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Že sedaj vas vabimo, da nam v uredništvo pošljete do konca 
marca 2016 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v majski 
številki časopisa. Gradiva nam pošljite po elektronski pošti na 
e-naslov: info@selnica.si ali na naslov slobodan.tatalovic@
selnica.si s pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko 
prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na ključek. Zaželeno 
je, da so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti. 
Vašega sodelovanja, čeprav tokrat nekoliko skromnejšega, 
smo zelo veseli. Še posebej nas veseli, da svojim prispevkom 
prilagate tudi kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate k 
dvigu kvalitete oziroma prepoznavnosti našega časopisa. Do 
sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam tudi tisti, 
ki niste najbolj vešči dela z računalniki in digitalno fotografijo, 
pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, ki vam 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.  
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Spoštovane in spoštovani!
Spomnimo se trenutkov, ki so nas razveselili in osrečili. Na 
njih si zastavimo cilje za prihodnost. Več časa posvetimo 
temu, da spoznamo, kako malo potrebujemo za srečo in 
zadovoljstvo. Zadovoljni in srečni ljudje so zagotovilo, 
da se lahko ustvarijo pogoji za  izboljšanje medsebojnih 
odnosov. Strpnost, dialog in spoštovanje pa so jamstvo, 
da bomo  preživeli vse ovire, ki bodo postavljene pred nas 
v prihodnosti. Želim vam mirne božične praznike in vse 
dobro v prihodnjem letu.

Župan  Jurij LEP

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi | Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič |
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, Darja SLIVNJAK, Janez URBAS, Katja GRABR-
OVEC | Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO | Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agen-
cija NOVELUS, d.o.o. | Naklada: 1600 izvodov | Glasilo je vpisano v razvid medijev 
Ministrstva za kulturo. | Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno 
vsa gospodinjstva ter javne institucije in zavodi na območju občine Selnica ob Dra-
vi. Zakonsko določeno število izvodov se dostavi Narodni in univerzitetni knjižnici, 
Turjaška 1, 1000 Ljubljana | Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, 
sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin. | Slika 
na naslovnici: Bernarda KOREZ.
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Praznični december je čas, ko 
velika večina ljudi z veseljem zre v 
prihodnost in trenutno pozabi na 
vsakodnevne probleme in skrbi. V 
človeški naravi je, da smo zadovoljni, 
ko nas obdarijo sorodniki in prijatelji, 
pa četudi je to le beseda ali dejanje, 
namenjeno nam. Z leti, ko postajamo 
starejši in zrelejši, spoznavamo, da 
so dejanja kot tudi nasveti dedkov in 
babic še kako pomembni in nujni za 
razvoj posameznika in družbe. Mlajše 
generacije upoštevajo ta znanja 
skoraj vedno pravočasno. Seveda se 
zgodi, da želijo nekateri vplivati na 
druge s slabimi nameni, verjamem 
pa, da v daljšem obdobju življenje 
postavi vse na pravo mesto. V zadnjih 
letih spremljamo, kako se vrstijo 
in nastajajo vedno novi konflikti in 
trenja med državami in tudi med 
ljudmi. Vedno bolj nam postaja jasno, 
da razmerja, ki so vzpostavljena, sedaj 
ne bodo vzdržala. Razmerje, ko ima 
nekdo vsega v izobilju, drugi pa nima 
dovolj hrane in vode za preživetje, 
se mora spremeniti. Upajmo in 
verjamemo, da se bodo svetovni 
voditelji še pravočasno dogovorili in 
uskladili poti za dosego skupnega 
cilja, to je ohraniti naš planet 
zanamcem.

Naša država Slovenija, tako se zdi, 
ne more veliko vplivati na odločitve 
v svetovnem merilu, vendar ni tako. 
V času, ko informacija in zgledi niso 
časovno omejeni lahko še kako 
vplivamo na odločitve. Sedaj smo 
spoštovan in cenjen narod v Evropi in 
svetu  s svojim jezikom in zgodovino. 
Čeravno nas je malo, lahko s svojimi 
dejanji in predlogi pomagamo pri 
oblikovanju rešitev za naše skupno 
dobro. Zgodi se, da včasih Slovenci 
ukrepe in zaveze, ki smo jih sprejeli 
in dogovorili z Evropo, zase še bolj 

zaostrimo. Morali bomo ravnati 
drugače, saj ima vsaka država svoje 
značilnosti in navade. Spoštovati 
je potrebno sprejete ukrepe in 
obveze ter hkrati zagovarjati svoje 
posebnosti. Kvaliteta življenja in 
sobivanja se kaže ravno v spoštovanju 
drugačnosti , ohranjanju lastnih 
zgodovinskih dejstev in navad. To 
je potrebno vnesti v naše predloge 
in argumente, ki bodo nakazovali, 
kako si predstavljamo naš prispevek 
k ohranjanju dosežene stopnje 
harmonije med narodi. 

Ljudje smo se v zgodovini večkrat 
preseljevali in iskali boljše pogoje za 
življenje. Danes smo tako priča, tudi 
v Sloveniji, velikemu migracijskemu 
toku ljudi, ki si iščejo lepšo prihodnost 
predvsem zaradi spopadov v 
njihovih državah ali pa zaradi novih 
zaposlitvenih možnostih v razvitejših 
državah. Nekateri tudi zatrjujejo, 
da se bliža še večja preselitvena 
težnja, in sicer zaradi spremenjenih 
okoljskih pogojev za življenje na 
zemlji. Tudi zaradi tega se moramo 
pričeti obnašati bolj odgovorno 
do narave in njenih bogastev.  Vsi 
ti ljudje, ki prihajajo v Evropo, si 
zaslužijo spoštovanje in pomoč. 
Hkrati pa moramo vedeti, da se pri 
tako masovnem priseljevanju ljudi 
enkrat konča možnost  sprejemanja 
brez omejitev. Verjamem, da bomo 
v Evropi čim hitreje poiskali skupno 
in pravo rešitev za trenutno stanje. 
Tudi v Sloveniji se dogaja, da centri 
moči vplivajo in oblikujejo naš razvoj. 
V letu, ki je za nami, smo se občine 
z državnimi predstavniki veliko 
pogajale. Dosegli pa smo zelo malo. 
Razvoj lokalne skupnosti je odvisen 
od povprečnine, to je znesek, ki 
pripada občinam po občanu.

Če bi se upoštevale zakonske 
obveznosti  države, bi povprečnina 
morala znašati 652 evrov, trenutno 
pa nam zagotavljajo 522 evrov po 
osebi. Takoj se opazi neskladje, ki 
znaša že 130 evrov. Obveznosti, ki 
jih občinam nalaga država, pa je 
vedno več. Potrebno je poudariti, 
da smo župani zelo razočarani in 
nezadovoljni z odnosom, ki ga imajo 
državni predstavniki do lokalne 
skupnosti. Videti je, kot da ne živimo 
v isti državi in da ne odgovarjamo za 
boljše življenje ljudi. Na drugi strani pa 
isti predstavniki  podpisujejo različne 
sindikalne dogovore za povišanje 
plač, ki ravno tako bremenijo 
občinske proračune. Zaradi vsega 
tega letos občine nismo podpisale 
dogovora o povprečni, ampak smo 
pričeli s postopki za ustavno presojo 
o financiranju občin, hkrati pa iščemo 
tudi somišljenike med priznanimi 
strokovnjaki za lokalno samoupravo. 
Pričakujemo, da bodo odgovorni 
spoznali, da se na lokalni ravni in s 
človekom prične celotna zgodba 
obstoja in razvoja države.

 Župan  Jurij LEP

DRAGE OBČANKE IN OBČANI!
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Konec leta je. Čas, ko radi delamo 
obračune – takšne in drugačne. 
Nekateri so s preteklim letom 
zadovoljni, drugi spet ne. Razlogi 
za ene ali druge so lahko relativni, 
največkrat pa so posledica dogajanj 
v družbi. Za nekoga je uspeh, da 
je zdrav preživel preteklo leto, za 
drugega pa je, žal, uspeh že to, da je 
leto sploh preživel. Vse več je revščine 
in vedno več je ljudi, ki še komaj 
preživijo. Kot človek, ki je opravljal 
eno vodilnih vlog v tedanji Občini 
Ruše pri osamosvajanju Slovenije in 
posledično dejanskem nastanku naše 
države, se večkrat vprašam, kaj nas 
je pripeljalo do tega, da smo danes 
država revščine. Da smo vse vprek 
skregani, da se delimo na vaše in naše 
in da brez tega skorajda sploh več ne 
gre. Kot da vse to ni dovolj, se nam 
dogajajo tudi begunci. Že v prejšnji 
številki tega glasila sem dejal, da se 
v bistvu še marsikdo ne zaveda, za 
kako velik in predvsem daljnosežen 
problem gre, ko gre beseda o 
beguncih.
 
Nekoč sem v sestavku o vzpostavitvi 
schengenskega režima in padcu 
državnih mej zapisal (leta 2007), da 
me je že naslednji dan pot vodila 
čez mejo na Šentilju. Nikjer nobene 
duše, zelo malo osebnih avtomobilov 
na meji in nobenega vprašanja: »Kaj 
imate za prijaviti?«, me je takrat kar 
navdalo z nekakšno tesnobo. Navaditi 
se bo treba, sem si takrat rekel in 
se zapeljal čez mejni prehod, ki ga 
pravzaprav več ni bilo. In zakaj se 
sedaj spominjam tega? Zato, ker so te 
dni na meji s sosednjo Avstrijo pri Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu njihovi policisti 
in njihova vojska. Vsakogar, ki prečka 
mejo, ki je uradno že od leta 2007 
ni, tam legitimirajo. In tukaj se zopet 

vrnemo k problemu begunskega vala. 
Kot kaže, gre s strani naših severnih 
sosedov za vnovično vzpostavljanje 
nekakšnega mejnega režima. Najbrž 
sedaj ni več človeka, ki se ne bi zavedal, 
da je vse skupaj posledica beguncev. 
Ob tem ne želim, da me ima kdo za 
ksenofoba, da v sebi ne prepoznam 
empatije do beguncev, saj jih je velika 
večina revežev, ki bežijo pred revščino 
in zlim. A vseeno: problem beguncev 
že vpliva na naš način življenja, pa 
če si to priznamo ali ne. Da o tem, da 
problem beguncev izčrpava državno 
blagajno, fizično pa tudi policiste, 
vojake in številne humanitarne 
delavce, sploh ne govorim.  

Da pa pred prihajajočimi prazniki in 
novim letom vse le ne bi bilo tako 
črnogledo, vam želim, da naj toplini 
božič vsa vrata odpre. V upanju na 
srečnejše obdobje vam v prihodnjem 
letu, spoštovane bralke in bralci 
Selniških novic, želim dosti zdravja 
in osebnega zadovoljstva. In to vse v 
čaši brez dna, kot je nekdo zapisal v 
svojem blogu na družbenem omrežju. 

V uredništvu smo se zopet sestali 
in se dogovorili o vsem potrebnem 
za izdajo zadnje letošnje številke 
Selniških novic. Tokratna priprava 
Selniških novic je potekala hitro in 
nekako brez nervoze, ki drugače 
spremlja priprave na novo številko 
novic. Že kar hitro ste, spoštovane 
sodelavke in sodelavci-dopisnice 
in dopisniki, začeli pošiljati svoje 
prispevke in tokrat smo lahko mirno 
pripravili pričujočo številko.

Sicer pa tudi v tej številki pišemo o 
marsičem. Poleg nagovora župana 
Jurija LEPA in besed  moje malenkosti 
boste v tej številki našli še pisanje 

o tem, kako se je, v okviru Festivala 
stara trta, naša občina predstavila v 
Mariboru. Pišemo o odprtju Čistilne 
naprave Selnica, o LAS Drava, o 
dejavnostih OŠ Selnica in njenih 
podružnic ter vrtca, Ivanka FREŠER 
piše o bogati dejavnosti Turističnega 
društva Selnica ob Dravi. Pišemo o 
dejavnostih v Hramu kulture Arnolda 
Tovornika, o življenju in programskih 
usmeritvah naše nove knjižnice, o 
brezplačnih delavnicah, o sanaciji cest 
po lanskih neurjih in o Mariborskem 
vodovodu. Tu je zapis našega 
zvestega sodelavca Janeza URBASA, 
ki tokrat predstavlja problematiko 
dela Vaškega odbora s Slemena in tu 
je seveda stalna rubrika o jezikovnih 
drobtinicah dr. Terezije ZORKO.
Pišemo o bogatem delovanju naših 
društev, o obisku lovcev pri naših 
najmlajših v vrtcu, o martinovanju po 
selniško, o odprtju novega športnega 
igrišča, v športni rubriki pa o velikem 
uspehu ekipe malega nogometa KMN 
Slemen. Tu je še obvezna nagradna 
križanka in upamo, da je to dovolj za 
prijetno praznično branje. 

Zima je tu. Najlepšo jo dela veselo 
pričakovanje božičnih in novoletnih 
praznikov. V imenu Uredniškega 
odbora in v svojem imenu vam 
želim vesele, lepe in blagoslovljene 
božične praznike, v prihajajočem letu 
pa obilo uspeha ter medsebojnega 
razumevanja in spoštovanja.

Vaš urednik Slobodan TATALOVIČ

BESEDA 
ODGOVORNEGA UREDNIKA
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Zavod za turizem Maribor-Pohorje, ki je organizator 
Festivala stare trte v Mariboru nas je letos povabil, da 
se kot kraj predstavimo na Trgu Leona Štuklja s svojo 
ponudbo. Z veseljem smo sprejeli povabilo in se lotili 
priprave kompleksne predstavitev naše bogate ponudbe. 
Uspelo nam je izpeljati pester, domiseln družabni 
dogodek, ki je Mariborčanom in turističnim obiskovalcem 
mesta predstavil Selnico ob Dravi.
Povabili smo vsa društva, ki delujejo v naši občini, 
Osnovno šolo, Kmetijsko zadrugo, vse, ki imajo registrirano 
dopolnilno dejavnost na kmetiji ali pa osebno dopolnilno 
dejavnost in nekatera podjetja ter posameznike, da skupaj 
predstavimo kulturne, zabavne, kulinarične, glasbene, 
plesne in ročnodelske programe iz naše Selnice. 
S pomočjo odličnih organizatorjev: Janka LISJAKA, 
Polonce PERKUŠ in Jureta Grizolda nam je uspelo ustvariti 
zanimivo zgodbo, ki smo jo ves dan ustvarjali s kulinarično 
ponudbo Selniške rajngle, kulturnim programom, 
ustvarjalnimi delavnicami in Selniško tržnico.
»Pika na i« celotne predstavitve je bil prihod kraljice 
JABOLK Taje Gril v spremstvu župana Jurija Lepa na kočiji, 
s katero se je popeljala po Trgu Leona Štuklja do odra.

