ob Dravi KD Pavza

November Klubsko prvenstvo  
posameznikov

Kegljišče Fala KK Fala

November Turnir v kartanju SPIN Slemen DU Selnica ob Dravi

DECEMBER

5. 12. 2012 Martinovanje Selnica ob Dravi KUD Arnold Tovornik

16. 12. 2012 Dobrodelni koncert Ruše KUD Arnold Tovornik

December Šola, ljubezen in roken-
rol (dramska igra)

Selnica ob Dravi KD Pavza

December Likovna razstava Selnica ob Dravi KD Pavza

December Prvenstvo  
posameznikov

Kegljišče Fala KK Fala

December Krasitev drevesa -   
Dedek mraz

Selnica ob Dravi TD Selnica ob Dravi

24. 12. 2012 Božični koncert Cerkev Sv. Marjete KUD Arnold Tovornik

December Turnir v kartanju SPIN Slemen DU Selnica ob Dravi

31. 12. 2012 Silvestrovanje na  
prostem

Trg Selnica ob Dravi TD Selnica ob Dravi

PROGRAM KULTURNIH, ŠPORTNIH IN DRUGIH PRIREDITEV V OBČINI SELNICA OB DRAVI ZA OBDOBJE 
   SEPTEMBER,   OKTOBER,         NOVEMBER  in  DECEMBER 2012
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red iztekom počitnic, to je 25. avgusta 2012, je 
Turistično društvo Selnica ob Dravi organiziralo 

in izvedlo prikaz »ŽGANJE OGLJA«  po vseh fazah, ki so 
bile zapisane na vabilu za to prireditev, in sicer na kmetiji 
SRNKO, p. d. »JUG«, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
Tako je TD ponovno vpisalo v svojo evidenco novo, do-
datno realizirano nalogo, tokrat poleg »košnje po starem« 
tudi eno izmed še redko rednih dejavnosti, »OGLARJEN-
JE«.
Za Srnkove je to dopolnilna dejavnost znotraj njihovega 
kmetovanja. S tem se potrjuje dejstvo, da tod živita skrb-
na gospodarja Ivan in Majda, hkrati pa za delo pomagajo 
poprijeti pridni otroci, predvsem Marija in Janez, ki sta 
hkrati tudi odlična dijaka.

Oglarjenje, kuhanje ali žganje oglja, kakor se temu reče, je 
postopek, kadar se les segreva brez dostopa zraka, zato da 
les ne gori, temveč les samo poogleni oziroma se pretvori 
v lesno oglje v kadečih se kopah.
Oglar Ivan za pripravo oglarske kope uporabi vse vrste 
lesa. Predel za postavljanje kope se nahaja v neposredni 
bližini gozda zaradi lažje dostave drv in drugega uporab-
nega materiala.

Kopišče mora biti proti sredini nekoliko dvignjeno zaradi 
odtekanja tekočin.
Zlaganje – sestavljanje kope lahko traja več dni, odvis-
no od količine razpoložljivega materiala. Oglje se žge v 

OGLARJENJE PRI  »JUGOVIH«

povprečju toliko dni, kolikršen je obseg kope (približno 1m 
na dan). Zanimivo je tudi to,da se pozimi, v mrazu, oglje 
kuha hitreje kot poleti v visokih dnevnih temperaturah.
Oglarjenje je lahko samostojna ali dopolnilna dejavnost na 
podeželskih kmetijah. Je dejavnost, ki ohranja identiteto 
in značilne podobe določenega območja.
Tako je tudi Srnkova – Jugova kmetija ena redkih v SV Slo-
veniji, znotraj občine Selnica ob Dravi, ki se še ukvarja s 
tovrstno dejavnostjo. 

Prihodnost kraja je lahko prepoznavna tudi po oglarskih 
kopah, le-te mu lahko dajejo poseben pečat, pred tem pa 
se morata zagotoviti možnost prodaje in ustrezna cenovna 
politika.

Besedilo in slike: Zdenka GRADIŠNIK

P
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a tradicionalnem letnem koncertu spomladi letos 
so pevci in zborovodkinja selniškega Obrtniškega 

pevskega zbora praznovali 30-letnico obstoja svoje pevske 
skupine in s tem zaokrožili pomemben jubilej v zgodovini 
zborovskega petja v Selnici ob Dravi.

Vse se je začelo zelo preprosto. Med selniškimi obrtniki je 
vzniknila ideja, da bi ustanovili pevski zbor ter z njegovim 
delovanjem obogatili svoje društveno življenje in kulturno 
dogajanje v kraju. Odziv na zelo konkretna prizadevanja 
znanega podjetnika Antona Pokeržnika je bil skorajda nev-
erjeten,  sa j se je leta 1982 novoustanovljenemu pevske-
mu zboru pridružilo nekaj deset pevcev, ki so se glasbeno 
že lahko predstavili na prvi reviji slovenskih obrtniških 
zborov. Prvo navdušenje ljubiteljskih pevcev je sicer km-
alu nekoliko usahnilo, odlično jedro zbora pa se je z ne-
kaj novimi pevci uspelo preoblikovati v komorni sestav, 
kakršen je, sicer z drobnimi kadrovskimi spremembami in 
zadnja leta tudi z nekaj okrepitvami, ostal vse do danes.
 
Uspešnost pevskega zbora je vsa tri minula desetletja 
temeljila na predanih in vztrajnih pevcih, ki so ves čas 
intimno živeli za slovensko zborovsko pesem, zlasti pa 
sta zanjo zaslužna oba nadvse prizadevna zborovodja: 
prvih deset let domačin profesor Milko Homer, ki je pe-

vcem približal osnove pevske tehnike ter zboru privzgojil 
občutek za ubrano muziciranje, dve dolgi desetletji pa 
Marinka Šober z izbranim pesemskim programom ter sk-
rajno dodelanimi koncertnimi zgodbami.
Kljub  povsem ljubiteljskemu pristopu je Obrtniški pevski 

zbor že zelo zgodaj uspel opozoriti 
nase in na svojo poustvarjalno kako-
vost, ki je z leti le še rasla. Za prijazen 
sprejem pri poslušalstvu doma in 
drugod so bili poleg discipliniranega 
pevskega korpusa pomembni zlasti 
nadarjeni in samozavestni solisti, pisan 
nabor pesmi − od priljubljenih ljudskih, 
dalmatinskih, črnskih duhovnih ali za-
bavnih do zahtevnejših avtorskih od 
renesanse do sodobnosti −, izvirno in 
celostno pripravljeni letni in drugi kon-
certni nastopi ter še marsikaj.
Svoj pevski sloves je zbor širil s 
številnimi nastopi. Vsako leto v Selnici 
ob Dravi pripravi letni koncert, ki že 
dolgo velja za osrednjo krajevno kul-
turno prireditev z najbolj množičnim 

in zvestim občinstvom, na njih pa so kot gostje sodelovali 
tudi znamenite slovenske skupine in posamezniki, kot so 
Prifarski muzikanti, Vitezi polk in valčkov, Adi Smolar, Jure 
Ivanušič, Alenka Pinterič, gledališka igralca Rado Pavalec in 
Evgen Car ter mnogi drugi. Pevski zbor se je vsa leta redno 
udeležil slovenskih revij obrtniških pevskih skupin ter regi-
jskih zborovskih srečanj, na katerih je vedno znova skušal 
presenetiti s kakovostnim in všečnim nastopom. Nadvse 
radi so se pevci odzvali vabilom na večino prireditev v 
domačem kraju pa tudi drugam ter vedno bili dobrodošli 
gostje pri prijateljskih pevskih društvih in zborih po vsej 
slovenski domovini. Posebej ponosen je lahko zbor na 
svoja gostovanja pri slovenskih izseljencih v Parizu, Ber-
linu, Münchnu in na Reki, nič manj pa tudi na svoje druge 
uspešne nastope na tujem, npr. v madžarskem Köszegu, 
v Gradcu ter na avstrijski televiziji ali na večkratno popo-
tovanje k pevskim prijateljem v Feucht in okoliške kraje v 
Nemčiji.