Tam je župan mesta Maribor gospod Andrej FIŠTRAVEC 
zaželel dobrodošlico našemu županu in kraljici. Oba župana 
sta pozdravila zbrane na Trgu in poudarila pomembnost 

sodelovanja in povezovanja obeh občin. Ob tem je 
župan Selnice ob Dravi podaril košaro selniških jabolk 
mariborskemu županu.

Mariborčani in vsi drugi 
obiskovalci so uživali ob 
pestri kulinarični ponudbi 
Selniške rajngle in z veseljem 
okušali divjačinski golaž, ki 
so ga pripravili lovci Lovske 
družine Boč na Kozjaku, 

dravsko ribjo župo, ki jo je skuhal Bojan Perko, kiselo župo 
iz Gradišča na Kozjaku, jabolčni štrudl, gibanice in flancate, 
ki so jih pripravile članice Društva podeželski žena in deklet, 
pečene kostanje, pečen krompir itd. Poleg Vina Breznik so za 
gostinsko ponudbo obiskovalcev skrbeli še gostinci iz Idile, 
d.o.o., in Bara B. Za brezhibno organizacijo, ideje o gostinski 
ponudbi in motivacijo ter tehnično podporo je odlično 

DOGAJANJE NA TRGU LEONA ŠTUKLJA 
V OKVIRU FESTIVALA STARE TRTE S 
SELNIŠKO PREDSTAVITVIJO               

Celotno priredite je povezovala 
Viltuška gospodična, ki jo je več kot 
dobro odigrala Špela POKERŽNIK.

Bojan PERKO

Janko LISJAK
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poskrbel gospod Jasno Lisjak, ki pa je bil tudi motivator in 
idejni vodja za izvedbo prihoda kraljice Jabolk in razstav.
Obiskovalci so se zanimali tudi za ponudbo na stojnicah 
Selniške tržnice, kjer so čebelarji OŠ Selnica ob Dravi, 
Sadjarstvo Grahor, Soven, Godi mi, Turistično društvo 
Selnica ob Dravi, Vina Breznik in še kdo ponujali selniška 
jabolka, domačo marmelado, domači kruh in zaseko, 
konopljino olje in čaje, sivko, volno in pletenine, zelišča, 
med, mila iz čebeljega voska, domače klobase in še kaj.  Za 
organizacijo ponudnikov na Selniški tržnici pa je zagotovo 
najbolj zaslužen Jure Grizold.

Manjkalo ni niti tekmovanje s pležuhi, ki so ga izvedli v okviru 
Društva Country club, prav tako pa smo imeli  tudi razstave 
likovnih del nekaterih Selničanov, kovaških umetniških 
skulptur Janka Lisjaka, ročno izdelanega nakita Zvezdane 
Tomšič ter ročno izdelanih in izvezenih namiznih prtov, ki jih 
izdelujejo članice ročnodelskega društva Marjetice.

Veliko število obiskovalcev ves čas trajanja prireditve pod 
naslovom »SELNICA OB DRAVI SE PREDSTAVI« je zagotovo 
najlepša pohvala vsem, ki so vložili veliko truda in dela v ta 
dogodek.

Pester družabni program na odru, s predstavami za otroke 
med 10.uro in 11.uro (Žogica nogica in lutkovna predstava 
Kdo je za večerjo ter folklora s plesom Kdo je jabke kral) in 
popoldan od 13. ure dalje z mladimi  frajtonarji, pevskimi 
zbori in ansamblom Marušeki je pripravila in povezovala 
Polonca Perkuš, ki je ob tem iznajdljivo in spontano 

vključevala v povezovanje tudi Viltuško gospodično.
Bogat kulturni program so izvedli učenci OŠ Selnica ob Dravi 
in pevski zbori (KD Pavza – Obrtniški moški pevski zbor, KUD 
Arnold Tovornik Mešani pevski zbor Sv.Marjeta, Pevsko 
društvo LIPA, Sv. Duh na Ostrem Vrhu) ter mladi frajtonarji 
in Marušeki.
Za vse ljubitelje kreativnosti so se izvajale ustvarjalne 
delavnice za otroke in odrasle, od delavnic polstenja in 
delavnice izdelovanja zeliščarskih slik do prikaza kovanja.

Seveda pa na tem mestu še enkrat izrekamo zahvalo vsem, 
ki ste se odzvali povabilu in sodelovali s svojim izdelki in 
storitvami na tem dogodku.

PZ Lipa

Ljudske pevke iz Gradišča na Kozjaku
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Na koncu moramo poudariti, da gre 
največ zaslug, da je ta dogodek tako 
odlično uspel, gospodu Janku Lisjaku, 
ki je odličen motivator in organizator. 
Janko, hvala vam!

Še enkrat hvala tudi Polonci, ki je 
zagotovila odlično podporo dogodku 
z zasnovo in izvedbo kulturnega 
programa.

        Zapisala: Darja SLIVNJAK
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ 

in Marica PRAZNIK

PZ Pavza

MEPZ Sv. Marjeta
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Župan Jurij LEP je v nagovoru poudaril, da gre za prav 
poseben trenutek, saj smo uspešno izpeljali vse aktivnosti 
na projektu in tako poskrbeli za celovitost sistema 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je vključeval 
tudi izgradnjo nove čistilne naprave. »Gre za eno izmed 
največjih investicij v komunalno infrastrukturo občine.« 

Nagovorila nas je tudi ministrica za okolje in prostor, ga. 
Irena MAJCEN, ki je izpostavila pomembnost projekta 
kot osnovo za nadaljnjo širitev omrežja in zagotavljanje 
pogojev za dodatno priključevanje.
Omenjeni projekt bo na območju občine znatno 
prispeval k ohranjanju, zaščiti in izboljšanju kakovosti 
okolja z zmanjšanim onesnaževanjem porečja 
Drave, zaščitil bo zdravje prebivalcev z zmanjšanim 
onesnaženjem podtalnice in izboljšal življenjske pogoje 
na poseljenih območjih občine.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem občankam in 
občanom občine Selnica ob Dravi za potrpežljivost, 
razumevanje in sodelovanje, da so lahko dela na projektu 
potekala po predvidenem planu in se zaključila brez 
večjih zapletov.

                                              Pripravil: Karl LAMPREHT
                                                                     Foto: Karl LAMPREHT 

in Frontal, d.o.o.

V petek, 6. novembra 2015, je potekalo 
slavnostno odprtje nove čistilne 
naprave in kanalizacijskega sistema 
v naši občini. Investicija vredna okoli 
7,5 milijona evrov, spada v skupino 
projektov Odvajanje in čiščenje 
odpadne vode v porečju Drave – Zg. 
Drava, na katerem sodeluje 5 občin: 
Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje 
ob Dravi in Selnica ob Dravi. Dosežek 
projekta je nova čistilna naprava 
zmogljivosti 5000 populacijskih enot 
in nov kanalizacijski sistem v dolžini 
8.850 m s pripadajočimi črpališči. 

SLAVNOSTNO ODPRTJE NOVE ČISTILNE 
NAPRAVE V OBČINI SELNICA OB DRAVI

Čistilna naprava Selnica ob Dravi

Trak so prerezali ministrica Irena MAJCEN, župan Jurij LEP in vodja 
projekta Slobodan TATALOVIČ.

Občanke in občani so si z zanimanjem ogledali delovanje čistilne naprave
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NOVA LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA, 
KI SE BO IMENOVALA LAS DRAVA
V začetku novembra smo z objavo 
javnega poziva tudi uradno pričeli 
s postopki za ustanovitev Lokalne 
akcijske skupine (LAS) na področju 
občin Selnica ob Dravi, Lovrenc na 
Pohorju in Ruše. V občini Selnica ob 
Dravi je v obdobju 2007–2013 že bila 
ustanovljena in aktivna LAS Jabolko. 
V Uredbi o izvajanju lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost v 
programskem obdobju 2014–2020 
(CLLD 2014 – 2020),  so se spremenili 
nekateri pogoji. Eden izmed pogojev 
zahteva, da je na geografsko in 
funkcionalno zaokroženem območju 
najmanj 10.000 prebivalcev. Ta pogoj 
je narekoval potrebo po povezovanju 
na območju treh sosednjih občin.
Tako so se župani občin Selnica ob 
Dravi, Lovrenc na Pohorju in Ruše 
dogovorili, da se bodo vse tri občine 
na podlagi bogate skupne zgodovine 
in tradicije povezale v skupni LAS. 
Ta iniciativna skupina se je odločila 
poimenovati LAS po reki, ki nas že 
od vekomaj povezuje, tako je skupni 
projekt dobil ime LAS DRAVA.
Posebnost novega obdobja 
2014–2020 je sprememba, ki je 
omogočila različnim lokalnim 
akcijskim skupinam, da izkoristijo 
polni potencial CLLD-pristopa na 
tak način, da je Strategija lokalnega 
razvoja (SLR) podprta iz več skladov, 
in sicer poleg Kmetijskega EKSRP tudi 
iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (ESRR). Podpora iz naslova 
EKSRP je osredotočena v peto težišče 
ukrepanja iz PRP 2014–2020, ki se 
glasi: »Zelena delovna mesta in 
skladen vzdržen razvoj podeželja, 
ki temelji na razvoju endogenih 
potencialov podeželja.« Podpora iz 
naslova ESRR je osredotočena na peto 
prednostno naložbo v okviru devete 

prednostne osi OP EKP 2014–2020 – 
»Vlaganja v okviru strategij lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost.«
Članstvo v LAS je prostovoljno, 
odprtega tipa in dostopno vsem pod 
enakimi pogoji. Vstop v partnerstvo 
LAS je odprt za vse tiste posameznike 
in organizacije, ki imajo željo aktivno 
sodelovati pri udejanjanju skupnega 
razvoja in sprejmejo pravila delovanja 
iz Uredbe CLLD. LAS sestavljajo člani 
s celotnega območja po načelu 
tripartitnosti, in sicer predstavniki 
javnega sektorja (občine, javni 
zavodi), gospodarskega sektorja 
(podjetja, d. o. o., s. p., zadruge, 
kmetije) in predstavniki civilne 
družbe (društva, iniciative, 
posamezniki). Vstop v partnerstvo 
bo mogoč kadarkoli v obdobju 
delovanja LAS. Izvede se na osnovi 
izraženega namena s pristopno izjavo 
za vstop v partnerstvo LAS DRAVA 
2014–2020 in poznejšim podpisom 
pogodbe.

Pravice članov LAS so:
• sodelovanje pri pripravi Lokalne 

razvojne strategije (LRS);
• voliti in biti izvoljen v organe LAS;
• biti seznanjen z letnimi programi 

dela in poslovanjem LAS;
• uresničevanje osebnih in javnih 

interesov, povezanih s cilji LAS.

Prioritetna področja, ki jih je po 

uredbi CLLD treba upoštevati pri 
reševanju lokalnih razvojnih potreb in 
vključiti v strategijo lokalnega razvoja 
so:
• ustvarjanje delovnih mest,
• razvoj osnovnih storitev,
• varstvo okolja in ohranjanje narave 

ter
• večja vključenost mladih, žensk in 

drugih ranljivih skupin.

Aktivnosti v pripravljalnem obdobju 
LAS DRAVA:
• Objava Javnega poziva za 

vzpostavitev in članstvo LAS – 12. 
nov. 2015.

• Delavnice predstavitev po 
tematskih področij LAS – od 24. 
nov. do 3. dec.  2015.

• Zbiranje pristopnih izjav in 
predlogov projektov – do 31. dec. 
2015.

• Podpis pogodb in ustanovna 
skupščina – okoli 20. jan. 2016 
(poslana bodo vabila).

• Oddaja SLR za LAS DRAVA na 
Koordinacijski odbor CLLD – do 31. 
jan. 2016.

• Nekje proti koncu meseca 
septembra 2016 bi se že lahko 
začeli izvajati prvi projekti.

Ključne naloge LAS DRAVA so:
• vepriprava in izvajanje lokalne 

razvojne strategije za celosten 
in usklajen razvoj podeželja na 
območju LAS;

• priprava in izvajanje preglednega 
in objektivnega načina nabora, 
ocenjevanja in izbora predlaganih 
projektov za izvajanje lokalne 
razvojne strategije; 

• spremljanje, vrednotenje in 
poročanje o delovanju LAS in 
izvajanju strategije LRS;
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S R E Č N O  2016

• animiranje ter sprotno informiranje 
prebivalcev in drugih akterjev na 
podeželju;

• izobraževanje, usposabljanje in 
svetovanje članom LAS ter drugim 
prebivalcem;

• usklajevanje s strokovnimi in 
drugimi institucijami podpornega 
okolja;

• zagotavljanje podpore izvajanju 
projektov in projektnega 
upravljanja (menedžmenta);

• sodelovanje znotraj in med LAS-i;
• iskanje ter zagotavljanje finančnih 

virov za izvajanje aktivnosti in 
projektov.

Finančni potencial  LAS
V obdobju 2014-2020 bo na voljo 

96 milijonov evrov. V kmetijskem 
skladu čaka 52 milijonov evrov, v 
regionalnem 37 milijonov in ribiškem 
6,6 milijona, toda slednjega bo zaradi 
vstopnih pogojev lahko koristilo le 
območje Posočja.

Naša LAS DRAVA bo na območju 
vseh treh občin na osnovi izračunov 
finančnega potenciala v prihodnjem 
obdobju za financiranje projektov 
lahko razpolagala z 914.877,00€. 
Sofinanciranje operacij (projektov) 
bo omogočeno v maksimalnem 
deležu 85 % upravičenih stroškov 
projekta. Novost novega obdobja je 
tudi pravilo, da se morajo sredstva 
iz obeh skladov EKSRP in ESRR 
porabiti na področju, kateremu 

po predpisanem izračunu (z 
upoštevanjem števila prebivalcev, 
površine, razvitosti …) tudi pripadajo.                                                                                                                                       

Predviden finančni potencial sredstev 
za financiranje projektov LAS DRAVA 
na območju občine SELNICA OB 
DRAVI je 263.237,00 €.

Osnovni cilji pristopa CLLD so 
izgradnja lokalnih zmogljivosti, 
izboljšanje zaposlenosti, razširjanje 
dejavnosti na podeželju, spodbujanje 
lokalnega razvoja, izboljšanje 
upravljanja na podeželskih območjih 
in širjenje inovativnosti. Na ravni 
celotne Evropske unije je trenutno 
delujočih preko 800 LAS-ov.
                                                                                                                                                                                

Zapisala: Darja SLIVNJAK

Gasilska  društva naših treh občin : 
Ruše , Lovrenc na Pohorju in Selnica 
ob Dravi so se 6. februarja 1983 
odločila za ustanovitev Občinske 
gasilske zveze Ruše , ki se je ob 
preoblikovanju lokalne samouprave 
preimenovala v Gasilsko zvezo Ruše 
in povezuje vseh šest Prostovoljnih 
gasilskih društev .

A kmalu smo spoznali , da je bila 
odločitev pravilna . Z vsemi tremi 
župani je bila v letu 2000 podpisana  
tripartitna pogodba o izvajanju  
Javne gasilske službe.

Skupna skrb je izobraževanje 
operativnega članstva, nabava 
skupne in osebne opreme, 
preventivne aktivnosti, vzgoja mladih 
gasilcev, članic in skrb  za dobro 
počutje naših gasilskih veteranov . 

Iščemo poti  za dobro delo vseh 
prostovoljnih gasilcev  in se nenehno 
prizadevamo za še boljše in varnejše 
življenje vseh naših občanov .

Letos smo opravili veliko nalog na 
področju zaščite in reševanja :

• velika intervencija na gozdnem 
požaru v občini Selnica ob Dravi 
dne 20. 11. 2015;

• pomoč naših operativnih članov v 
nastanitvenem centru v Šentilju;

• izpostaviti želim tudi pomoč z 
(AED) avtomatskim defibrilatorjem 
pri zastoju srca .

Cilji v letu 2016 so jasni. 
Zagotavljanje požarne varnosti 
vsem občanom naših občin in dobro 

sodelovanje z lokalnimi skupnostmi  
ter vsemi tremi župani .

Iskrene čestitke ob vstopu v novo 
leto, lep božič, srečno, zdravo, 
predvsem pa varno  novo leto 2016 
Vam želimo vaši  GASILCI!
NA  POMOČ!                                                                            

Predsednik  GZ Ruše 
Jože URLEB, GČ  II. stopnje
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Kultura (iz latinske besede 
cultura, izpeljane iz colere, 
kar pomeni »gojiti«) se 
na splošno nanaša na 
oblike človeške dejavnosti 
in simbolične strukture, 
ki dajejo taki aktivnosti 
pomen. Različne definicije 
»kulture« odražajo različne 
teoretične osnove za 
razumevanje oziroma 
merila za vrednotenje 
človeške dejavnosti.
V najširšem pomenu 
označuje izraz kultura vse 
produkte posameznika, 
skupine ali družbe 
inteligentnih bitij. 
Sem spadajo tehnika, 
umetnost, znanost kot 
tudi moralni sistemi in 
značilna vedenja in navade 
izbranih inteligentnih 
entitet. Ožje pa ima izraz 
natančnejše pomene na 
različnih področjih človeške 
dejavnosti.
Različne človeške 
družbe imajo različne 
kulture, osebna kultura 
posameznika pa se lahko 
razlikuje od kulture 
drugega. (vir: Wikipedia)
Iztek leta je vedno čas in 

priložnost, ko pregledamo 
in se ozremo na prehojeno 
pot, naredimo zbir 
rezultatov in si zastavljamo 
cilje in naloge za 
prihodnost. Po poti Hrama 
kulture Arnolda Tovornika 
korakamo od meseca 
maja. S ponosom lahko 
rečemo, da upravičujemo 
in potrjujemo naša 
pričakovanja. V tako 
kratkem času smo ponudili 
veliko različnih dogodkov 
in prireditev, tako za sam 
domač kraj kot tudi za širšo 
regijo.
Prav je, da v imenu »Hrama 
kulture« povemo nekaj tudi 
o pomenu kulture, našem 
sodelovanju in vključevanju 
v dogajanje.

Statistika obiskov:

To pomeni skupaj 142 
dogodkov in 14.114 

obiskov. Takšno je bilo naše 
dosedanje dogajanje. Veseli 
smo, da so v našem Hramu 
kulture mesto našla društva 
iz lokalnega okolja, katerim 
posebej namenjamo veliko 
pozornosti. Povedati pa 
moramo, da tako bogata 
investicija daje pomen 
tudi širšemu okolju, saj 
omogoča izvedbo tehnično 
zahtevnejših prireditev, 
tako se povezujemo z 
različnimi organizatorji 
po Sloveniji (Sititeater, 
Špas teater, MG Ptuj, …), 
te povezave bodo našim 
občankam in občanom 
omogočile ogled predstav 
po njim dostopnim cenam, 
prav tako kot tudi drugim v 
Dravski dolini od Maribora 
do Dravograda. 

Seveda se bomo v bodoče 
še bolj potrudili in ponudili 

še več. Hram kulture 
Arnolda Tovornika odpira 
vrata vsem občankam in 
občanom občine Selnice ob 
Dravi in širše, zato je prav, 
da smo vsi del dogajanja. 
Ob zaključku iztekajočega 
leta si želimo, da si skupaj 
zastavimo cilj, da se »vsaj« 
enkrat v mesecu družimo 
v  našem domačem Hramu 
kulture. Pomembno se 
je zavedati, da je v novi 
finančni perspektivi 
2014-2020 poudarek na 
programskih vsebinah in 
povezovanju, zato smo 
prepričani, da je najboljša 
in trajnostno naravnana 
investicija – investicija 
v dobre programe na 
področjih, ki bogatijo in 
osmišljajo naša življenja in 
večkratno vračajo vloženo.
V Novem letu vam želimo 
veliko sreče, zdravja in 
veliko dobrega ter na 
mnoga snidenja v našem 
Hramu kulture Arnolda 
Tovornika.

Mihael KRANJČEVIĆ                                                                                                            
v.d. direktorja 

HRAM KULTURE ARNOLDA TOVORNIKA

Velika 
dvorana:

Mala 
dvorana: MB Knjižnica:

Število 
dogodkov: 83 59 (od otvoritve 

do 1.12.2015)
Število 
obiskov: 8.033  992     5.089 



12 Selniške novice 26 | december 2015

OBČINA SELNICA OB DRAVI

V našem okolju niso ravno pogosti 
dogodki, ki bi pozitivno povezali ljudi 
in obogatili življenje skupnosti, zato 
je selniška pridobitev – Hram kulture 
Arnolda Tovornika in z njim občinske 
knjižnice izjemnega pomena. Pol 
leta je kratka doba, pa vendar lahko 
zapišemo, da vsaj knjižnica počasi 
postaja stičišče generacij, prostor, 
ki ga vse več ljudi prepoznava kot 
tisto točko, ki zagotavlja prijetno 
preživljanje prostega časa, branje za 
dušo, študijsko gradivo, povezavo 
s svetovnim spletom, pa tudi vse 
vrste gradiva na sodobnih medijih 
ter elektronske podatkovne zbirke 
in elektronske knjige. Člani knjižnice 
imajo možnost, da vse to elektronsko 
gradivo uporabljajo tudi na daljavo, 
od doma, se pravi tudi v času, ko je 
knjižnica zaprta. Kljub kulturi vse 
manj naklonjenim časom se lahko v 
Mariborski knjižnici letos pohvalimo 
kar z dvema novima knjižnicama, pred 
kratkim se je v nove prostore preselila 
tudi Knjižnica Janka Glazerja Ruše, 
in z novim bibliobusom. Selničani ga 
seveda ne potrebujete več, saj imate 
čudovito sodobno občinsko knjižnico!
Knjižnica v Selnici ne pomeni le 
ponudbe knjižničnega gradiva, 
ampak je tudi prostor pravljičnih ur 
za najmlajše. Septembra smo začeli 
z njimi in od takrat vabimo vsak prvi 
petek ob 17.00 na pravljična doživetja. 

Otroci, ki obiskujejo vrtec, tudi tisti pri 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu in Gradišču 
na Kozjaku, redno obiskujejo knjižnico 
organizirano, saj smo za vse skupine 
pripravili ure pravljic po posebnem 
razporedu v dopoldanskem času. Za 
nami je že prva literarna prireditev 
za odrasle. Pisatelj Feri Lainšček je 
pritegnil več kot sto obiskovalcev in 
prav vse navdušil s svojo iskrenostjo in 
prekmursko odprto naravo. 

Naslednja gostja v knjižnici bo 
predvidoma februarja, ko praznuje 
življenjski jubilej, akademikinja dr. 
Zinka Zorko, ki smo jo vključili med 
knjižničnih 65 obrazov. Razstava 
65 obrazov fotografskega mojstra 
Branimirja Ritonje bo v Hramu kulture 
februarja, za marec pa pripravljamo 
veliko multimedijsko razstavo o 
Arnoldu Tovorniku.
V knjižnico bi radi pritegnili tudi 
ljubitelje dobrega branja, ki se želijo 
o prebranih knjigah pogovarjati, 
zato iščemo bralnega navdušenca, 
prostovoljca, ki bi bil pripravljen 
prevzeti bralni klub. Prav tako želimo 
v knjižnici s pomočjo prostovoljcev 
izvajati računalniške delavnice za 
starejše, saj oprema je na voljo. 
Dva občana Selnice sta postala 
ambasadorja Mariborske knjižnice: 
prvi mož Selnice, najbolj zaslužen za 
veliko novo pridobitev, župan Jurij Lep, 

in mladi zagovornik potujoče knjižnice, 
Tine Šteger. S tem sta se zavezala k 
zagovorništvu knjižnice in se pridružila 
širši skupini ambasadorjev Mariborske 
knjižnice: Dragu Jančarju, Mitji Čandru, 
Andreju Brvarju, Acu Prosniku, Tonetu 
Partljiču, dr. Poloni Seme Ciglenečki, 
Alenki Glazer, Franciju Pivcu in drugim, 
ki zastavljajo svoj vpliv za širjenje 
zavedanja javnosti o pomenu knjižnice 
za lokalno okolje. 
Kmalu bomo pripravili celovito 
poročilo o delu knjižnice v letu 2015. 
Že zdaj pa lahko strnemo nekaj 
številk o obisku in izposoji v Knjižnici 
Selnica. Od otvoritve, 15. maja, do 
konca novembra ste Selničani obiskali 
knjižnico 5.357 - krat in si izposodili 
13.250 enot gradiva. To pomeni v pol 
leta kar petkrat več obiskov in dvakrat 
več izposoj kot na bibliobusu v celem 
letu 2014. Seveda si želimo, da bi 
knjižnica pritegnila še več občanov, 
saj ponuja vedno bogatejšo zbirko 
gradiva, pa tudi dejavnost za različne 
ciljne skupine se počasi širi. Odprta je 
ob ponedeljkih, sredah in petkih od 
13.00 do 19.00 ter ob sobotah od 8.00 
do 12.00. Pridružite se veliki družini 
bralcev Mariborske knjižnice in pridite 
v vašo Knjižnico Selnica!

Pripravila: Dragica TURJAK, 
direktorica

POL LETA Z NOVO KNJIŽNICO
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V Knjižnici Selnica ob Dravi uvajamo 
z novim letom kar nekaj novosti, ki 
bodo pritegnile širši krog bralcev, 
od tistih zahtevnih, ki prisegajo še 
vedno na klasiko, realizem, kot tistih, 
ki jih zanima lahkotnejša literatura, 
vendar ne prozaična. Pri NABAVI 
NOVEGA GRADIVA za prihajajoče 
leto 2016 smo upoštevali smernice 
literarnih moderatorjev v knjižnicah 
po Sloveniji, kjer že vrsto leto 
potekajo Bralni klubi. Tako boste imeli 
v novi knjižnici na voljo trenutno 
aktualne knjige: Jonas Jonnason 
-  Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in 
izginil, Mihail Afanasević Bulgakov – 
Mojster in Margareta, Paolo Giordano 
– Samotnost praštevil, Nicolai Lilin 
– Sibirska vzgoja, Gabriel Garcia 
Marquez – Žalostne kurbe mojega 
življenja, Mary Camberlain – Krojačica 
iz Duchaua, Feri Lainšček – Ločil bom 
peno od valov, Strah za metulje v 
nevihti,  Nina George – Pesem line 
in morja, Drago Jančar – To noč sem 
jo videl, Muriel Barbery – Eleganca 
ježa, Patrick White – Viseči vrtovi, 
Evald Flisar – Začarani Odisej, Tam 
me boš našel, Opazovalec, Siobhan 
Dowd – Barjanski otok, Bernhard 
Schlink – Bralec, Ioanna Karystiani 
– Mala Anglija, Arto Paasilinna – 
Dedu za petami, Srečni človek , 
Morten Ramsland – Pasjeglavec, Toni 
Morrison – Milost, Ljubezen, Rodrigo 
Munoz Avia – Psihologi, psihitari in 
drugi norci, Torgny Lindgren – Čmrlji 
med, Steff Penny – Nežnost volkov, 
Arundhati Roy –Bog malih stvari, 
Mark Haddon – Skrivnostni primer ali 
kdo je umoril psa, Haruki Murakami 
– Kafka na obali, Južno od meje 
zahodno od sonca, Cheryl Strayed 
– Divja, Laura Sintija Černiauskaite – 
Dihanje V Marmor.

Morda vas zanima ruska književnost 
in mafija, potem je natanko za vas 
knjiga Nicolaia Linina z naslovom 
Sibirska vzgoja, ki vas vodi v svet 
kriminalne skupnosti »poštenih 
hudodelcev« v bivši sovjetski 
republiki Prednestrje. V okolju, kjer 
vzgojo, vrednote in čast piše tradicija 
tetovaž, se omenjena kriminalna 
skupnost z globokim spoštovanjem 
do vere in orožja bori proti oblasti. 
Sibirska vzgoja predstavlja prvi del 
triologije in je prva od zaenkrat dveh 
knjig, prevedenih v slovenščino. Poleg 
Sibirske vzgoje je to še Prosti pad, ki je 
prav tako na voljo v naši knjižnici.
Veliki večni roman, ki vas bo ob 
zbranem branju, saj gre za »težko« 
literaturo, Mojster in Margareta 
Mihaila Afanasevića Bulgakova, 
posrkal vase in vas ne bo spustil do 
zadnjega stavka. Nekako tako:« Da 
človek je umrljiv, ampak to še ni tako 
hudo. Slabo je to, da je včasih umrljiv 
kar iznenada, to je tisto zoprno! In 
še tega ne more vedeti, kaj bo počel 
nocojšnji večer.« Delo je bilo četrt 
stoletja prepovedano in skrito v 
sovjetskih cenzorskih bunkerjih. Za 
zanimivost vam zaupamo, da je to 
najljubši roman Dragice Turjak, naše 
direktorice knjižnice.
Za tiste, ki se želite predvsem 
nasmejati, vas ne bo razočaral večni 
Arto Pasilinna s svojimi komičnimi in 
misterioznimi liki.