30-LETNICA OBRTNIŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA IZ SELNICE OB DRAVI

N



Dramska sekcija

Poki

Na tridesetletni obstoj Obrtniškega pevskega zbora ter na 
njegovo delo smo Selničani lahko nadvse ponosni, saj je 
bil to čas žlahtnega zorenja pevskih navdušencev, ki so s 
svojo vztrajnostjo in prizadevanji velikokrat presegli sami 
sebe, neštetokrat poskrbeli za čudovite užitke zborovski 
pesmi in sploh glasbi naklonjene publike, predvsem pa 
zavestno širili plemenito poslanstvo kulture in umetnosti 
kot človekovih presežkov.
Tako naj bo tudi v bodoče.

Pripravil: Bernard RAJH
Foto: arhiv društva

Likovna sekcija

Intenzivno delo, vedno več nastopov ter priprave 
zahtevnejših prireditev, kot so letni koncert in pevska gos-
tovanja v tujini, so kmalu zahtevali trdnejšo organiziranost 
zbora. Tako je Obrtniški zbor pred desetletjem ustanovil 
samostojno Kulturno društvo Pavza, v katerem so ob uvel-
javljeni pevski dobile svoje okrilje še druge ljubiteljske kul-
turne dejavnosti. Zlasti uspešni sta bili doslej likovna sekci-
ja z odmevnimi razstavami del svojih članov ter gledališka 
skupina, ki je v kratkem oživila že zdavnaj zamrlo dramsko 
dejavnost v Selnici ter uvedla nadvse obiskane abonma-
jske predstave amaterskih gledaliških skupin. Z ustanovit-
vijo Pavze je Obrtniški pevski zbor institucionaliziral svoje 
delovanje, očitno pa spodbudil novo in obetavno obdobje 
ljubiteljske kulture v svojem kraju.

srednji zadružni sejemski dogodek je bil Dan slov-
enskih zadružnikov, ki je potekal v sredo, 29. av-

gusta 2012. Slovensko zadružništvo letos praznuje več 
visokih jubilejev delovanja, zato je Generalna skupščina 
Združenih narodov razglasila leto  za Mednarodno leto 
zadrug. Kot je izjavil velikan zadružništva na Slovenskem 
Josip Vošnjak, "narod, kateri hoče do samostalnosti priti, 
mora za svojo materijalno neodvisnost od drugega naro-
da skrbeti".

PODELITEV PRIZNANJ ZADRUŽNE ZVEZE 
SLOVENIJE AGRA 2012

Skladno s to tradicijo so zadružniki danes, po 140 letih, 
sposobni konkurirati na Slovenskem in evropskem trgu. 
Letošnji visoki jubilej zadružništva poteka v času najhujše 
gospodarske in finančne krize, ki je močno prizadela tudi 
kmetijski sektor skupaj s predelovalno industrijo in trgo-
vino.
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V okviru Dneva slovenskih zadružnikov, je na sejmu po-
tekala svečana podelitev priznanj zaslužnim zadružnikom 
in zadružnicam, ki se jo je udeležilo veliko zadružnikov in 
zadružnic ter drugih uglednih gostov. Podeljeno je bilo po-
leg ostalih tudi 16 letnih priznanj za prispevek k razvoju 
zadružništva. 
Med prejemniki priznanj je tudi naš zadružnik Rudi MAČEK 
iz Sv. Duha na Ostrem vrhu.
   

Letošnji nagrajenci in ugledni gostje

Rudi s svojo družino obdeluje Haričevo kmetijo, ki leži 
na višini 850 m in obsega cca 100 ha kmetijskih zemljišč. 
Pretežni del kmetije predstavlja gozd, dvanajst hektarjev 
je travnikov in pašnikov. Rudijeva družina se ukvarja s 
prirejo mleka in vzrejo telet. Zaradi strukture posestva je 
njihova dejavnost usmerjena še v prodajo lesa in izdelavo 
drv, kot dopolnilno dejavnost na kmetiji  pa izvaja pluženje 
občinskih cest in poti.
Rudi je dolgoletni član Kmetijske zadruge Selnica ob Dravi 
in je zelo aktiven v organih upravljanja zadruge. S svojim 
nesebičnim delom je je veliko prispeval k razvoju zadruge.  
Prav tako je občinski svetnik občine Selnica ob Dravi, kjer 
si nenehno prizadeva za enakomeren razvoj višje ležečih 
delov občine. Svoj prosti čas pa nameni lovu.

 Zapisal: Janko STOJKOVIČ
Foto: Zadružna zveza Slovenije

 

Peter VRISK, predsednik zadružne zveze predaja priznanje našemu Rudiju.
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e četrto leto zapored je v Jakobskem Dolu potekalo 
julijsko državno tekmovanje v kuhanju kisle juhe. 

Članice Druš¬tva kmeč¬kih že¬na in de¬klet Sel¬ni¬ca ob 
Dra¬vi so se pred tremi leti prvič podale na ta kuharski 
izziv. 
Prvo leto so se bolj za šalo kot zares prijavile na tekmovan-
je, da vidijo, kako vsa stvar poteka. Ker pa to ni mačji 
kašelj, so drugo leto, se pravi lani, odšle odlično priprav-
ljene. Selnico je predstavljala »Kuhinja tete Pehte«, tako 
so jo namreč imenovale, katere maskota je bil kdo drug 
kot sama Pehta. Mimoidočim je delila zelišča in čarobne 
kapljice kot dodatek h kisli juhi. 
Letos so zdaj že izkušene članice v kuhanju kisle juhe 
povezale ta dogodek in okrasitev delovnega prostora s 
sadjarstvom kot glavno kmetijsko panogo v občini. Seveda  
ni manjkala zanimiva dekoracija z ročno izdelanimi ptički 
na veji, velikim ježem pod drevesom, selniškim piškotom, 
selniškim pecivom, z veselimi selniškimi kmečkimi ženami 
ob kotlu s kislo juho in še in še. Kar nekaj je bilo tudi obis-
kovalcev iz naše občine, ki sta jih je radovednost in okus 
domače kisle juhe privabila v Jakobski Dol. V dobrih dveh 
urah so štiri članice ekipe morale zaključiti s kuhanjem 
danes že skoraj pozabljene jedi. Vse, kar sodi v kislo juho, 
so prinesle s sabo, meso so dobile tam. Komisija vsako  
leto ocenjuje opremljenost prostora, videz in okus juhe ter 
drugo. Tudi letos kot vsako leto doslej  so  prejele bronasto 
jakobsko kuhlo in priznanje za sodelovanje.

ČLANICE DRUŠTVA KMEČKIH ŽENA IN DEKLET SELNICA OB 
DRAVI ŽE TRETJIČ KUHALE KISLO JUHO ZA ZLATO 

JAKOBSKO KUHLO

Občina Selnica ob Dravi
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Triletno sodelovanje na državnem tekmovanju  v kuhanju 
kisle juhe so članice okronale z vikend paketom v termah 
Mala Nedelja, kjer pa tokrat ni bilo na jedilniku kisle juhe. 
Obujale so spomine na triletno jakobsko sodelovanje, na 
zanimive dogodivščine in se družile. Vsekakor verjamejo v 
uspeh njihove kisle juhe, zato se že veselijo sodelovanja v 
naslednjem letu. Vabljeni, da jo pridete poskusit tudi vi! 