BRALNI KLUB bo, kot je bilo rečeno, 
ustanovljen v mesecu januarju 2016 
tudi v naši knjižnici. Bralni klubi 
potekajo tako, da se ljubitelji knjig 
srečujejo v knjižnici in si izmenjujejo 
misli oz. debatirajo o prebrani 
literaturi, ki jo določi moderator. 
Glede na to, da imamo v naši knjižnici 

velik prostor za srečanja in izmenjavo 
lepih ali manj lepih vtisov o prebrani 
knjigi, smo prepričani, da se bo čim 
več občanov vanj tudi vključilo.  
V prostorih knjižnice bodo potekale 
tudi URE PRAVLJIC, in sicer 
predvidoma vsak petek v mesecu 
ob 17.00 uri (če bo prišlo do kakšnih 
sprememb, bo to pravočasno 
javljeno). 

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 
BRANIMIRJA RITONJE 65 
OBRAZOV bo konec meseca 
januarja 2016 v prostorih KITC ob 
praznovanju 65 - letnice Mariborske 
knjižnice in predstavlja 65 osebnosti, 
ki so povezane s knjižnico Maribor 
in drugimi občinami ter okolji, v 
katerih delujejo izpostave Mariborske 
knjižnice.

V mesecu februarju 2016 bo 
potekala LITERARNA POSTAJA Z 
DR. ZINKO ZORKO ob njeni 80 - 
letnici. V mesecu marcu 2016 pa bo 
pripravljena večja razstava o Arnoldu 
Tovorniku.
Za obiskovalce knjižnice , ki 
še ne poznajo iskanja knjig po 
spletu, organiziramo v novem 
letu tudi INFORMACIJSKO 
OPISMENJEVANJE.

Pripravila: Nada HÖLZL

NOVOSTI V LETU 2016 V KNJIŽNICI SELNICA 
OB DRAVI
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USPEH MLADIH SELNIŠKIH ČEBELARJEV

Na Osnovni šoli v Selnici ob Dravi uspešno deluje tudi 
čebelarski krožek. Pod mentorstvom učitelja Blaža 
Lovriča se fantje in dekleta učijo ravnanja s čebelami, pri 
praktičnem delu pa skrbijo za šolski učni čebelnjak, kjer 
ob normalnih letinah pridelajo dovolj medu za šolske 
potrebe. Na državni ravni mladi čebelarji tekmujejo v 
znanju in tu so selniški čebelarji še posebej uspešni. 
Vsako leto se večina ekip po starostnih skupinah vrne 
z zlatimi odličji. Njihovi uspehi niso ostali neopaženi, 
zato so bili pomladi letošnjega leta izbrani, da zastopajo 
mlade slovenske čebelarje na mednarodnem srečanju 
in tekmovanju mladih čebelarjev, ki je letos potekalo na 
Slovaškem, v Banski Bistrici.
Od 9. Do 12. julija 2015 so se zbrali predstavniki 
nacionalnih čebelarskih organizacij iz 22 držav na 
Mednarodnem srečanju mladih čebelarjev (International 
Meeting of Young Beekeepers). Slovenijo so zastopali 
selniški čebelarji v sestavi Asej Fras Pečlin, Miha Gosak, 
Marko Kričej in Nik Javornik. Seveda je z njimi odpotoval 
tudi mentor Blaž Lovrič.

Čas v Banski Bistrici je bil namenjen medsebojnemu 
spoznavanju, ogledu lokalnih znamenitosti,  seveda 
pa tudi tekmovalnemu delu. Tekmovanje je potekalo 
dva dni in je vključevalo tako preverjanje teoretičnega 
znanja kakor tudi konkretno praktično delo s čebelami in 
nakladnimi panji. V Sloveniji čebelarimo pretežno z drugo 
obliko panjev, zato je bil ta del za naše mlade čebelarje 
še posebej zahteven. Poseben program izobraževanj je 
bil namenjen tudi mentorjem, ki so lahko bliže spoznali 
bogato slovaško tradicijo čebelarjenja in njihov pristop 
k oblikovanju mladih rodov čebelarjev. Kot zanimivost 
naj omenimo srednjo čebelarsko šolo, kjer se mladi v 
triletnem programu skozi teoretična in praktična znanja 
zelo dobro poučijo o čebelarstvu. In naši osnovnošolci so 
tekmovali prav s temi mladinci.

Na samo tekmovanje so se pripravljali vse leto, po 
zaključku šolskega leta, ko so njihovi vrstniki že uživali 
svobodo počitnic, so svoje priprave še pospešili. Vsak dan, 
tudi ob sobotah, so pilili svoje znanje in praktično delo v 
panju. Do odhoda v Bansko Bistrico.
In uspeh ni izostal. Med vsemi ekipami so v skupnem 
seštevku dosegli odlično 5. Mesto. To je najboljša uvrstitev 
slovenske ekipe do sedaj! Med posamezniki pa je bil 
najboljši Marko Kričej, ki je s 7. mestom ponovil najboljšo 
posamično uvrstitev slovenskega predstavnika.

Za ta uspeh so seveda v prvi vrsti zaslužni naši mladi 
čebelarji, ki so z resnim pristopom osvojili zahtevno 
znanje in se na tekmovanju tudi izkazali. Seveda pa ta 
uspeh brez glavnega motivatorja in trenerja mentorja 
Blaža Lovriča ne bi bil mogoč. S svojim pristopom in 
navdušenjem do dela s čebelami jih je okužil in jih v tem 
plemenitem poslanstvu tudi vzpodbuja.
Na tem mestu se je potrebno zahvaliti tudi Občini Selnica 
ob Dravi in županu Juriju Lepu za vso pomoč pri pripravah 
na tekmovanje.
Mladim čebelarjem tudi nadalje želimo lepih uspehov in 
jih pozdravljamo s čebelarskim pozdravom: Naj medi!
                                                                                                                     

Zapisal: Tomaž KRIČEJ
Fotografije: Blaž LOVRIČ
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TEDEN OTROKA V VRTCU IN ŠOLI 
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU
Poslanica v letošnjem tednu otroka, ki 
je potekal od 5. do 12. oktobra, je bila 
pesem Andreja Rozmana Roze Nekaj 
ti moram povedati.

NEKAJ TI MORAM POVEDAT
Za vsakogar mora obstajat nekdo,
kateremu tako zaupa,
da se mu lahko zaupa,
ko mu je težko.

Za vsakogar mora obstajat nekdo,
ki ga razume in posluša,
ko mu je zmrznjena duša
in mu je v srcu slabo.

Nekdo, kateremu lahko zaupa tudi tiste težave,
ki bi jih najrajši izbrisal iz glave,
in mu lahko pove tudi to,
kar ni povedat lahko.

A pogovarjanje je za človeka
še bolj pomembno kot obleka
in hkrati danes redka stvar,
za katero ni potreben denar.

Pogovarjanje ni le za zabavo,
zdravilno je tudi, ko imamo težavo
in se v lastnih mislih dušimo,
dokler jih še z nekom ne delimo.

Pogovarjanje je bližina in toplina,
s pogovarjanjem smo družina in skupina.
S pogovarjanjem se človek s človekom prepleta,
s pogovarjanjem smo mreža tudi zunaj interneta.

Andrej Rozman Roza

Rozman v svoji pesmi skuša poudariti, 
kako pomembno je kakovostno 
sporazumevanje otroka z drugo 
osebo. Komuniciranje je dvosmeren 
odnos, v katerem udeleženci 
sporočila pošiljajo, sprejemajo in 
jih interpretirajo. Velikokrat z otroki 
poteka le enosmerna komunikacija 
tako, da jim odrasli razlagamo, 
ukazujemo, jih opozarjamo in 
podobno. Otroci pa žal v takšni 
komunikaciji nimajo možnosti 
spraševati in argumentirati svojih 
stališč. Mnogokrat se zgodi, da nam 
otroci svoje želje, pričakovanja, 
strahove, stiske in tudi zadovoljstvo 
ter hrepenenja sporočajo na različne 
načine, odrasli pa si ne vzamemo 
dovolj časa, da bi se dovolj poglobili 
v sporočilno vrednost izraženega. 
Poslušati in dojeti pravo vrednost 
otrokovega sporočila so temelji 
kvalitetne komunikacije.

Teden otroka smo strokovne delavke 
na naši podružnični šoli in vrtcu 
popestrile z različnimi dejavnostmi, 
ki so jih izvajali različni izvajalci iz 
lokalnega okolja. O njih smo se 
pogovarjali. Otroci so pridobili 
nova znanja in izkušnje. Posebno 
pozornost smo namenili dobri 
dvosmerni komunikaciji, kajti otroci 
imajo razvite različne sposobnosti 
in veščine komunikacije, posebno v 
novih situacijah.

V ponedeljek nas je obiskala 
gospodična Špela Pokeržnik, ki 
igra harmoniko. V pogovoru in 
demonstraciji nam je predstavila 
svoj inštrument, nato pa smo skupaj 
zapeli nekaj pesmic po izboru otrok. 
Za pridno sodelovanje je otroke 
nagradila s piškoti, na katerih je 
bila upodobljena harmonika, in s 
pobarvanko.
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V torek smo se razveselili 
predstavnice podjetja SOVEN. Naučili 
smo se tehnike polstenja. Otroci so 
izdelali kroglice za verižice in volnene 
slike.

V sredo smo se s šolarji odpravili na 
strokovno ekskurzijo v UGM Studio v 
Maribor. Tam smo si vodeno ogledali 
razstavo sodobnega japonskega 
umetnika Jotaro Nive. Umetnik 
se predvsem izraža s prostorskimi 

postavitvami. Sledile so ustvarjalne 
delavnice v organizaciji ZPM Maribor.
V četrtek so nas obiskali lovci lovskih 
družin Vurmat in Boč. Spoznali smo 
njihovo opremo in delo. Najbolj 
zanimiva je bila njihova predstavitev 
lovskih psov, katere so lahko otroci 
videli v živo in jih tudi pobožali.
Teden smo zaključili s peko kostanjev 
in prijetnim druženjem.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili 
prijeten, zanimiv in poučen teden 
otroka.

Otroci so svoja doživetja strnili v 
naslednjih povedih.
Najboljše je bilo, ko sem se pogovarjal z 
lovci. (Urban Tacer, 1. razred).
Všeč mi je bilo, ko smo s Špelo peli 
pesmice. (Katarina Koren, 1. razred).
Uživala sem, ko je Špela igrala na 

harmoniko in smo plesali ples račke. 
(Lana Rihter 2. razred).
Všeč mi je bilo, ko smo lahko Špelo 
spraševali o njenem inštrumentu. (Zala 
Adam, 4. razred).
Ko sem izdeloval iz volne, sem dobil 
novo idejo za prtiček. Ker imam zelo 
rad živali, sem bil vesel in presenečen, 
ko so prišli lovci s psi. V tednu otroka 
so bili dnevi zelo veseli in bil sem dobro 
razpoložen. (Manuel Sivec, 4. razred).
Super je bilo, ko nas je obiskalo podjetje 
Soven in smo delali prtičke.  Zelo mi je 
bilo všeč tudi v galeriji, kjer smo risali 
prostorsko postavitev predmetov, ki 
jih je tja postavil umetnik iz Japonske. 
Postavitev je bila čudovita. (Vito Koren, 
4. razred).

Besedilo in fotografije: 
Damjana OČKO, 

prof. razrednega pouka

V vrtcu si prizadevamo za dobro 
in vsebinsko bogato sodelovanje z 
občino in organizacijami ter društvi 
v kraju: turističnim društvom, 
gasilci, kmetijsko zadrugo, taborniki, 
starejšimi občani, kmečkimi 
ženami ... Naša medsebojna vez 
pa je še tesnejša, odkar je vrtec ob 
praznovanju 40-letnice dobil ime 
Kobanček. Le-to ni samo ljubko, 
temveč tudi s ponosom sporoča o 
pripadnosti vrtca kraju in njegovim 
naravnim lepotam. 
 Turističnem društvu Selnica ob Dravi 
se moramo zahvaliti, da smo že pred 
pričetkom novega šolskega leta na 
igrišču vrtca pri Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu dobili dve prelepi drevesi – 
tulipanovec in gorski javor. Otroci so 
ves potek vrtnarskih del spremljali 
z velikim zanimanjem in na koncu 
drevesi pomagali zasuti z zemljo ter 
ju zalili. Spremljali pa ju bodo tudi v 
njunem spreminjanju skozi letne čase, 
se hladili v njuni senci in rasli skupaj z 

njima.

Turistično društvo Selnica ob Dravi je 
prav tako zaslužno za Praznik jabolk, v 
okviru katerega so letos razpisali tudi 
likovni natečaj »Jabolko«, na katerem 
so sodelovali vsi otroci 2. starostnega 
obdobja iz vrtca, deklica Kristina iz 
skupine Metuljčki pa je celo prejela 
nagrado. Otroci iz skupine Metuljčki 

so nastopili tudi ob otvoritvi razstav 
v Hramu kulture Arnolda Tovornika. 
Pod žarometi velikega odra so se 
podali po svetu s “plesnim vlakom”, 
se vrnili domov in se sprehodili še “na 
Gorenjsko”, na koncu pa se posladkali 
z “rdečim jabolkom”.
V vrtcu prav tako skrbimo, da imajo 
otroci možnost spoznavati dejavnosti 
lokalnega gospodarstva. V ta namen 

VRTEC KOBANČEK SODELUJE S KRAJEM
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smo tudi letos v sodelovanju s 
podjetjem Soven organizirali 
ustvarjalne delavnice polstenja volne. 
Otroci iz obeh najstarejši skupin v 
vrtcu, Mavrice in Metuljčki, ter otroci 
iz enote Sv. Duh na Ostrem vrhu so 
v delavnici spoznali čutom prijetno 
tehniko polstenja in volno kot 
material za ustvarjanje. S pomočjo 
nepredelane volne, vode, mila ter 
marljivih rok so izdelali prtičke in 
praznične okraske. Izdelati nekaj 
novega s svojimi rokami je za otroke 
pomemben dosežek, ki jim prinese 
občutek zadovoljstva in krepi njihovo 
samozavest. 

V tem šolskem letu smo naš program 
obogatili tudi z obiski knjižnice 
v Hramu kulture, s katero smo se 
dogovorili za program pravljičnih 
ur, katerih se z otroki z veseljem 
udeležujemo. 

Občina nam bo omogočila tudi 
nastope na velikem odru Hrama 
kulture Arnolda Tovornika. Tako 
nas že v decembru čaka prva velika 
javna prireditev – Dobrodelni 
pravljični večer, na katerem bomo 
strokovni delavci in otroci nastopili 
s predstavo Ledeno kraljestvo. Več 
o tem dogodku pa boste izvedeli v 
prihodnji številki Selniških novic. 

Prispevek in fotografije: 
Ladislava MILOŠEVIĆ, 

pomočnica ravnateljice za vrtec
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PRVI ADVENTNI IN BOŽIČNI SEJEM 
V SELNICI OB DRAVI

DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV

Dobrodošli na praznični adventni sejem, ki bo 
vsak adventni petek na ploščadi Hrama kulture Arnolda 
Tovornika med 16.00 in 18.00 uro ter v torek, 22. 12., 
in sredo, 23. 12., pred božičem.