Besedilo: Danica Rakovič, Mojca Koser
Fotografija: Mojca Koser

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Kdor se učenju posveča, se iz dneva v 
dan veča. (LAO CE)

eden vseživljenjskega učenja 
(TVU) je najvidnejša pro-

mocijska kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. 
Projekt usklajujejo na Andragoškem 
centru Slovenije in ga prirejajo v sode-
lovanju s stotinami ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi pa tudi 
onkraj naših meja. Z njim opozarjajo 
slovensko javnost na vseprisotnost 
pa tudi pomembnost učenja – v vseh 
življenjskih obdobjih in za vse vloge, 
ki jih posameznik v svojem življenju 
prevzema. Vsi, ki projekt soustvarja-
mo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev 
bodisi kot udeleženci, prispevamo k 
udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča 
se dežela'.
 
Pod okriljem CEZAMA smo se tudi 
v OŠ Selnica ob Dravi kot izvajalci 
vključili v TVU. Skupaj s PGD Selnica 
ob Dravi in GRS Maribor smo v sredini  
meseca maja izpeljali pet prireditev. 
Prvo, z naslovom Predstavitev vozil 
in opreme PGD Selnica ob Dravi s 

praktično vajo, in drugo, z naslovom 
Predstavitev gorske reševalne službe s 
praktično vajo, smo organizirali v gas-
ilskem domu. Obe prireditvi sta kljub 
slabemu vremenu lepo uspeli. Vanju 
so se vključili tudi učenci selniške in 
ruške OŠ izbirnega predmeta Varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami 
s svojim mentorjem in mentorico. 
Gasilci so krajanom predstavili gasil-
sko opremo in vozila ter prikazali vajo 
z motorno brizgalno. Prireditve se 
je udeležilo 19 udeležencev.  Sledila 
je predstavitev GRS Maribor z vajo. 
Selničani, ki so člani GRS Maribor, so 
krajanom s pomočjo naših učencev 
predstavili reševanje z različnimi no-
sili v različnih nesrečah. Prireditev je 
obiskalo 29 ljudi. 
Nekaj dni kasneje so v  naši šoli po-
tekale še tri prireditve: predvajanje 
filma Kako preživeti naravno nesrečo, 
partnerska delavnica Kako se učiva 
prižgati ogenj ljubezni in predstavitev 

raziskovalnih nalog.
Naši učenci so skupaj z mentorji 
predstavili naloge z naslednjimi 
naslovi:
•  Priimki in hišna imena v občini Sel-

nica ob Dravi.
•  Ali so ognjemeti res občudovanja 

vredni?
•  Migracije v občini Selnica ob Dravi 

med letom 1999 in 2000.
•  Radi plešemo in se igramo.
•  Doživljanje stiske ob soočanju z 

aktualno gospodarsko situacijo.
• Najin praded Anton Fras.

Prireditve v šoli so izvajali naši stro-
kovni delavci in učenci. Prireditev se 
je udeležilo 39 ljudi. 
Vsi izvajalci so se v projekt vključili 
prostovoljno, prav tako so bile pri-
reditve brezplačne. 
Hvala vsem, ki ste soustvarjali TVU.

      Pripravila: 
Damjana OČKO, prof., vodja TVU

Občina Selnica ob Dravi
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ovsko-gojitveni bazen (LGB) Kozjak, kateremu v 
letošnjem letu predseduje starešina Lovske družine 

Kozjak Boris Mušič je letos organizirala strelsko tekmovan-
je. Strelska tekma med lovskimi družinami, ki tvorijo LGB 
Kozjak, je tradicionalna. V lanskem letu iz objektivnih 
razlogov tekme ni bilo, zato pa je LD Boč na Kozjaku v 
letošnjem letu »obudila«  staro tradicijo. 
Starešina Boris Mušič je pretekli mesec sklical vse strelske 
referente v LGB Kozjak, ki so sprejeli pravila za tekmovanje 
med tremi lovskimi družinami, in sicer med LD Vurmat, 
LD Gaj nad Mariborom in LD Boč na Kozjaku. Tekmovanje 
je potekalo v streljanju na glinaste golobe, na tarčo srn-
jaka in gamsa z MK puško in v kombinaciji. V vseh pan-
ogah so tekmovali tekmovalci v dveh kategorijah, in sicer 
člani in veterani. Brez veteranov nikakor ni šlo, pri podrob-
nem pregledu rezultatov bralec celo ugotovi, da je veliko 
breme ležalo na »plečih« veteranov. 
Tekmovanje je potekalo na strelišču Lovske družine Kamni-
ca, ki nas je lepo sprejela in poskrbela za večino praktičnih 
stvari, da je tekmovanje lahko sploh potekalo. Tudi v teh 
vrsticah velja zahvala starešini Milanu Perku, glavnemu 
sodniku Alojzu Volmajerju in vsem lovskim tovarišem. Ob 
priložnosti se bomo oddolžili. 
In kakšni so bili rezultati? Vse ekipe so prejele pokale, 
najboljša med njimi tudi prehodni pokal. Še sreča, da je so 
bile samo tri ekipe, kajti le glede na takšno udeležbo smo 
vsi dobili pokale, eni večje, drugi manjše. 

Komisijo na tekmi so sestavljali:Mušič Boris – LD Boč na 
Kozjaku, Godec Jnez - LD Boč na Kozjaku, Demšar Janko – 
LD Gaj in Štiberc Damjan – LD Vurmat.
Glavni sodnik na tekmi je bil Volmajer Alojz – LD Kamnica.

UVRSTITVE:
MK puška ekipno:
1. LD Vurmat                     269 točk
2. LD Gaj                           239 točk
3. LD Boč na Kozjaku        229 točk
Glinasti golobi ekipno:
1. LD Vurmat                    235 točk
2. LD Gaj                          180 točk
3. LD Boč na Kozjaku       175 točk
Kombinacija MK+glinasti golobi ekipno
1. LD Vurmat                  504 točk
2. LD Gaj                        419 točk
3. LD Boč na Kozjaku     404 točk
Veterani MK+glinasti golobi kombinacija
1. LD Vurmat                    424 točk
2. LD Gaj                          352 točk
3. LD Boč na Kozjaku       335 točk
Prehodni pokal je dobila LD Vurmat.
Pa kaj bi govorili. Saj veste. »Selniški jagri« bi bili gotovo 
prvi, pa smo bili organizatorji in bilo je veliko dela. A ja. Pa 
mladi Abramenko je bil žejen, pa Mušič lačen in to je to. 
Bo pa drugo leto za nas boljši rezultat. 

Skupinski posnetek vseh prejemnikov pokalov Pripravil: mag. Srečko Felix KROPE
Foto: Srečko F. KROPE

(dunajski valček)STRELSKA TEKMA

Občina Selnica ob Dravi
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ovska zveza Slovenije v skladu z določili Pravilnika o 
podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj podelju-

je lovcem in drugim fizičnim in pravnim osebam različna 
odlikovanja in priznanja. Podeljuje jih za zasluge pri 
uresničevanju namenov in nalog lovstva kot naravovarst-
vene dejavnosti pri ohranjanju naravnega okolja, vrstne 
pestrosti divjadi in prostoživečih živalskih vrst ter za delo 
na društveno organizacijskem, ekonomskem, kulturnem 
in publicističnem področju. 
Lovska družina Boč na Kozjaku je Komisiji za lovska od-
likovanja pri Lovski zvezi Slovenije poslala oziroma pred-
lagala več naših članov za odlikovanja. Komisija za od-
likovanja, ki jo imamo v naši lovski družini in ji predseduje 
Vera Arnuš, je podala predloge za člane, ki so izpolnjevali 
vse kriterije v skladu s pravilnikom. Upravni odbor je pred-
loge potrdil in jih odstopil LovskI zvezI Slovenije. 