Obisk lahko izkoristite za nakup izvirnih božičnih daril, 
dekoracije in lokalnih dobrot.

Z nami bodo:
• Godi mi z unikatno božično dekoracijo in ostalimi izdelki 

s sivko, 
• OZARA storitveno in invalidsko podjetje, 
• Soven, d.o.o., z izdelki iz ovčje volne,
• Zvegi z unikatnimi oblačili, kompleti kapic, trakov za lase 

in še bi se našlo,
• Cvetličarna Karmik z adventnimi venčki in božično 

dekoracijo,
• mesne dobrote Turistične kmetije Pri Ratu,
• dobrote iz krušne peči kmetije Danice Rakovič,
• Sadjarstvo Grahor s sadjem, marmeladami, suhim 

sadjem, sokovi,
• Kape babice Mimi s čudovitimi ročno pletenimi kapami, 

šali, copati,
• Društvo Sena z butičnimi unikatnimi izdelki,
• VDC Polž, enota Ruše, s svojimi ročnimi izdelki,
• Mojca ustvarja s krasnimi mucami, nakitom in copati,
• Metuljna Zvezdica z unikatnim, energijskim nakitom,

• Lepo in uporabno z zabavnimi in uporabnimi napisi na 
kovinskih ali lesenih tablicah in

• Pležuh selniški z nepogrešljivim zimskim rekvizitom – 
pležuhom.

Vabljeni k obisku vsak adventni petek, saj se bodo 
ponudniki izmenjevali in ne bodo vsi prisotni vsak petek.

Spotoma lahko obiščete tudi enoto Mariborske knjižnice, 
ki se nahaja v Hramu in je prav ob petkih popoldan tudi 
odprta.
Zakaj bi hodili po božična darila in dekoracijo drugam?
Pridite in jih kupite kar tam!

Besedilo in fotografije: 
Bernarda KOREZ, 

Turistično društvo Selnica ob Dravi

V petek, 20. novembra 2015, smo 
se zbrali na brezplačni delavnici 
izdelovanja adventnih  venčkov v avli 
Hrama kulture Arnolda Tovornika. 
Navkljub izpadu elektrike ob 19.00 

zaradi vremenskih razmer nam je 
uspelo izdelati vse adventne venčke 
do konca. Zbralo se nas je kakšnih 
30 nadebudnih ustvarjalcev. Da smo 
imeli več energije, smo se posladkali 

z jabolki, suhimi krhlji, bonboni in 
jabolčnim sokom.
Pod strokovnim vodstvom cvetličarke 
Jožice Karčovnik (Cvetličarna Karmik) 
so nastali krasni adventni venčki, 
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narejeni z veseljem in srcem. Vsi smo 
si bili enotni, da ni najlepšega oz. da 
je vsak zase najlepši.

Hvala Jožici Karčovnik, Zdenki Toplak 
in ekipi Hrama kulture Arnolda 
Tovornika.

Besedilo in fotografije: 
Bernarda KOREZ

VILTUŠ
»Vem, da je lastnica država, ampak vi 
živite z gradom,«  so besede novinarja 
ene od medijskih hiš, s  katerimi se 
je pričela naša zgodba o urejenosti 
parka in gradu Viltuš pojavljati tudi v 
medijih.
V Turističnem društvu Selnica ob 
Dravi smo si z lokalno skupnostjo 
prizadevali, da bi dobili v upravljanje 
park ob gradu Viltuš. Zaradi 
vztrajnosti nam je v oktobru 1014 
uspelo v Selnico ob Dravi pripeljati 
predsednika državnega sveta g. Mitjo 
Bervarja, v parlamentu pa je marca 
2015 sledilo  poslansko vprašanje 
naše poslanke mag. Bojane Muršič 
o urejanju parka in gradu in nato v 
maju 2015 še povabilo k ministrici za 
kulturo mag. Julijani Bizjak Mlakar.
Po tem obisku smo upali, da nam 
je z argumenti uspelo prepričati 
ministrico, da dobimo  v upravljanje 
in urejanje park pri  gradu Viltuš. 
Sledilo je mučno čakanje na odločitev 
ministrstva za kulturo.
Naša pričakovanja so se uresničila, saj 
smo že v juniju 2015 prejeli  povabilo, 
naj oddamo ponudbo. Uspelo nam 
jo je oddati v predpisanem roku, 
ponovno pa je sledilo čakanje na 
odločitev. Nemočni in zaskrbljeni 
smo opazovali zaraščanje parka in 
nadaljnje propadanje gradu.
 V avgustu 2015 smo vendarle prejeli 
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dvoletno pogodbo za urejanje parka.
Konec avgusta so stekla prva dela. 
Člani PGD Slemen so opravili dve 
košnji, prostovoljci pa smo opravili 
druga dela: odstranili smo vsa 
samonikla drevesa, grmičevje, 
odpadlo listje, strokovnjaki so 
odstranili suhe veje iz krošenj dreves. 
Poseben problem je predstavljal 
bršljan, ki se je zarasel v zidovje 
gradu, na drevesa in  površino parka. 
Uspešno smo ga odstranili in površino 
parka tudi pomulčili. Počistili smo tudi 
okolico na vzhodni strani gradu, kjer 
je most, ki povezuje grad s porušeno 
oranžerijo.  Hkrati s temi deli pa je 
podizvajalec  počistil zaraščeni ribnik 
v parku. 
Delo prostovoljcev je potekalo pod 
nadzorom in po nasvetih g. Mirana 
Kriveca iz Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Maribor; naše akcije pa je 
spremljala tudi ga. Alenka Kuševič,  
skrbnica pogodbe na ministrstvu za 
kulturo. 
To je tudi poskrbelo za posaditev 
dvanajstih novih dreves v parku, 

hkrati pa so se pričela dela v 
notranjosti gradu. Delavci so počistili 
notranjost gradu, namestili dotrajane 
žlebove in opravili druga manjša dela.
Turistično društvo je do sedaj 
organiziralo pet prostovoljnih 
delovnih akcij. 
Ker je park dobival novo podobo, 
kar je opazno tudi s ceste Maribor-
Dravograd, so nas opazili tudi 
novinarji. Obiskali so nas novinarji 
Večera, RTV in Radia Maribor, 
nacionalne TV, lokalne BKTV iz 
Selnice, objavljen je bil tudi prispevek 
na portalu »Maribor24.si«. Dobivamo 
pa tudi ustne in pisne pohvale 
krajanov in drugih posameznikov.
Naša ugotovitev, da bomo prebivalci 
lokalnega okolja bolj kvalitetno in z 
dušo poskrbeli za urejenost nekdaj 
čudovitega parka ob gradu, se je 
izkazala za pravilno. Dokazali smo, 
da zmoremo in da nam ni vseeno, 
kakšen je na pogled  ta zgodovinski 
biser v naši občini.
Seveda pa imamo tudi vizijo in načrte: 
želimo si pridobiti dovoljenje za 

uporabo parka za različne kulturne 
prireditve, označiti drevesa, postaviti 
klopi, namestiti ograjo okoli parka, 
oživiti ribnik, urediti sprehajalne poti 
itd. Po poteku pogodbe pa si seveda 
želimo  tudi njeno podaljšanje.
Zahvaljujem se vsem prostovoljcem 
, ki so opravili fizična dela ali pa nas 
le vzpodbujali in pogostili z raznimi 
dobrotami. 
Posebna zahvala gre Vladimirju in 
Branki SABOLEK, Ignacu in Juliji 
MARČUN, Marjanu in Veri PAJEK, 
Francu MANDLU, Marici ČOH, Ani in 
Mihu IGLAR, Mirijani  RATNER, Tinki 
in Poldu RAUŠL, Jožetu in  Aljažu 
BREZNIK, Vinku SABOLEKU, Angelci 
TRATNIK, Zinki ZADRAVEC, Ivanu 
SERŠENU, Marici MAČEK in Janezu 
FREŠERJU.
Posebna zahvala gre Rajnholdu VAVRI 
za nesebično pomoč pri strokovnem 
nadzoru.
Hvala tudi Miranu PRAZNIKU.
TURIZEM SMO LJUDJE.

Pripravila: 
Ivanka FREŠER, preds. TD

Med Selnico in Falo je naselje Črešnjevec ob Dravi,
kjer nastajajo posebne pričeske za posebne ljudi.
Vljudno vabljeni tudi vi.

več informacij na:

UNIKATEN NAKIT
METULJNA ZVEZDICA
m:  041/781-524  

NAKIT ZA IZBRANE
NOVO V PONUDBI!

Frizerski salon ZVEZDANA
Zvezdana Tomšić s.p.
Fala 47, 2351 Selnica ob Dravi
t: 02/671 77 11
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BREZPLAČNE DELAVNICE CRČV IN 
FUNDACIJE PRIZMA
Občina Selnica ob Dravi je s 
sofinanciranjem aktivnosti Centru 
razvoja človeških virov, d.o.o., (CRČV) 
in Fundacije PRIZMA nudila občanom 
in podjetnikom možnost udeležbe 
na brezplačnih delavnicah. Povabila 
so bila objavljena na občinski spletni 
strani, izstavljena na oglasni deski  
v občini in bila poslana s pošto na 
naslove 1.400 gospodinjstev Selnice 
ob Dravi, Sv. Duha na Ostrem vrhu, 
Gradišča na Kozjaku ter bila po e-pošti 
posredovana večjim podjetnikom. 
V mesecu novembru smo v okviru 
CRČV-ja izvedli delavnico BOJ ali 
BEG - učinkovito obvladovanje stresa, 
namenjena je bila vsem občanom. 
Stres je v današnjem času vključen 
v 50 % vzrokov za obisk zdravnika. 
Obvladovanje stresa je izredno 
pomembno, saj se ob dolgotrajni 
izpostavljenosti zaradi stalne telesne  
pripravljenosti (boj ali beg)  izklopi 
imunski sistem in to se odraža v 
težavah na telesnem, duševnem 
ali vedenjskem področju. Takšni 
odzivi imajo škodljive posledice v 
obliki bolezni, čustvenih težav in 
slabše opravljenega dela. Učinkovit 
pristop je v spreminjanju naših 
misli v pozitivne, s tem poskušamo 
spremeniti notranjo naravnanost, 
opustimo vlogo žrtve, spremenimo 
vedenje, naučimo se obvladovati čas, 
posvetimo več časa sistematičnemu 
načinu sproščanja ter izboljšamo 
življenjski slog. Delavnice se je 
udeležilo šest slušateljev. 
 
Druga delavnica je bila izvedena 
v računalniški učilnici v Osnovni 
šoli Selnica ob Dravi, namenjena 
naprednemu Wordu in osnovam 
Excela. Zaradi bolezni je bil odsoten 
eden od predvidenih dveh izvajalcev 
programa, predavatelj pa je tako 

izvedel hitri tečaj osnov in delne 
nadgradnje Worda in Excela, saj so 
bile med prijavljenimi tri občanke, 
ki so se s pomočjo predavatelja 
spoznavale z osnovami računalništva. 
Po izvedeni anketi je vseh deset 
slušateljic izrazilo zadovoljstvo z 
izvedbo, z željo, da bi še ponovili 
tečaj, ki bi bil posebej za začetnike 
in posebej za tiste s predznanjem, a 
večkrat zaporedoma, za utrjevanje 
znanja. 
Tretja delavnica se je imenovala 
Fitnes možganov in je bila prav 
tako namenjena vsem občanom.  
Delavnice se je udeležilo pet 
slušateljic. Spoznali smo, da za 
odlično aktivnost možgani glede na 
samo 2 % celotne teže zahtevajo kar 
20 % kisika. Na njihovo delovanje 
vplivajo različni dejavniki: pravilno 
dihanje, telesna aktivnost, pitje dovolj 
tekočine, zdravo ter dovolj dolgo 
spanje brez prebujanj. Možgane 
treniramo npr.: z dvoročnim risanjem, 
pisanjem, z učenjem novih vzorcev 
pri pletenju, kvačkanju, veliko 
beremo. Za povečanje ustvarjalnih 
sposobnosti rešujmo nove ustvarjalne 
uganke, veliko razmišljajmo, 
bodimo odprti in vedno iščimo nove 
ustvarjalne izzive. 
Manj uspešne so bile izvedbe 
delavnic v začetku meseca decembra 

v sodelovanju z ustanovo Fundacija 
Prizma. Izvedena je bila samo 
delavnica Osebno dopolnilno delo 
in možnosti zaposlovanja. Čeprav je 
bilo prijavljenih več, so se delavnice 
udeležili samo trije.  Delavnico 
Seznanitev s socialnim podjetništvom 
smo prestavili v začetek naslednjega 
leta in bo izvedena 20. januarja  
od 16.00 do 18.00, saj je bila v 
decembrskem terminu  prijavljena 
samo ena oseba. 

Občina Selnica ob Dravi je z 
brezplačnimi delavnicami želela 
nadgrajevanje znanja približati čim 
večjemu številu občanov v bližnjem, 
lokalnem okolju. Pričakovanega 
odziva ni bilo, novi termini  
prestavljenih delavnic v mesec januar 
2016 bodo objavljeni na občinski 
internetni strani. Za vse, ki pa se niste 
mogli udeležiti že izvedenih delavnic, 
se lahko le-teh udeležite v Razvojnem 
centru TKALKA na naslovu Tkalski 
prehod 4 v centru Maribora. 
Zaključujem z mislijo: ‘’Učenje je 
dandanes bistvena sestavina življenja 
– brez tega ne gre. A znanje zastara 
že v nekaj letih, zato ga je potrebno 
nenehno obnavljati in nadgrajevati.’’

Prispevek in fotografija: 
Kristina LEŠNIK



22 Selniške novice 26 | december 2015

OBČINA SELNICA OB DRAVI

PONOVNO UREJENI CESTI PO NEURJU V 
SEPTEMBRU 2014 V ŠTURMOVI GRABI IN 
NA ODSEKU SV. DUH – HADIČ MLIN
Bil je september 2014, ko se je nad nami razbohotilo 
neurje z močnimi padavinami. Žal, padavine niso 
prizanesle naši občini. Močne padavine so popolnoma 
uničile ca. 200 m na novo zgrajene ceste v Šturmovi 
grabi. V sodelovanju s pogodbenima izvajalcema Alešem 
Flakom in Vladom Volmajerjem nam je uspelo z navozom 
ogromnih količin kamna in gramoza  urediti popolnoma 
neprevozno cesto do te mere, da so se občani lahko 
pripeljali do svojih domov.