Dne 8.6.2012 smo vsa prejeta priznanja na slavnosten 
način podelili našim članom. Podelili smo dve vrsti od-
likovanJ, in sicer »Znak za lovske zasluge« in »Zlati znak za 
lovske zasluge«. 
»Znak za lovske zasluge« se lahko podeli članom lovskih 
in sorodnih organizacij članic LZS za vestno in odgovorno 
delo in sodelovanje pri izvajanju programov in nalog. 
Prejeli so ga: 
• Janko Abramenko, 
• Janez Godec,
• Ivan Majster in
• Srečko Pušnik.
»Zlati znak za lovske zasluge« se lahko podeli članom 
lovskih in sorodnih organizacij članic LZS, ki s svojim de-
lom neposredno in zavzeto sodelujejo pri gospodarjenju 
z lovišči, ohranjanju divjadi in njenih življenjskih okolij ter 
pri drugih dejavnostih lovstva in društvene dejavnosti. 
Prejeli so ga: 
• Anton Gradišnik,
• Ivan Jarc in 
• Radoslav Podlesnik.
Komisija za odlikovanja naše Lovske družine je posredo-
vala še nekaj predlogov, ki pa še niso rešeni. Pozitivno 
rešene bomo podelili na slavnosten način. Čestitke vsem 
prejemnikom. 

NAGRAJENCI LD BOČ NA KOZJAKU

Janez GODEC prejema iz rok predsednika LZS mag. Srečka F. KROPEJA, »Znak za 
lovske zasluge«.

Skupinska fotografija vseh prejemnikov odlikovanj

Abrahamovec, ki je prejel »Jelena«. 

Sestavil in fotografiral: 
mag. Srečko Felix KROPE

Občina Selnica ob Dravi
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JEZIKOVNE DROBTINICE SLOVENSKI FRAZEMI (NADALJEVANJE)

majski številki Selniških novic sem predstavila knjigo dr. Janeza Kebra Slovar slovenskih frazemov, ki 
je izšla pri SAZU leta 2011.

Frazeološke enote ali frazemi so stalne besedne zveze, katerih pomen ni ali je samo delno ugotovljiv 
iz pomenov njegovih sestavin. Navajam izbor frazemov po abecednem redu.
Reči bobu bob: opisati stvari, dejstva taka, kot so v resnici, brez olepševanja, podobno Naliti komu čistega 
vina; priti na boben: doživeti prisilno dražbo; biti bogu za hrbtom: biti v oddaljenem, zakotnem kraju; bog je 
vzel koga k sebi: kdo je umrl; bogu čas krasti: lenariti; držati se kot lipov bog: biti neroden, molčeč; boj z mlini 
na veter: spopadanje z namišljeno nevarnostjo; sta kot brat in sestra: sta tesno povezana, sta kot prijatelja; 
piti bratovščino s kom: začeti se tikati, navadno po ustaljenem obredu; imeti kaj za bregom: skrivati, tajiti kaj; 
ostati na cedilu: ostati brez pomoči, sam; za vsako ceno: z vsemi sredstvi, na vsak način; biti na cesti: biti brez 
službe ali brez stanovanja; cmok v grlu: nelagoden občutek sploh, navadno v stresnem položaju; biti cokla 
razvoja: ovirati, preprečevati razvoj; biti copata: biti obvladovan, zatiran, omejevan; čas debelih krav: čas 
blaginje, obilja; pijan kot čep: zelo pijan; ni dobro češenj zobati s kom: ni dobro imeti opravka s kom; pobrati 
svojih pet češpelj: pobrati svoje stvari; čevelj žuli kje koga: kdo ima težave, napake; dati koga na čevelj: 
nagnati, odsloviti koga; ne biti pri čisti: biti nekoliko duševno zmeden; vleči se kot kurja čreva: zelo se vleči, 
potekati zelo počasi; črno na belem: pismeno; jasno; neizpodbitno; govoriti tja v en dan: govoriti brez smisla; 
deklica za vse: kdor opravi vsako delo; desnica ne ve, kaj dela levica: delo ni medsebojno usklajeno; govoriti 
kot dež: hitro, veliko govoriti; z dežja pod kap: iz ene neprijetnosti v drugo, še hujšo; iti v krtovo deželo: umreti; 
smrdeti kot dihur: zelo smrdeti; brez dlake na jeziku: odkrito, naravnost, brez olepševanja; iskati dlako v jajcu: 
pretiravati v zahtevah po natančnosti; biti kot na dlani: biti zelo očitno, jasno, vidno, zagotovljeno; priti čemu 
do dna: razrešiti, razčistiti, pojasniti kaj; govoriti kot raztrgan dohtar: govoriti veliko, spretno; solzna dolina; 
dolina solz: kraj trpljenja, težav; biti v dreku; biti v godlji; biti v zosu; biti v škripcih: biti v zelo neprijetnem, 
zapletenem položaju; za en drek: slabo, zanič; zdrav kot dren; zdrav kot riba: zelo zdrav; izginiti brez duha in 
sluha: izginiti brez sledu; dober kakor duša: zelo, srčno dober, mirne duše: brez pomislekov; privezati si dušo: 
utešiti si žejo, glad; zbit kot turška fana: zelo izmučen; fant od fare: v vseh pogledih dober človek, lep človek; 
ne imeti niti ficka: ne imeti popolnoma nič denarja; biti na cesti kot konjska figa: vedno hoditi okrog; za vsako 
figo: za vsako malenkost; iti v franže: propasti; len kot fuks; kot pes; kot trot: zelo len; biti pod gasom: biti pijan; 
slab glas: negativno mnenje o kom; beliti si glavo s čim: veliko razmišljati o čem; biti brez glave in repa: biti 
brez logične povezave, brez smisla; iti z glavo skozi zid: hoteti, izsiliti, doseči nemogoče; izgubiti glavo: zmesti 
se, izgubiti prisebnost; nositi glavo v torbi: biti v neprestani življenjski nevarnosti; posipati si glavo s pepelom: 
kesati se slabih dejanj; z glavo skozi zid: na nemogoč način; gledati pod prste: nadzorovati koga pri delu; 
gledati skozi prste: biti prizanesljiv, popustljiv do koga; ne seči komu niti do gležnja: ne biti enak komu po kaki 
pozitivni lastnosti; iti po gobe: umreti, propasti; biti naše gore list: biti našega rodu; biti sam svoj gospodar: ne
biti odvisen od nikogar, greben je zrasel komu: postal je domišljav, pognati po grlu: zapraviti s pijačo, zapiti; 
v tem grmu tiči zajec: tu je jedro problema, bistvo stvari; molčati kot grob: za vedno molčati; hlače se tresejo 
komu: boji se, strah ga je; imeti hrbtenico: biti samozavesten; bati se koga/česa kot hudič križa: zelo se bati; 
hvala bogu: izraža olajšanje, veselje; igranje z odprtimi kartami: jasno kazanje namenov; pošteno ravnanje; 
iskanje koga/česa z lučjo pri belem dnevu: vneto iskanje koga/česa; krotek kotjagnje: zelo miroljuben, 
dobrodušen; imeti jajca: upati si narediti kaj drznega; zlata jama: kar prinaša zelo velik dobiček; skočiti v 
zakonski jarem: poročiti se; mila jera/Jera: malodušen, neodločen človek; iti komu na jetra: dražiti koga; 

kuhati jezo: biti jezen na koga; dolg jezik: opravljivost, zgovornost; jezik srbi koga: 
zelo si želi kaj reči; ne priplavati po (prežgani) juhi: biti bister, prebrisan; dolg kot 
jara kača: zelo dolg, dolgotrajen; imeti jezik kot kača: imeti oster, piker jezik; izginiti 
kot kafra: hitro, brez sledu izginiti; ribariti v kalnem: izrabljati neurejene razmere 
za dosego cilja; kamen na kamen: postopoma, počasi; kamen se je odvalil od 
srca komu: odleglo mu je; priti na kant: gospodarsko propasti; kapo dol: vsa čast, 
vse priznanje; hoditi kot mačka okrog vrele kaše: ne upati se lotiti jedra problema. 
(Nadaljevanje v naslednji številki)

Akad. prof. dr. Zinka Zorko

Občina Selnica ob Dravi
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Nekje so kraji,
kjer dosti je trnja in dosti rož,
a zemlja je žena, ki že s smehljaji
vžge srca najtrdnejših mož.