Prav tako je v naši občini uničilo del ceste Sv. Duh na 
Ostrem vrhu – Hajdič mlin, ki je bila na novo zgrajena in 
predana v uporabo mesec dni pred neurjem. Vzrok za 
nastalo škodo, torej uničenje ceste, je bil dvestolitrski 
kovinski sod, ki ga je nekdo odvrgel ob hudourniku. Sod 
se je zataknil v cev in posledično je voda uničila odbojno 
ograjo, utrgali so se trije zemeljski usadi in uničena je bila 
asfaltna mulda ob cesti.

Po omenjeni katastrofi smo pričeli z ocenjevanjem škode, 
ki je nastala. Vso dokumentacijo smo posredovali Upravi 
za zaščito in reševanje. V letu 2015 je Ministrstvo za okolje 
in prostor pozvalo občine, ki so utrpele škodo zaradi 
neurja septembra 2014, da pripravimo sanacijski program 
in se prijavimo za sofinanciranje projekta sanacije 
poškodovanih cest. Čas in roki za pripravo vse potrebne 
dokumentacije so bili zelo kratki in zbrati je bilo potrebno 
veliko podatkov ter izdelati kar nekaj projektov za prijavo.

Z vnemo smo se lotili dela in se v razpisnem roku prijavili 
na razpis za sanacijo. Po nekaj tednih smo od Ministrstva 
za okolje in prostor dobili odobreno sofinanciranje. Po 
izbranem izvajalcu so bili roki za dokončanje sanacije zelo 
kratki, vendar nam je uspelo v rokih končati obe sanaciji. 

Celotna sanacija Šturmove grabe z vsemi dokumenti in  
nadzorom nas je stala ca 63.000,00 EUR. Od Ministrstva 
smo prejeli sredstva v višini 45.127,74 EUR. Na celotni 
cesti smo uredili podporne kamnite zložbe, položili 
drenaže, propuste, jaške, navozili material ter asfaltirali 
poškodovano vozišče in mulde na treh koncih.
Za sanacijo ceste Sv. Duh – Hajdič mlin smo namenili 
42.889,75 EUR, od Ministrstva smo dobili povrnjenih 

29.824,62 EUR. Tudi na tej cesti smo uredili tri kamnite 
podporne zidove, uredili iztok ter uredili brežine.

Slike in tekst: 
Igor GRUŠOVNIK

Cesta v Šturmovo grabo oziroma to, kar je od nje ostalo.

Tudi to so ostanki ceste v Šturmovo grabo.

Cesta Sv. Duh na Ostrem vrhu – Hajdič mlin
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OBČINA SELNICA OB DRAVI IN 
MARIBORSKI VODOVOD
V osrednjem delu Dravske doline 
leži 64 kvadratnih kilometrov 
velika občina Selnica ob Dravi, 
ki so jo prvi Slovenci poselili že v 
šestem stoletju. Prebivalstvo je 
naraščalo počasi, danes v občini 
živi okrog pet tisoč prebivalcev. 
Slabe ekonomske razmere so v 
zadnjem letu privedle do zmanjšanja 
gospodarske dejavnosti in s tem tudi 
do drastičnega upada porabe pitne 
vode med gospodarskimi družbami. 
Večje varčevanje in zmanjšanje kupne 
moči pa sta privedla tudi do nekoliko 
manjše porabe pitne vode med 
individualnimi porabniki.
Vodovodno omrežje v občini Selnica 
ob Dravi meri dobrih 32 kilometrov, 
kar predstavlja dobra dva odstotka 
celotnega omrežja v upravljanju 
Mariborskega vodovoda. Prevladujejo 
cevi iz litega železa in polietilena 
visoke gostote (PEHD).
V občini Selnica ob Dravi se nahajata 
vodni vir Selniška dobrava in zajetje 
Duh na Ostrem vrhu. Količina 
načrpane vode v občini predstavlja 
3,5 odstotkov načrpane količine v 
celotnem sistemu. V občini sta dva 
vodnjaka, ki sicer nista v uporabi, šest 
rezervoarjev in tri prečrpalnice in 155 
hidrantov. 
Ker sta zanesljiva in varna oskrba s 
pitno vodo osnovna cilja podjetja 
Mariborski vodovod, se redno 
preverja tudi kakovost pitne vode. 
Skladnost pitne vode zagotavljamo 
z izvajanjem notranjega nadzora po 
izdelanem HACCP načrtu oziroma z 
obvladovanjem procesov od črpanja 
podzemne vode, njene obdelave, 
prečrpavanja in distribucije. Skladnost 
pitne vode se spremlja na črpališčih, v 
vodooskrbnih sistemih in na samem 
omrežju, pri uporabnikih, predvsem 

na osnovnih šolah in vrtcih ter v 
gostinskih lokalih. V občini Selnica 
ob Dravi je letno odvzetih preko sto 
vzorcev, večinoma za mikrobiološke 
analize in izredno redko se zgodi, da 
je kateri izmed vzorcev neustrezen. 
Večinoma gre odstopanja pripisati 
neustreznemu stanju internih 
instalacij v stanovanjskih objektih.
Aktivnosti Mariborskega vodovoda 
so usmerjene v dolgoročno dobrobit 
tako okolja, zaposlenih, poslovnih 
partnerje kot širše družbe, za kar 
smo bili tudi že večkrat nagrajeni. 
Smo trikratni prejemnik najvišje 
državne nagrade HORUS za družbeno 
odgovornost. Tudi letos smo se 
uvrstili v finale v kategoriji srednje 
velikih podjetij ter prejeli priznanje.  
Smo tudi prejemniki priznanja časnika 
Finance za inovativnost medija 
letnega poročila za leto 2014, najvišje 
nagrade Zbornice komunalnega 
gospodarstva za najboljše komunalno 
podjetje, certifikata EFQM za 
poslovno odličnost za dosežke na 
področju kakovosti poslovanja, 
priznanja za vključenost med učeče 
se organizacije, kar pomeni, da 
dajemo možnost mladim, da pri 
nas pridobivajo nova znanja v času 
študija.  Poseben pečat v podjetju 
pušča polni certifikat Družini prijazno 
podjetje, s katerim dokazujemo, da 
sledimo načelu, da uspešna kariera in 
družinsko življenje nista nezdružljiva.
Kot prvo komunalno podjetje smo 
uvedli v okviru projekta e -poslovanje 
tudi e-račun, s katerim omogočamo 
brezpapirno poslovanje našim 
uporabnikom. Javno podjetje 
Mariborski vodovod je v zadnjih 
letih zelo povečal prihodke na trgu 
ter s tem posredno zmanjšuje pritisk 
na ceno storitve javne službe. V 

prihodnjem letu naše podjetje s 
170 zaposlenimi praznuje 115 let 
poslovanja in oskrbe s pitno vodo. 
Danes izvajamo oskrbo z vodo v 16. 
občinah SV Slovenije in imamo v 
upravljanju 1550 km vodovodnega 
omrežja, 292 objektov in naprav, 
46.000 odjemnih mest in 7200 
hidrantov. Oskrbujemo okrog 220.000 
prebivalcev v 212 naseljih, za katere 
načrpamo 12,6 milijonov m3 vode na 
sedmih črpališčih. 
S svojim poslovanjem smo primer 
zglednega komunalnega podjetja, 
kot primer, da je lahko tudi delo 
in poslovanje z javno lastnino 
učinkovito. Delo in poslovni odnosi 
med Mariborskim vodovodom in 
Občino Selnico ob Dravi so odličen 
primer dobrega sodelovanja. Kot 
družbeno odgovorno podjetje smo 
odgovorni tudi do prebivalcev, saj 
smo v občini namestili tudi javne 
pitnike na tekočo pitno vodo.

                                                            
Direktor Danilo BURNAČ, 
mag. ekon. in poslov. ved
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VAŠKI ODBOR ZG. SLEMEN – DEL IN 
SPODNJI SLEMEN
V času pomladnega prebujanja 
narave  je na zapuščeni osnovni šoli 
na Sp. Slemenu prenehalo delovanje 
Vaškega odbora, ki je štiri leta deloval 
na območju Sp. Slemena, Zg. Sleme-
na-del in Velikega Boča. Za prihodnje 
štiriletno obdobje je bil ustanovljen 
ali bolje rečeno izvoljen Vaški odbor s 
povsem novo zasedbo.
Delovanje novoustanovljenega 
Vaškega odbora  v prvem letu 
delovanja je nekoliko okrnjeno. 
Močno delovanje se je pričelo komaj 
koncem meseca maja in tako je lep 
del leta minil v nekakšnem mrtvilu. 
Pred novoustanovljenim VO je zelo 
zahteven mandat. Smo v času velike 
krize gospodarstva in tudi občina 
ima v svojem proračunu vedno manj 
finančnih sredstev. Kljub temu ne gre 
obupati in bomo zastavljene naloge 
vseeno pripeljali do cilja, le časovno 
bo pot daljša. Seveda bo potrebno 
dobro premisliti za kaj nameniti 
skromno odmerjena finančna 
sredstva oziroma poiskati način, da 
finančna sredstva oplemenitimo.
Po dolgih letih prerekanj in 
negotovosti smo občani oz. krajani 
Slemena dobili nazaj že skoraj 
izgubljeno poslopje osnovne šole 
Slemen. Žal je bilo v teh dolgih letih 
poslopje izpostavljeno vremenskim 
in drugim neprijetnostim in to je na 
objektu pustilo velike, nekatere tudi 
nepopravljive posledice.  Svojčas 
je bil objekt postavljen z denarjem 
takratnega narodnega odbora in v 
veliki meri s prostovoljnimi prispevki 
krajanov Slemena. Pomoč krajanov je 
bila predvsem v obliki podarjenega 

zemljišča, gradbenega materiala, 
delovne sile, hrane in tudi finančna. 
Vse to so prispevali naši starši in stari 
starši. Naša naloga je, da tega ne 
pustimo  vnemar in objekt obnovimo 
ter ga obnovljenega predamo 
vsem krajanom v uporabo kot dom 
krajanov. Žal to ne bo tako lahko 
in bomo morali zopet po 63 letih 
zaprositi naše krajane za pomoč, 
tokrat ne pri gradnji, ampak pri 
obnovi objekta.

Vsekakor je obnova zapuščene 
šole samo ena izmed številnih 
nalog VO. Pri svojem delovanju 
moramo v prvi vrsti prisluhniti 
potrebam  prebivalcev na območju 
VO, posredovati vse želje in potrebe 
občinskemu svetu, občinski upravi 
in županu. Potem bo pot do uspeha 
veliko lažja in želje bistveno prej 
izpolnjene.

VO ima na razpolago finančna 
sredstva, o katerih odloča povsem 
samostojno. Sredstva so dokaj 
skromna, kljub temu pa dovolj velika, 
da se lahko postori nekaj na območju 
VO.  Letos  je VO imel krajši čas 
delovanja, sredstva so bila po presoji 
članov porabljena koristno in v 
mejah trenutnih potreb in zmožnosti. 
Polovico sredstev smo porabili za 
gradbeni material, ki je potreben 
za obnovo sanitarij v objektu šole 
Slemen. 

Člani VO se zavedamo, da živimo na 
težje dostopnih krajih in v primeru 
resnejših zdravstvenih težav, ko šteje 

vsaka sekunda, je nujno potrebno 
ukrepati preudarno in hitro. V ta 
namen smo namenili del sredstev za 
nabavo avtomatskega eksternega 
defibrilatorja (AED), ki vas natančno 
vodi s slovenskimi ukazi skozi ves 
postopek defibrilacije. Sam analizira 
kardiološko stanje pacienta, ugotovi 
pripravljenost za električni šok ter 
pove primeren trenutek za sprožitev 
defibrilacije. Aparaturo bomo 
namestili na območju Velikega Boča, 
skrajnega dela območja VO. Ob sami 
namestitvi defibrilatorja bomo s 
pomočjo strokovno usposobljenih 
članov Gasilskega društva pripravili 
predavanje o uporabi same naprave.

Člani VO pa nismo pozabili na 
najmlajše in del sredstev smo 
namenili še njim. Za božič jim 
bo gledališče KU-KUC odigralo 
gledališko predstavo Božična 
simfonija.

Nikakor ne smemo pozabiti našteti 
še članov VO, katerim se lahko s svojo 
problematiko in predlogi obrnejo 
vsi občani, živeči na območju VO. 
Člani VO so: Ivan Robič, Franc Krampl, 
Boris Senekovič, Franc Tajke in Janez 
Urbas. Vsi člani bomo zelo veseli vseh 
predlogov  in vsakršne pomoči pri 
oblikovanju našega okolja.

Pripravil:
Janez URBAS, predsednik VO
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MARTINOVANJE PO SELNIŠKO

Za tiste, ki so se tudi letos udeležili martinovega pohoda 
na Vinski vrh (bilo jih je preko tristo), ni treba zapisovati 
veliko o tem lepem selniškem dogodku.
Res je, iz Vinskega vrha je lep razgled in se je tudi zaradi 
letošnjega lepega vremena  daleč videlo. Vsega pa se le ne 
vidi, predvsem tega kako tak dogodek nastaja. Zato želim 
prav to zapisati.
Že nekaj časa pred dogodkom, v soboto 7. novembra 2015, 
je Selničane zanimalo ali Martinov pohod  bo in kako bo 
potekal. Zanimanje občanov nam je govorilo, da bo obisk 
dober, ko pa se je pojavila še lepa vremenska napoved, 
smo vedeli, da bo obisk zelo številčen. Zato smo se tudi 
dobro pripravili.
Ponudb društev in posameznikov za sodelovanje smo bili 
zelo veseli, saj to potrjuje, da imajo Selničani »Martinov 

pohod« radi in ga želijo soustvarjati. 
Letos se je KD Pavza kot soorganizator 
priključilo še MD BAKHEROS, z 
dobrodelno noto  »Dve šoli en namen«. 
Tako so že na startu zbrali nekaj denarja  
za socialne potrebe OŠ Selnica ob 

Dravi in OŠ Gustava Šiliha, iz Maribora. Za prispevke se 
pohodnikom lepo zahvaljujemo.
Že lani smo se na Vinskem vrhu dogovorili, da  naj se 
prireditev dogaja tam kjer so vinogradi in vino in naj 
bo to njihov praznik. Naredili smo tako in komentarji 
pohodnikov so potrdili, da smo se prav odločili. Selniška 
»rajngla« ki je zelo priljubljena, se je zgodila na Vinskem 
vrhu. Zaradi zgodnjega starta pohoda, je nekaj na žlico 
prav prišlo. Tudi kmečka    dvorišča so ponujala dobrote 
iz krušne peči. Da bi bil Martinov pohod res Martinov, 
so škof Martin, bog Bakus, kraljica jabolk in muzikant 
obiskali kleti, na poti na Vinski vrh. Krstili so mošt v vino 
in se vinogradnikom zahvalili za zgledno sodelovanje z 
unikatnim križcem, ki so ga vinarji od nekdaj nabijali na 
kletna vrata, da je varoval letino.  
Veseli smo, da smo lepo izpeljali priljubljeno prireditev 
Selničanov. Po udeležbi sodeč smo  prepričani, da bo 
prireditev še dolgo ostala. Tudi nekaj fotografij, ki pričajo 
o zapisanem in razpoloženju po Vinski poti, bo obudilo 
spomin na lep dogodek.
   Prispevek in fotografije: 

Janko LISJAK
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LOVCI NA OBISKU PRI NAŠIH NAJMLAJŠIH

Lovstvo je staro toliko kot človeštvo. 
Da je človek preživel, je lovil in pri 
tem so nastajale tako zgodbe, risbe 
in tudi pesmi. Razvoj orožja se je 
nadaljeval. Danes, v modernejših 
časih, poznamo lovstvo nekoliko 
drugače. Lovci radi rečemo, da 
smo naravovarstveniki, da skrbimo 
za naravo, za živali, kar vse drži 
kot pribito. V bistvu smo lovci, ki 
lovimo, skrbimo za okolje in vse, kar 
počnemo, počnemo prostovoljno, 
brezplačno. Letno opravimo 
v Sloveniji več kot 1 milijon ur 
prostovoljnega dela. Da vse to 
lahko počnemo, moramo državi 
plačati še letno koncesijo. Lovci pri 
svoji dejavnosti skrbimo tudi za 
vzgojo in izobraževanje tako naših 
članov kot javnosti, zlasti pa to radi 
počnemo z otroki. To počnemo na 
različne načine. Obiskujemo šole, 
vrtce, predstavimo lovca otrokom, 
izdajamo različno literaturo in s tem 
vzgajamo našo javnost. 