Tam pesmi so pisana polja,
verzi samotne ozke poti
in trdna, nezmagana volja
kot ritem povsod valovi.

Tam žita, do prsi visoka,
vsako poletje šume
in vsaka dlan je topla, široka,
kot so široki in dobri ljudje.

Tam gre življenje od leta do leta
vedno isti zaključeni krog …

Tako je o svoji vasi zapisal Tone Pavček, njegovi verzi pa 
so lahko prispodoba za vsako vas v naši deželi, tudi za 
naš Ranhof, kot mu s ponosom rečemo domačini, čeprav 
nas večkrat pripišejo  Črešnjevcu. Prav iz tega razloga se 
je pred kratkim porodila ideja o vaški tabli, s katero bi 
Ranhoferčani pokazali,  da nismo samo »vas na robu«, kar 
naj bi po nekaterih virih pomenil prevod besede Ranhof. 
O zgodovini vasi in o imenu je zelo malo dostopnih po-
datkov, trudimo pa se, da bi izvedeli čim več, da bi se to 
zapisalo in ohranilo za naše zanamce. 
Trenutno na Ranhofu živi 90 ljudi, svoja gnezda smo si 
spletli v 23 hišah. Med vaščani so mnogi taki, ki so tukaj 
že od rojstva, spet dr  ugi so se v našo idilično okolico pre-
selili od drugod in se odlično vključili, nekateri so odšli in 
se spet vrnili in prav ti imajo največ zaslug, da se je zavest 
o pripadnosti rodni vasi prebudila in se kaže z različnimi 
dogodki, ki popestrijo hiter in stresen vsakdan vsakega 
izmed nas. Pohvalno je, da smo pri organizaciji in izvedbi 
določenih dogodkov vsi pripravljeni pomagati na tak ali 
drugačen način, pa tudi če samo z udeležbo, saj to pomeni 
veliko podporo in potrditev vsem, ki kaj pripravljajo. 
V soboto, 9. 6. 2012, se je ideja o vaški tabli na Ranhofu 
udejanjila, ta dan smo se vaščani (bivši, sedanji in bodoči) 
zbrali in z veseljem prisluhnili kratkemu programu. 

POSTAVITEV VAŠKE TABLE NA RANHOFU 

Le-temu je sledilo slavnostno odkritje vaške table, ki jo 
je opravil župan Občine Selnica ob Dravi Jurij Lep. Poleg 
vaške table, ki krasi vhod v našo vas, je nastala tudi za-
stava, na kateri je podoba Johaneza Nepomuka, ta stoji 
ob Dravi in gleda na drugi breg, s katerim nas je včasih 
povezoval brod. Johanez je tudi zavetnik pogumnih spla-
varjev, ki so nekoč pluli tod mimo. Bela barva na zastavi 
je simbol pripadnosti naši državi, zelena barva pa je barva 
občine, ki ji pripadamo.

Začetek prireditve

Zaplapolala je zastava Ranhofa

Iz majhne zamisli je nastalo veliko delo

Občina Selnica ob Dravi
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Ob mnogih idejah, ki se iskrijo v glavah vaščanov, je bila tudi ta, da bi se tako kot deževnega junijskega dne 2012 vsako 
leto, v začetku junija vaščani družili in praznovali vaški praznik. Glede na število in odziv vaščanov, ki so se udeležili 
postavitve vaške table, prispevali domače dobrote in kapljico rujnega, bo drugi vikend v juniju zagotovo rezerviran za 
praznovanje na Ranhofu.  

Pripravila: Urška VUTE, Ranhoferčanka
Foto: Nina DEŽELAK in Janko LISJAK

Mize so se šibile pod težo dobrotŽupan v sproščenem klepetu z Ranhoferčani

SEKTA SKAKAČEV PRI SV. DUHU NA 
OSTREM VRHU

kozi zgodovino večkrat zasledimo omembo tega 
»majhnega« kraja Sv. Duha na Ostrem vrhu, ki leži 

v »naši« občini Selnici ob Dravi. V prvi polovici 17. stoletja 
pa je ta kraj pritegnil pozornost »samega« kralja Ferdinan-
da II. 

Protestantizem se je širil tudi na Štajerskem v obliki lu-
teranstva na začetku le med plemstvom in meščanstvom, 
kasneje pa tudi med podložniki. Tako so se tudi nižji sloji 
oprijeli radikalne smeri reformacije in raznih drugih sekt, 
ena teh, imenovana skakači, je »delovala« prav v našem 
kraju, pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Patent deželnega kne-
za Ferdinanda I.  iz leta 1528 je za pristaše novonastalega 
duhovnega gibanja terjal smrtno kazen.

Sekta skakačev se je pojavila v različnih časovnih obdobjih 
skoraj na vsem Slovenskem, vendar se je na Štajerskem 
pojavila močneje v drugi polovici 16. stoletja. Za kraje, na 
katerih so se pripadniki te sekte zbirali, so si večinoma izbi-
rali samotne gozdove ali pa visoke hribe, tako je bil Sv. Duh 
na Ostrem vrhu zelo primerna lokacija za sekto skakačev.
Skakaško postojanko pri Sv. Duhu naj bi začel neki krojač iz Cerkev Sv. Duha pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu

Občina Selnica ob Dravi
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Lučan, ki je s prevaro pri lahkovernih ljudeh dosegel, da so 
na bližnji gori postavili kapelo. Baje naj bi krojač na bližnji 
gori na veliki in ravni skali postavil ograjo in na njej pritrdil 
prižgane sveče, nato pa k tem »čudežnim lučem« priklical 
ljudi ter jih prepričal, da so na tem kraju kasneje postavili 
svetišče. Skakači so se »skupaj z veliko množico kmečkega 
ljudstva« pri svojih kapelah po navadi zbirali ob sobotah 
pred mlajem in peli slovenske pesmi. Ljudje so jim bolj 
verjeli in jim tudi dajali različne darove, ker so jim večkrat 
grozili z velikimi nesrečami, kot so toča, razne bolezni, 
suša ... Pri Sv. Duhu se leta 1618 omenja tudi prizadevanje 
skakačev za gradnjo kapele. 

Vizitator je leta 1615 ugotovil, da v selniški župniji ni pri-
padnikov kakšnih sekt, vendar je mandat kralja Ferdinan-
da II. dokazoval prav nasprotno. Kralj je naslovil pismo na 
vse oblastne instance na Štajerskem in jim ukazal, da si je 
potrebno prizadevati za iztrebitev sekte skakačev. 

Čeprav je dal njihove cerkve in kapele že večkrat podreti, 
pa z ogorčenjem ugotavlja, da se le-ti ponovno zbirajo v 
selniški župniji na nekem visokem hribu (tukaj je mišljen 
Sv. Duh na Ostrem vrhu), kjer so si postavili kapelo. Pri tej 
kapeli so se v poletnih mesecih množično zbirali ljudje, ki 
so prihajali predvsem iz Koroške in drugih okoliških krajev 
in naj ne bi »zganjali« samo svojih vraževernosti, ampak se 
v okoliških gozdovih predajali tudi razvratu. Zato je Ferdi-
nand II. vsem svojim instancam z veliko resnostjo ukazal, 
naj bodo skakačem vedno na sledi, naj o njihovem de-
lovanju sproti obveščajo notranjeavstrijsko vlado, njihove 
kapele in cerkve morajo nemudoma porušiti, na njihovih 
mestih pa postaviti vislice, na katere naj obesijo pripad-
nike te sekte, in vsem drugim v opozorilo. 

Za kapelo pri Sv. Duhu ni znano, ali so jo leta 1618 požgali ali 
ne, če pa so jo, tedaj so jo morali v letu 1622 ponovno post-
aviti. Leta 1622 je namreč Ferdinand II. šentpavelskemu 
opatu Hieronimu Marchstallerju, lastniku obširnih posesti 
v Dravski dolini in tudi na Remšniku, poslal naročilo glede 
skakačev. Pismo navaja, da se na hribovju pri Remšniku 
zadržujejo člani sekte skakačev, natančneje pravi naj bi 
se zadrževali pri neki leseni kapeli na Štajerskem v uradu 
Vurmat in Boč (nedvomno je mišljena kapela pri Sv. Duhu, 
saj sta oba kraja Boč in Vurmat pod to goro). Po poročilu 
deželnega kneza naj bi te člane sekte nemudoma obesili, 
kapelo pa požgali.

Deželni knez se je z vso odločnostjo boril proti 
»prekrščevalcem« in naj bi jih nekako do leta 1612 na 
Štajerskem iztrebili, manj nevarne skakače pa naj bi iztre-
bili v letu 1622 oziroma po tem letu, saj o njih ni več sledu. 
Želje, da si na teh vzpetinah, h katerim so radi romali, post-
avijo cerkve, kljub temu ni bilo moč zatreti. Tako je bila v 
drugi polovici 17. stoletja pri Sv. Duhu pozidana cerkev v 
čast sv. Duhu, ki je postala močno obiskana pot, h kateri 

radi poromajo ljudje z obeh strani današnje državne meje.
Sekta skakačev, ki je delovala pri Sv. Duhu, je kljub temu, 
da je bila prikazana za slabo in bila »iztrebljena«, tudi 
poskrbela, da se je kraj Sv. Duh na Ostrem vrhu večkrat 
omenil, in čeprav ne v najboljši »luči«, pritegnil pozornost 
nekaterih najpomembnejših ljudi tistega časa. Lahko bi pa 
tudi trdili, da so bili ravno skakači  tisti, ki so spodbudili 
željo ali pa jo pomagali spodbuditi, da se je kasneje pri Sv. 
Duhu pozidala cerkev, ki je bila kasneje in vse do današnjih 
dni zelo priljubljeno romarsko središče v »našem« kraju.

Avtor: Lovro Mandl, uni.dipl. zgodovinar
Foto: Slobodan TATALOVIČ

Občina Selnica ob Dravi
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OB 45-LETNICI ZAKLJUČKA 
OSNOVNE ŠOLE

ilo je davnega leta 1959 – davnega, ja, saj je bilo 
to v prejšnjem tisočletju – ko smo najboljša gener-

acija dopolnjevali 7, nekateri pa 6 let. Za  nas je bilo to zelo 
pomembno leto, ker smo vedeli, da bomo septembra pre-
stopili pomembna vrata – velika vrata velikanske selniške 
osnovne šole.
Tistega leta so se zgodili nekateri manj pomembni sve-
tovni dogodki:
na Kubi je zavladal Fidel Castro, de Gaule je postal francos-
ki predsednik, Dalajlama je zbežal v Indijo, posneli so film 
Ben Hur – spomnite se, da smo ga gledali v falski kinod-
vorani.
Seveda, ti dogodki niso nič, če jih primerjamo z našim vs-
topom v šolo. Na stopnišču pred šolo smo spoznali naši 

Občina Selnica ob Dravi

prvi tovarišici Jurjavčičevo in Weixlovo ter ravnatelja 
tovariša Primožiča, takrat so pač bili tovariši in tovarišice. 
V 5. razredu so se nam pridružili novi sošolci z Duha in iz 
Gradišča. Duhovčani in Gradiščani so prišli tudi v 6., 7. in 
8. razred. Vsak po svoje smo »pregurali« osnovnošolske 
klopi. V glavnem so bila to lepa leta. Učiteljev smo se bali, 
spoštovali smo jih, bili so avtoriteta za nas, šolarje, in za 
naše starše. Šolska leta so minevala mirno, saj ni bilo vsa-
koletnih sprememb in reform.
Osem let je hitro minilo. Prišlo je leto 1967. 
Nekateri manj pomembni dogodki v tem letu so bili:
stopnjevanje vojne v Vietnamu, zaradi protestov proti 
vietnamski vojni so zaprli Joan Baez, v newyorškem Cen-
tralnem parku se je zbralo 10 000 hipijev,Stalinova hčerka 

B
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Vseeno pa mislim, da so bila naša otroška in mladostna 
leta lepša, kot jih živi današnja mladina. Ni bilo napetosti, 
hitenja, pretirane tekmovalnosti in ambicioznosti, udejst-
vovanja v 100 različnih dejavnostih…
Bili smo bolj človeški drug do drugega, več smo se pogo-
varjali. Velikokrat smo katero ušpičili ter nato bili tepeni 
doma in tudi v šoli. Je že bilo potrebno, smo mislili.

Vabilo na obletnico se je začelo z mislimi:
SO DNEVI, KI SO VREDNI SPOMINA, SO DOGODKI, KI OS-
TANEJO V SPOMINU ZA VEDNO, IN SO LJUDJE, KI JIH RAD 
SREČAŠ.

Hvala vam; Irena, Dora  in Miha, da ste poskrbeli za 
današnje srečanje. 

Pozabimo težave, takšne in drugačne, veselimo se nocoj, 
obujajmo spomine, saj je lepo po 45 letih srečati prijatelje 

Obletnico smo proslavili na kmetiji Rat.  Veseli smo bili, da sta se nam pridružila naša učitelja, razredničarka 8. b in učiteljica slovenščine Greta Nahtigal ter učitelj 
angleščine Ivo Klarić.

Prispevek: Dragica JAMNIK (HOSTNIKAR)

Občina Selnica ob Dravi

je pobegnila v ZDA, posneli so film Bonnie in Clyde.
Veledogodek pa je bil naš zaključek osnovne šole in valeta. 
To je bila druga velika prelomnica v našem življenju. Odšli 
smo vsak po svoje – v nove šole, v službe, v tujino, nekateri 
so ostali doma…

Od takrat je minilo 45 let. Letos vas je – ali vas še bo – 
večina praznovala šestdesetletnico, nekateri bomo na vrsti 
drugo leto. V glavnem smo upokojenci, po naše penzion-
isti, s pokojnino, ki nam jo je dodelila država. Zaslužili smo 
si jo. Nekateri menijo, da je upokojencev preveč , toda mi 
nismo krivi, da so bile povojne generacije tako številčne. 
Spomini na osnovnošolske klopi so lepi. Zaradi njih so 
obletnice nekaj posebnega. Srečamo se prvi prijatelji, saj 
smo se pred vstopom v šolo družili v glavnem s sosedi in 
sorodniki. Vemo, kako smo takrat živeli – o družinskem 
avtu smo lahko samo sanjali, o računalniku in z njim 
povezano tehniko pa še ne. Smo pa zato moderni ljudje v 
tretjem življenjskem obdobju.
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 idiličnem nasadu rastlinja  je bila v času  sejma 
Agra v Gornji Radgoni  postavljena tudi  edinstvena   

mongolska  JURTA,  narejena iz  naravne slovenske ovčje 
volne in masivnega lesenega ogrodja.
Jurto je postavilo  podjetje SOVEN iz Selnice ob Dravi, ki 
že 15 let odkupuje in predeluje  slovensko ovčjo volno. 
Med številnimi  specializiranimi volnenimi produkti – kot 
je BIO volnena toplotna in zvočna izolacija za naravne in  
ekološko varčne hiše -so v letošnjem letu začeli s proizvod-
njo gradbenega, tapetniškega in oblačilnega filca, ki pa je 
izredno primeren tudi za izdelavo  mongolskih jurt.   
Bivalnik jurta sicer izvira iz Mongolije, vendar se po celem 
svetu ( predvsem tam, kjer imajo  ovčjo volno)vse bolj 
uveljavlja  za bivanje  in počitnikovanje. Plašč  Sovenove 
jurte je narejen  iz prvovrstnega filca iz slovenske ovčje 
volne, ogrodje pa iz masivnega lesa,ki ga je  naredil mlad 
mojster Klemen Urbanija . Ima kupolo, skozi katero priha-
jata zrak in svetloba. Tudi za tla so uporabili  volneni filc, 
saj volna odlično diha, sprejema in oddaja vlago in s tem 
ustvarja odlično bivalno klimo. 
Jurta, ki je bila postavljena na Agri, je sicer premera 6 me-
trov, torej ena večjih jurt, naredijo pa lahko  jurte s prem-
erom 3 m, 4 m, 6 m ali  8 metrov.