Lovci LD Boč na Kozjaku in Vurmat 
smo v četrtek, 8.10.2015, predstavili 
lovca otrokom otroškega vrtca  
Selnica ob Dravi in Sveti Duh. V 
otroškem vrtcu Selnica ob Dravi se 
je zelo potrudil lovec Jernej Vute. 
Otrokom je predstavil in povedal, 
kaj lovec počne, katere pripomočke 

uporablja pri svojem delu, pokazal 
jim je vsebino lovčevega nahrbtnika. 
S seboj je prinesel tudi nekaj 
preparatov divjadi, da so jih lahko 
otroci tudi otipali. Otroci so pač 
ukaželjna bitja in Jernej je uspel v 
kratkem času otrokom odgovoriti na 
njihova vprašanja. Razšli so se z željo, 
da jih še kdaj obišče.

Ob istem času smo bili tudi v 
otroškem vrtcu pri Sv. Duhu. Tukaj 
je bilo sicer manj otrok, ampak kljub 
temu so bili radovedni in morali 
smo se kar potruditi, da smo jim 
odgovorili na vsa vprašanja. Pri njih je 
bilo še nekaj posebnega, saj smo jih 
obiskali kar štirje lovci in trije lovski 
psi. Mojca Rihter in Maja Mušič sta 
otrokom pojasnili vse o svečanem 
lovskem kroju lovca. Jaz sem jim 
predstavil vse, kar lovec počne v 
naravi. Skupaj smo se pogovarjali o 
vseh živalih, ki živijo v našem okolju, 
pogovorili smo se o njihovih dobrih 
in slabih navadah, opozorili tudi na 
pojav raznih bolezni, ki jih prenašajo 
živali na ljudi. 

Mojca Rihter, Jože Deželak in jaz smo 
otrokom predstavili tudi vsak svojega 
lovskega psa. Mojca je predstavila 
psičko Bety, Jože je predstavil 
mladega kužka Dona, jaz pa psičko 
Ajko. Ne bom posebej opisoval, 
kakšno je bilo veselje otrok, saj so se 
lahko lovskih psov dotaknili, lahko so 
se z njimi tudi igrali.

Ko smo se odpravljali v vrtec, smo 
s seboj vzeli tudi nekaj poučnega 
gradiva, ki smo ga na koncu pustili 
otrokom. Prinesli smo še nekaj kart 
»Črni Peter« z lovsko vsebino, knjižice 
»Sledi« in »Ptiči«, tudi CD z lovskimi 
pesmimi.

Za zahvalo so nam otroci na koncu 
podarili lep spominček in pogostili 
so nas z domačim sokom in pecivom. 
Bilo je lepo, obljubili smo si, da se še 
obiščemo.

Pripravila: 
mag. Srečko Felix KROPE 

in Nejc VUTE

Skupinska slika v vrtcu pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu

V vrtcu v Selnici ob Dravi.



27Selniške novice 26 | december 2015

OBČINA SELNICA OB DRAVI

Tudi v letu 2015 smo se člani društva 
Most družili z vami. Za vas smo 
pripravili najrazličnejše dogodke, 
od različnih predavanj do izletov 
in razstav. Cilj naših srečanj je bil 
druženje, klepet in izmenjava znanj 
ter izkušenj. 

Naše leto smo pričeli že v januarju s 
strokovnim prikazom obrezovanja 
domačih brajd. Nadaljevali smo z 
delavnico, na kateri so nam prijazne 
svetovalke s FURS-a svetovale o 
novi davčni zakonodaji. Ob dnevu 
za spremembe smo s humanitarno 
akcijo in kuhanjem bograča polepšali 
dan naši sokrajanki. Na velikonočni 
ponedeljek smo se podali čez Dravo, 
na pohod na Štiblerjev vrh, kjer smo 
si ogledali tudi prijetno urejeno 
staro kmetijo z zbirko starega 
kmečkega orodja. Mesec april smo 
zaključili z izletom v Velenje, kjer 
smo si poleg gradu ogledali še 
muzej premogovništva in muzej 
usnjarstva v Šoštanju. V maju smo 
spregovorili o različnih obrazih 
demence, bolezni, ki lahko prizadene 

tudi mlajše in ne samo stare ljudi. 
Junij pa smo popestrili s sprehodom 
po poteh stare Selnice in na koncu še 
s prenosom znanja na naše otroke, 
ko so nas v kozolcu na Jabolčni poti 
obiskali učenci 7. razredov osnovne 
šole Selnica ob Dravi. 

V mesecu juliju smo se sprehodili 
na »grad« Fala in si privoščili grajsko 
zakusko. Po vročih dopustniških 
dneh pa smo se podali na izlet v 
Mokronog, kjer smo obiskali 15. 
festival praženega krompirja. V 
septembru smo za vas pripravili 
tudi razstavo gob. Kljub izredno 
sušnemu obdobju smo uspeli 
nabrati kar pestro paleto gob, ki 
so si jo z zanimanjem ogledali 
tudi osnovnošolci. Nekateri člani 
društva smo ob svetovnem dnevu 
Alzheimerjeve bolezni korakali na 2. 
mariborskem sprehodu za spomin. 
V oktobru pa sta naši strokovni 

sodelavki predavali o različnih 
oblikah pomoči, ki jih lahko nudijo 
starejšim centri za socialno delo in 
druge institucije. Naše delo pa smo 
zaključili s kostanjevim piknikom, 
ki smo ga že drugo leto zapored 
pripravili pri kozolcu na Jabolčni poti.

Ob tej priložnosti vabimo vse krajane, 
da lahko vsak prvi četrtek v mesecu 
od 17.00 do 18.00 v prostorih Hrama 
kulture v pisarni TIC, v avli, izkoristijo 
brezplačno pravno svetovanje na 
področju socialnega varstva, katero 
vam nudi naša strokovna sodelavka. 
Prav tako pa vas vabimo, da se v 
prihodnjem letu še naprej, v takšnem 
številu, udeležujete naših srečanj. Pri 
nas ste vedno dobrodošli.

Zapisala: 
Valentina REPOLUSK,

predsednica društva Most

O NAŠEM DELU V  LETU 2015

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE
SOCIALNIH  STIKOV 

MOST
SELNICA OB DRAVI
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MALI NOGOMET – FUTSAL
Malonogometna ekipa 
iz Selnice ob Dravi je v 
prvoligaški druščini.

Ekipa KMN Slemen se je po 
letu 2013 še drugič uvrstila 
v četrtfinale  pokala NZS 
Terme Olimija, in sicer so si 
zagotovili nastop v osmini 
pokala kot zmagovalci 
3.SFL za sezono 2014-2015 
in pokalni podprvaki MNZ 
Maribor. Dne 16.10. so na 
gostovanju presenetili 
prvoligaško ekipo iz 
Ajdovščine KIX Ajdovščina 
in bili boljši z rezultatom 
3:1.  
V žrebu za četrtfinale je 
ekipa Slemena dobila 
ekipo Bronx Škofije, ki 
prav tako nastopa v 1. 
slovenski ligi malega 
nogometa. Po prvi tekmi 
v Kopru 28.11.2015 sledi 

še povratna tekma v 
Mariboru dne 18.12.2015 v 
srednješolski telovadnici na 
Teznem, ob 20. uri.

Z leve proti desni stojijo: 
trener Damir Ciganovič, 

Rožle Krajnc, Luka Sošić, 
Edin Čolič, Matej Napotnik 
in predsednik Andrej 
Zadravec.

Z leve proti desni čepijo: 
golman Damijan Petrun, 

Aleš Garmut, Aleksander 
Nedižavec,Jože Hudernik in 
golman Janez Pušnik. 
Na sliki manjkajo: Matic 
Grušovnik, Anže Maček, 
Klemen Polc in Andrej 
Muzlovič.

1. krog

Domači : Gostje Rezultat Kraj Datum Ura

Kix Ajdovščina : KMN Slemen 1:3 (0:1) Ajdovščina 16.10.2015 20.30

KMN Bronx Škofije : MNK Black & White 6:0 (3:0) Škofije 16.10.2015 20.30

KMN Dobovec INPLAN : Potočje projektiranje Sevnica 6:3 (1:0) Rogatec 16.10.2015 20.00

Futsal klub Dobrepolje : KMN Benedikt 1:4 (1:3) Velike Lašče 16.10.2015 20.00

KMN Oplast Kobarid : KMN Puntar 6:1 (2:0) Kobarid 16.10.2015 20.00

FSK Stripy : FC Litija 4:6 (2:1) Škofja Loka 17.10.2015 19.00

ŠD Mlinše : Gorica 8:7 (1:0) Zagorje ob Savi 17.10.2015 19.00

Tomaž Picerija Ozmec : RE/MAX Maribor 3:5 (0:4) Velika Nedelja 17.10.2015 18.00

Prispevek: 
Anrej ZADRAVEC 
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Komisija za mali nogomet www.futsal.si

Lestvica: 3. Slovenska futsal liga 2015-16

PO 3. KROGU, 20.11.15

Uvrstitev      Klub
Število 
tekem Zmage Neodločeno Porazi Goli Točke

         1.             KMN Slemen 3 3 0 0 29:4 9

        2.             KMN Petelin Benedikt 3 2 0 1 12:15 6

        3.             ŠD Selce 3 1 1 1 12:13 4

        4.             KMN Slovenske gorice 3 1 0 2 14:12 3

        5.             KMN ŠD Cerkvenjak Lotos 3 1 0 2 11:25 3

        6.             KMN Miklavž 3 0 1 2 7:16 1

REZULTATI 3. KROGA, 20.11.15 
KMN ŠD Cerkvenjak Lot : KMN Slemen  2:14 (1:7)
KMN Miklavž : KMN Petelin Benedikt  1:4  (1:2) 
ŠD Selce : KMN Slovenske gorice  6:3  (2:1)

Nogometna zveza Slovenije

Pa se je le zgodilo. Pravijo, da kdor 
čaka – dočaka. Tako bi lahko dejali 
za nekaj generacij mladine, ki si 
je zaman prizadevala za sodobno 
športno igrišče pri Sv. Duhu na 
Ostrem vrhu. 
Najprej moramo povedati, kaj 
nas je sploh privedlo k ideji, da 
začnemo z gradnjo športnega 
igrišča pri Sv. Duhu na Ostrem 

vrhu. V prvi vrsti je bila želja 
generacije, ki danes šteje trideset 
in več let, imeti svoje pravo 
igrišče. Vse do sedaj so si dokaj 
domiselno urejali svoja igrišča, 
ki pa niso tisto ta pravo, kot 
radi rečemo. Naslednji razlog je 
povečana nataliteta v našem kraju 
– posledično večje število otrok v 
vrtcu in v podružnični šoli. Ti otroci 
morajo imeti neki kraj, kjer se 
bodo zbirali in družili. Menili smo, 
da je ravno športno igrišče tisto, ki 
jim to lahko omogoči. Seveda ne 
gre samo za druženje, gre tudi za 
športno udejstvovanje mladine. 
Tudi za športno vzgojo v šoli, saj 
vemo, da podružnična šola nima 
športnega igrišča.
Naslednji razlog je bil ta, da smo 
z izgradnjo igrišča začeli neki 
proces urejanja področja bivše 
stražnice, ki je v obupnem stanju. V 
naslednjem letu imamo v stražnici 
namen urediti sanitarije in depo 

za hrambo športnih rekvizitov 
in z Mariborskim vodovodom 
imamo dogovorjen pitnik vode, za 
katerega bo skrbelo to podjetje. 
Tudi tako se bo na neki način 
začela revitalizacija te stavbe, 
ki danes ni ravno v ponos kraju. 
Zavedamo se, da vsega ne bo 
mogoče postoriti v naslednjem 
letu, saj so v naši občini tudi 
drugi kraji in zaselki, ki prav tako 
pričakujejo finančne vložke občine 
pri izboljšanju življenjskih pogojev 
v svojem kraju. 
 V Vaškem odboru Sv. Duh na 
Ostrem vrhu in v Pohodniško 
olepševalnem društvu Duhovski 
gamsi smo neštetokrat premlevali 
vse, kar je povezano z gradnjo 
in ureditvijo okolice. Ravno to 
sodelovanje je je v našem kraju 
lahko primer sodelovanja in 
sloge. Torej vsega tega, kar nam 
dostikrat manjka. Verjamemo tudi, 
da marsikdo meni, da izgradnja 

ODPRTJE ŠPORTNEGA IGRIŠČA PRI  
SV. DUHU NA OSTREM VRHU
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igrišča ni bila najbolj potrebna. 
Prepričani smo, da bo čas pokazal, 
da smo imeli prav. Predvsem pa 
smo prepričani, da bo mladina, 
ki je v našem kraju vedno več, 
tista, ki bo demantirala nejeverne 
Tomaže in s svojim športnim 
udejstvovanjem dokazala, da je 
igrišče v kraju še kako potrebno.