JURTA IZ SLOVENSKE  VOLNE NA SEJMU AGRA 
V GORNJI RADGONI

MEDNARODNI FESTIVAL
POLSTENJA S SLOVENSKO 

OVČJO VOLNO

Na sejmu Agra  je podjetje Soven v postavljeni jurti vsak 
dan prirejalo  brezplačne delavnice polstenja – filcanja s 
slovensko ovčjo volno. Filcanje je dejavnost, ki se vse bolj 
uveljavlja kot kreativna, inovativna in uporabna tehnika za 
izdelavo  oblačil in  dodatkov za dom. Pohvalno je, da jo  
prakticirajo v številnih eko osnovnih in srednjih šolah. 

S pomočjo filcanja lahko naredimo  prave volnene copate, 
pokrivala, torbe, tepihe, sedežnike. Nekaj takih ste lahko 
videli tudi v razstavljeni JURTI v vzorčnem nasadu v Gornji 
Radgoni.

Pripravila: Marija SRBLIN

bo v četrtek, petek in soboto, 4.,5. in 6. oktobra 2012, od 9.  do 17. ure, 
v prostorih Predilnice SOVEN, d.o.o., 

Mariborska cesta 48 v Selnici ob Dravi.
Polstenje vzpodbuja kreativnost, inovativnost, motivacijo, sposobnost

ustvarjanja in oblikovanja z rokami.
PRIPOROČAMO:
•  individualnim ustvarjalcem in oblikovalcem,
•  študentom, dijakom, učencem in njihovim učiteljem,
•  skupinam in društvom.

SOVEN, d.o.o

Občina Selnica ob Dravi
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Sosedstvo se sosedov dotika od mezinčka na nog, do besede z jezika.
Zato boža in brani in nikoli ne pika. S spoštovanjem počeše lase nežneje od glavnika. 
(neznan avtor)

o je sonce že precej visoko in ko narava oživi, se pričenja sezona piknikov, ki včasih traja od marca pa vse do je-
senskih dni. To je čas za druženje, čas za zabavo, čas za okusno kulinariko na prostem. V naši ulici  večinoma živijo 

razširjene družine treh generacij.  Zaradi hitrega tempa življenja,  vse daljšega delovnega časa in različnih hobijev se 
sosedje med seboj vse manj družimo. Prav zato vsako leto organiziramo sosedski, ulični piknik. Nekaj utrinkov z našega 
druženja lahko ujamete na fotografijah.

Prispevek: Damjana OČKO

SOSEDSKI PIKNIK ULICE OB GOZDU

Občina Selnica ob Dravi
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MARK  PLEMENITI
iveli so kot v pravljici: v veliki bogati vili, s prekras-
nim cvetličnim vrtom, dragim in lepim avtom,
mama Avrelija, oče Timotej in hčerka Amadeja.

Oče in mati sta razvajala svojo edinko. Za osemnajsti ro-
jstni dan sta ji kupila  sivo-belega konja s črno grivo. Po-
imenovala ga je Blisk. Vsak dan so se vozili k njemu v hlev, 
kjer je bil v oskrbi. Nabavili so vso potrebno opremo. Ve-
liko veselje so imeli s čiščenjem, krtačili so ga, ljubkovali, 
spustili v izpust, kjer je dirjal, se pretegoval in valjal po 
tleh.
Amadeja je imela fanta in starši so jima priredili sanjsko 
poroko, na katero sta se peljala v resnični beli kočiji, ki sta 
jo vlekla dva iskra črna vranca. 
Kmalu se je rodil Mark – mali princ. Cel svet se je vrtel 
okrog njega. Nič ni bilo dovolj dobro zanj.
Dedek in babica sta se kar topila od nežnosti. Kakor hitro 
je shodil, že so ga posadili na Bliska. Venomer se je motal 
pod njegovimi nogami, a žival je skrbno pazila, da ga  ni 
pohodila.
Mark je štel tri leta, ko se je pripetila velika tragedija: v 
letalski nesreči so se ponesrečili očka, babica Amalija in 
dedek Timotej.
Amadeja je skrušena sedla na tla z Markom v naročju in 
neutolažljivo jokala. Mark je objel mamico s svojima drob-
nima ročicama: »Nikar ne jokaj, mami, saj imaš mene!«  
Amadeja ga je še močneje stisnila k sebi in šepetala:«Ti si 
moj sonček.« Vedela je, da morata sedaj sama z roko v roki 
naprej skozi življenje. Obrisala je solze in se nasmehnila 
svojemu pogumnemu sinku.
Nekega dne so prišli uradniki in ji pod nos potisnili doku-
ment, da se morata v roku nekaj mesecev izseliti, ker je 
njun dom pod hipoteko. Amadeja se je temu uprla, pa so ji 
grozili s policijo. Marku uradni možje niso bili prav nič všeč. 
Postavil se je prednje in rekel: »Pustite mojo mamico.«
Eden od njih se je porogljivo zasmejal, zato se ga je Mark 
lotil kar s pestmi. Ker se ni nehal smejati, ga je še  hlastno 
ugriznil skozi hlače. Možje so ogorčeni zapustili njun dom, 
Amadeja pa se je od srca nasmejala Markovi bojevitosti. 
Sedaj je bila prepričana, da bo z njegovo pomočjo prebro-
dila vse težave.
Izgubila sta dom in morala sta se zateči k sorodnikom. Pri 
njih sta dobila majhno sobico. Mark je čutil, da so bili do 
mamice neprijazni, zato je postal kljubovalen in ni nikogar 
ubogal. Nagajal jim je, če je le mogel: Na dvorišču je natr-
gal travo, jo vrgel v lonec z govejo juho in potem so pri 

kosilu ugotavljali, kaj neki plava po njej. Stričeve copate je 
namočil v blato in nič hudega sluteč je stric v hipu umazal 
celo stanovanje. Bratrancu je s ključem uničil najljubše 
CD-je, sestrični se je polulal v parfum, psa je ostrigel, muci 
je zvezal na rep pločevinko…
Le mamico je ubogal. Po večerih, ko sta bila sama, sta 
se tiho pogovarjala, si zaupala skrivnosti in se nasmejala 
vragolijam. Na koncu pa mu je mamica rekla:«Veš, dragi 
moj sinko, dokler imava drug drugega, se nimava česa bati. 
Le priden bodi, pa nikomur nič slabega ne stori. Velja?«
Da bi imeli malo miru pred njim, so se sorodniki odločili, 
da mora v vrtec. Pravzaprav je bil te odločitve še najbolj 
vesel  Mark sam. Dobil je  prijazno vzgojiteljico in z otroki 
se je dobro razumel.
Vzgojiteljica ga je pozorno opazovala. Videla je, da je 
nežen, natančen, prijateljski, z izrazitim čutom za pravico, 
nikoli si ni prisvajal igrač, ni iskal pozornosti, rad je poma-
gal – skratka, zdel se ji je plemenit.
Blisk je bil vse, kar sta še imela. Pripeljala sta ga v stričev 
hlev. Z veliko ljubeznijo sta ga oskrbovala in jahala po 
cele dneve. Mark je o tem povedal tudi v vrtcu, ko so jih 
spraševali, kakšne domače živali imajo. Ob priliki je vzgo-
jiteljica vprašala mamico , če lahko z otroki obiščejo Bliska. 
Dogovorili sta se za dan in uro obiska.
Blisk je čakal v izpustu, ko so prišli. Ob razigranih otrocih je 
postal še sam takšen.
Spustil se je v dir, kot bi se hotel pred njimi postaviti. Ga-
lopiral je tri kroge, zahrzal in se nazadnje še povaljal v 
blatu. Učiteljica je prosila Marka, da jim kaj pove o Blisku. 
Stopil je k njemu in začel: » Konja se ne bojiš, saj ga imaš 
rad. Nikoli ga ne smeš tepsti, sicer te zasovraži. Najraje ima 
korenček ali trd kruh. Hraniš ga z zravnano dlanjo, da ti 
pomotoma ne odgrizne prstov. Vesel je, kadar ga skrtačiš. 
Očistiti mu je treba tudi kopita.« Mamica mu je pomagala 
osedlati Bliska in povabila sta otroke, da ga poskusijo ja-
hati. Enega za drugim jih je vodila  po izpustu in otroci so 
bili navdušeni. Tudi debelušna Marika si je želela jahati 
Bliska, vendar se ga je bala, zato se je krčevito oklepala 
konjskega vratu. Otroci pa so se ji posmehovali. Mark je 
sedel za Mariko in ona se je pogumno zravnala. Skupaj sta 
odjahala kar dva kroga. Otroci so od navdušenja zaplos-
kali. Vzgojiteljica se je obrnila k Amadeji in rekla: »Kako 
plemenitega fanta imate! Res ste lahko ponosni nanj!« 

Napisala: Sonja ŠTRUC – Sofi

Občina Selnica ob Dravi
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DEVETDESET LET JANKA STOJKOVIĆA

zadnji dekadi avgusta je slavil visok življenjski jubilej 
Janko Stojković.

Rodil se je v južni Srbiji, v vasici blizu Leskovca. Že zelo 
mlad je zapustil rodni kraj. Pot ga je vodila od Makedonije 
preko Bosne do Prekmurja, dokler ni službeno prišel k 
Svetemu Duhu na Ostrem vrhu, kjer si je ustvaril družino. 
Po upokojitvi se je z družino preselil na manjšo kmetijo  v 
Zgornji Selnici, kjer še danes z ženo Milko mirno uživata  
jesen življenja.
Ob tej priložnosti so ga obiskali župan občine Selnica ob 
Dravi Jurij Lep, predsednik Društva upokojencev Ivan 
Majster, predsednica krajevne organizacije Rdečega 
križa Selnica ob Dravi Antonija Majster ter predstavnika 
Dragica Jesenek in Franc Brence.

Srečanje je bilo zelo prisrčno. Slavljencu so voščili, mu 
zaželeli vse dobro in ga obdarili. Sledilo je nekaj skupnih 
spominskih posnetkov.
V krogu najbližjih smo zapeli zdravico in mu nazdravili še 
na mnoga leta. Ob prijetnem druženju in obujanju spo-
minov za domačo mizo je obisk slavljencu prehitro minil. 
ter s sinom in vnukom.

Na koncu se je devetdesetletnik, ki je še čilega zdravja, 
vsem zahvalil in ves srečen in ponosen pomahal v slovo.

Besedilo in fotografije: Janko STOJKOVIČ ml.

Slavljenec z ženo Milko

Občina Selnica ob Dravi
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Alojzija SIVEC

 mesecu juniju je praznovala visok življenjski jubilej, 
90. rojstni dan, Alojzija Sivec. Na Sivecovi domačiji, 

kjer živi, jo je obiskal župan Jurij Lep. Spremljala sta ga 
predsednica RK Selnica ob Dravi Antonija Majster in pred-
stavnik upokojencev Alojz Žunko. Vsi so slavljenki čestitali 
in zaželeli še veliko zdravih let.

Alojzija Sivec živi v lepi leseni hiši, ki sta si jo zgradila z 
možem. V njej ni nikoli manjkalo otroškega smeha in joka, 
saj sta vzgojila sedem otrok. Tudi ko je pred 25. leti izgu-
bila moža, v hiši nikoli ni bila sama. K njej so se vedno 
radi vračali otroci z družinami. Pred 15 leti pa se je k njej 
preselila in zanjo prevzela vso skrb vnukinja Polonca z 
družino. Večkrat pa zanjo poskrbi tudi hčerka Antonija, ki 
živi v neposredni bližini.

Jesen življenja ji lepša 12 vnukov in 10 pravnukov. Najbolj 
pa je vesela, ko lahko v naročje vzame najmlajšega pra-
pravnuka Patrika, ki se je družini pridružil letos. 
 

Na obisku pri slavljenki

Pet generacij

Kljub manjšim zdravstvenim težavam rada poseda v senci 
pred hišo in prebira revije in časopise, katerih naročnica je 
že vrsto let.

Pripravila: Barbara SIVEC
Foto: družinski arhiv 

S prapravnukom

V
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ljub vročemu poletju smo Selniški plejžuhaji aktivno sodelovali na dveh odmevnih prireditvah v kuhanju av-
tohtonih domačih jedi 'na žlico'.  V mesecu juliju na Arehu na tekmovanju za najboljši 'pohorski pisker' in v 

avgustu na Rogli v pripravi originalnega  'pohorskega lonca', kjer nismo ubranili lanskoletnega naslova najboljšega, 
pač pa smo so 'prikuhali' zavidljivo tretje mesto. Največje zadovoljstvo pa nam je, da so naš lonec pojedli in pomazali 
med prvimi.

Tekst in foto: Jani DOLINŠEK, selniški plejžuhar

SELNIŠKI PLEJŽUHARJI SO KUHALI

udi v letu 2012 Goodyear ostaja zvest svojemu 
poslanstvu: vlaganju v izboljšanje varnosti v cest-
nem prometu. Investiranje v razvoj najboljših in 

predvsem varnih pnevmatik se zdi za korporacijo kot je 
Goodyear nekako logičen. Poleg tega, pa Goodyear v 
zadnjih letih vse več vlaga v aktivnosti, ki niso strogo 
povezane s pnevmatikami, a kljub temu veliko prispeva-
jo k večji varnosti vseh udeležencev v prometu. V VUL-
CO delavnici MITJA PUŠNIK s.p. iz Sp. Selnice 8 smo se 
na prvi šolski dan odločili obiskati prvošolčke v okoliških 
šolah.  
Tako smo v prvih šolskih dneh obiskali kar štiri osnovne 
šole in sicer OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Ruše, OŠ Lovrenc na 
Pohorju in OŠ Kamnico.  S pomočjo slikic so prvošolčki pokazali, da vedo že veliko o prometu in varnosti, kar je vsekakor 
razlog za veselje. Čeprav so komaj prestopili prag šole, vedo da se morajo na cesti obnašat odgovorno in previdno. Nas 
pa veseli, da bodo prvošolčki od sedaj naprej na poti v šolo in domov še varnejši, saj bodo bolj vidni in seveda tudi varni 
z novimi Goodyear-ovimi odsevnimi brezrokavniki.  Podelili smo namreč 120 odsevnih brezrokavnikov in tako opravili 
našo poslanstvo ambasadorjev varne vožnje.

Pripravil: Mitja PUŠNIK

udi v letu 2012 Goodyear ostaja zvest svojemu 
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NAGRADNA  KRIŽANKA

Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do 30. 10. 2012 
na naslov uredništva: 
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Izžrebali bomo 3 nagrajence, ki 
bodo prejeli knjižne nagrade!