V preteklih dveh letih, ko je tekla 
gradnja tega igrišča, smo imeli z 
vsemi akterji, ki so bili kakorkoli 
povezani z gradnjo, nešteto 
kontaktov. Moramo reči, da je 
bilo delo z vsemi zelo korektno 

in prijetno. Korektno in prijetno 
zato, ker so se zmeraj držali 
tega, kar smo se dogovorili. Zato 
se je za sodelovanje in posluh 
potrebno posebej zahvaliti 
gospodu Borisu Motalnu za idejni 
in izvedbeni projekt, Hermini 
in Maksu Osvaldu za urejanje 
zemljiških zadev, geometroma 
Danilu in Borisu Budji, Tini Bauer 
iz podjetja Bauer, ki je skrbela za 
izvedbo del pred asfaltiranjem, in 
še posebej gre zahvala gospodu 
Stanislavu Černku, ki je izvedel vsa 
elektroinstalaterska dela. Seveda 
so tu tudi podjetje Asfalting, ki 

je izvedlo asfaltiranje, podjetje 
Artem, ki je na igrišču zarisalo črte 
in podjetju Alpin, ki je izvedlo 
dobavo in montažo športne 
opreme. 

Na koncu se je treba zahvaliti 
vsem, ki so izkazali velik posluh, 
da se je to igrišče sploh lahko 
zgodilo. V mislih imamo župana 
in občinske svetnice ter občinske 
svetnike, ki so v proračunu podprli 
postavko izgradnje igrišča. Hvala 
jim in prepričani smo, da so se 
odločili pravilno.
16. oktobra 2015 je bilo svečano 
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odprtje športnega igrišča. Program 
so pripravili otroci iz vrtca, šolarji 
iz podružnične osnovne šole in 
pevke Pevskega zbora Lipa, vse 
dogajanje pa je povezovala Barbara 
SIVEC. Veliko število zbranih krajank 
in krajanov so nagovorili župan 
Jurij LEP, vodja projekta izgradnje 
Slobodan TATALOVIČ in predsednik 
Vaškega odbora Sv. Duh na Ostrem 
vrhu Rudi MAČEK, blagoslov igrišča 
pa je opravil župnik Franc PEČNIK. 
Za pogostitev so poskrbele pevke 
pevskega zbora.

Prispevek: 
Rudi MAČEK in Slobodan TATALOVIČ

           Fotografije: Matej KOREN

Mešani pevski zbor Sveta Marjeta je 
prvič  zapel na Borštnikovem srečanju 
leta 2002 pod vodstvom akademske 
glasbenice in skladateljice Tadeje 
Vulc.  Zbor je v začetku prepeval 
predvsem slovenske narodne  
in cerkvene pesmi, a so z leti 
ugotovili, da je potrebno poseči 
po zahtevnejšem programu, saj 
so to zahtevali tako poslušalci kot 
pevci sami. Uspeh ni izostal. Pevci, 

vsi Selničani,  se močno zavedajo 
prednosti  vključevanja v domači 
zbor, ki deluje med kobanskimi hribi 
in reko Dravo. Vsi, ki bi želeli v svojem 
prostem času prepevati ter  nastopati 
doma in v tujini, ste dobrodošli.

24. oktobra 2015 je zbor pod okriljem 
KUD Arnolda Tovornika že četrtič 
organiziral in izvedel Jesenski 
koncert. Pevci in poslušalci smo bili 

navdušeni, da se je tokrat koncert 
prvič izvedel v novih prostorih Hrama 
kulture Arnolda Tovornika v Selnici 
ob Dravi. 

Prostrani oder so igrivo in učinkovito 
pripravile v jesenskem vzdušju naša 
sopevka Tončka Košan v sodelovanju 
z Jožico Karčovnik in zunanjimi 
sodelavci Baloni M-Sara. Dobro  
zvočen mešani zbor, ki se lahko 
pohvali z enakovredno zasedbo 
dobrih ženskih glasov (sopranov 
in altov) in z enakovredno zasedbo 
moških  in ženskih glasov (tenorjev 
in basov) je zapel petnajst pesmi 
v treh tematskih sklopih. Pesmi je 
izbrala Barbara Lešnik, študentka 
glasbene pedagogike na Pedagoški 
fakulteti, naša zborovodkinja, ki  je 
v začetku letošnjega leta prevzela 
naš zbor. Pevci povedo, da je mednje 
prenesla veliko pozitivne energije, 
navdušenja in temperamenta, ki se 
odraža tako na pevcih kot na njihovih 

KONCERT MEPZ SV. MARJETA 
''OBARVAJMO JESEN S PESMIJO''
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izvedbah pesmi. Poslušalci so bili najbolj navdušeni nad 
izvedbo pesmi Dajte mi zlatih strun z odlično solo pevko 
Anito Vavh. Bučni aplavz  bomo pevci še dolgo hranili v 

spominu. 
Enako navdušeni so bili poslušalci tudi nad gostujočo 
skupino Mavrica iz Jarenine, ki se ji je v zadnji pesmi 
vokalno pridružila Barbara Lešnik s svojim uglašenim in 
natančnim izvajanjem.
Trenutno se pevci aktivno pripravljamo na tradicionalni 
božični koncert, ki bo 19. decembra 2015 ob  18. uri 
v cerkvi Sv. Marjete v Selnici ob Dravi v sodelovanju z 
moškim pevskim zborom KD Pavza in Pevskim društvom 
Lipa Sv. Duh na Ostrem vrhu.
Spet se veselimo vašega obiska, da bomo pomirjeni, 
navdušeni in zvočno ubrani pričakali decembrske 
praznike.

Prispevek pripravili: 
Duška VRENČUR in Kristina LEŠNIK 

iz KUD Arnolda Tovornika.
Fotografija: Boštjan LESJAK

Upravni odbor Društva upokojencev 
(UO DU) Selnica ob Dravi je na 4. redni 
seji 22. 1. 2015 obravnaval pobudo za 
ekskurzijo na Koroško z zaključkom na 
splavu  Koroških splavarjev na Gortini 
pri Muti. O pobudi smo razpravljali še 
na dveh sejah (8.4. in 6.5.). Za izvedbo 
smo bili zadolženi: Olga Kajzer, Relica 
Kotnik in  Vlado Sabolek. Za strokovni 
del ekskurzije smo se dogovorili z 
vodstvom STRUC KOVAČIJE MUTA, 
D.O.O., na Muti.
S predstavniki Koroških splavarjev  
in z vodstvom Struc kovačije smo 
se dogovorili za dan izvedbe naše 
ekskurzije; oboji so soglašali za 5. junij 
2015.
Ob 10.30 je bil predviden odhod iz 
Selnice in tako je tudi bilo. Nekaj nas 
je vstopilo pri Hojniku in Šturmu. 
Predsednik DU Ivan Majster nas je vse 
skupaj lepo pozdravil in zaželel prijetno 
druženje. Med vožnjo po Dravski dolini 
sem udeležencem spregovoril o reki 
Dravi in o Dravski dolini. Opozoril sem 
jih, da morajo pozorno poslušati, ker na 
splavu bodo tisti, ki bodo znali pravilno 
odgovoriti na vprašanja, tudi nagrajeni 

s praktičnimi nagradami.
  
Reka Drava si kot največja slovenska 
reka vsekakor zasluži posebno 
pozornost, saj je tako v zgodovini 
kot danes igrala pomembno vlogo v 
življenju ljudi ob njej. Drava povezuje 
ljudi in kraje od avstrijsko-slovenske 
meje pri Dravogradu do slovensko-
hrvaške mej pri Središču ob Dravi. Če 
samo bežno pomislimo na pretekla 
obdobja ob reki,se nam spomin ustavi 
ob Dravi kot plovni poti za vinsko 
trgovino med Štajersko in Koroško, 
ob mostovih, ki so pomenili vez med 
ljudmi in reko, ob ribolovu, izpiranju 
zlata (Zlatoličje), ponosnih ladijskih 
mlinih, smrdečih usnjarnah v Mariboru, 
žagah in mlinih na njenih pritokih, 
posebej s Pohorja, kopališčih, gradovih 
in dvorcih na višavjih ob reki (Fala, 
Vurberk, Borl), utrdbah v Mariboru 
in Ptuju, splavarstvu, elektrarnah 
in nenazadnje na reki kot meji in 
hkrati povezavi med narodi (Avstrijci, 
Slovenci, Hrvati).
Drava v zgornji Dravski dolini, ki je 
med Dravogradom in Falo stisnjena 

med Kozjak na severu in Pohorjem na 
jugu, je bila v daljni preteklosti zaradi 
nepristopnosti le malo zanimiva za 
ljudi. Toliko bolj pa je bilo zanimivo 
in poseljeno področje ob reki Dravi 
med Rušami in Ormožem. Ob Dravi in 
z njo se še danes prepletajo zgodbe 
iz življenja splavarjev, glažutarjev, 
mitničarjev, izpiralcev zlata, mlinarjev 
in gozdarjev pa tudi o strahu ljudi pred 
reko in njeno mogočno silo, ki so ji 
bili dolžni vsakdanji kruh, o njihovih 
zaščitnikih (sv. Miklavž) in načinu 
življenja, ki ga je narekovala reka Drava. 
Čeprav je mogočni hrum reke zamrl 
z izgradnjo verige hidroelektrarn, pa 
so ostale žive tudi zgodbe o temnih 
straneh življenja ob takšni mogočni 
reki, poplavah, nesrečah s splavi in 
ob kopanju, koristih in neprijetnostih, 
ki so jih prinašali ljudem mostovi, 
in o poizkusih ukrotitve reke ter 
izkoriščanju njene mogoče energije. 
Rdeča nit vseh pripovedi pa je , da so 
ljudje ob reki skozi vsa obdobja kljub 
naglemu razvoju človeštva ob reki in 
na njej našli svoj kos kruha, včasih trši 
,včasih mehkejši. In še danes reka s 

EKSKURZIJA  NA KOROŠKO 5. JUNIJA 2015
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svojo energijo preživlja mnoge ljudi ob 
reki pa tudi daleč od nje.
Vir:Podravje (Sašo Radovanovič ) 2004

  
Vprašanja: 

• Kolika  je  dolžina reke Drave? 
Skupna dolžina reke Drave je 749 
km, v Sloveniji 142 km.

• Kolika je  nadmorska višina izvira? 
1210 m.

• Na  Dravi je šest pretočnih elektrarn. 
Kakega tipa sta elektrarni, ki so ju 
zgradili v 60. in 70. letih prejšnjega 
stoletja? Zlatoličje in Formin sta 
derivacijskega (kanalskega) tipa. 

Po  prijetni vožnji  nas je na dvorišču 
podjetja STRUC KOVAČIJA MUTA  
pričakal direktor g. Vito Štruc. Predstavil 
nam je zgodovino Kovačije, program 
proizvodnje in nadalnji razvoj Kovačije. 
Prav tako nas je opozoril, da moramo 
biti poslušni, ker bodo na splavu 
postavljena nagradna  vprašanja. Struc 
Kovačija je sestavljena iz petih enot: 
Struc Kovačija Muta, Struc Muta (bivša 
Gorenje Muta), Struc Tovarna kos in 
srpov Lovrenc na Pohorju, Struc Bukev 
Lovrenc na Pohorju in Struc Ekoing na 
Muti.
Struc Kovačija Muta danes sodi med 
največje proizvajalce ročnega oziroma 
vrtnega orodja v Evropi. Več kot 70 

odstotkov svoje celotne prodaje 
realiziramo na zahtevnih globalnih 
trgih. Naše izdelke lahko kupijo v 
21 državah sveta, zato je tudi pred 
našim vhodom izobešenih 21 zastav. 
Naši najbolj znani izdelki »orodja« so: 
različne lopate, motike, vile, sekire, 
kose, ročaji za orodja. kladiva, lopate 
in vile za prekopavanje vrtov, male 
garniture za vrtičkarje in manjši stroji 
za obdelavo vrtov, zelenic in travnikov 
(motokultivatorji)…

Vprašanja:  
• Od katerega leta so prvi podatki 

o kovaštvu na Muti oz. katero 
obletnico obstoja beleži podjetje 
danes? To je leto 1573, tako da 
letos praznujemo 442 let.

• V koliko državah je s svojo prodajo 
prisotno  podjetje Struc Kovačija 
Muta, d.o.o. ? V 21. državah.

• Do koliko rogljev se izdelujejo vile v 
podjetju Struc Kovačija Muta, d.o.o.? 
Do 12 rogljev.

Za ogled smo se razdelili v dve 
skupini. Prijazna vodiča sta nas vodila 
skozi proizvodne prostore. Večina 
proizvodnje se izvaja nad ognjem in na 
hidravljičnih kladivih in stiskalnicah.
V takih vročih proizvodnih prostorih in 
visoki zunanji temperaturi je za delavce 

delo zelo naporno. Tako smo tudi 
spoznali, zakaj so ta orodja za vrtičkarje 
dražja od kitajskih.
Vožnja do splavarskega pristana ni 
trajala dolgo. Na splavu so nas lepo 
sprejeli, pogostili s kruhom in soljo ter 
domačim žganjem. Pred pričetkom 
plovbe so se nam predstavili flosarji.
Pogostili so nas s splavarskim kosilom.
Po dobrem kosilu smo izvedli 
nagradno igro z vprašanji iz avtobusa 
in STRUC KOVAČIJE. Tisti, ki so poslušali, 
so znali pravilno odgovoriti in zato bili 
nagrajeni s praktičnimi nagradami.

Kot je že v navadi, je na koncu 
splavarjenja krstitev novega flosarja. 
Tokrat smo dobili novega flosarja, 
našega upokojenca g. Janeza Jarca.
Vso plovbo po Dravi so nas spremljali 
flosarji, kormoniš, flosarske frajle in 
muzikantje z zanimivim glasbenim in 
animacijskim programom.
Na koncu je sledilo še skupinsko 
fotografiranje. Imeli smo se lepo. 
Lepa hvala Midea – prevozi, Jože Pušnik, 
s.p., in vozniku avtobusa g. Stanku 
Križaniču in Struc Kovačiji Muta

Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto:  Vlado SABOLEK
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Za organizacijo že tradicionalnih »Iger 
po naše« v letu 2015 je bilo zadolženo 
naše Društvo upokojencev Selnica 
ob Dravi. Za izvedbo tekmovanja 
smo določili  petek, 18. september  
2015, s pričetkom ob 10.00 uri pri 
Starem Kovaču na Sp. Slemenu.  K 
sodelovanju smo povabili DU Fala, 
DU Smolnik in prvič DU Ruše, ki 
pa je sodelovanje odpovedalo. 
Kot organizator tekmovanja smo 
pripravili nova Pravila, ki jih je sprejel 
Upravni odbor Društva upokojencev 
(UO DU) Selnica ob Dravi na 4. redni 
seji 20. avgusta 2015. Po razpravi, v 
kateri smo sodelovali člani UO, smo 
ugotovili, da je pomen aktivnega 
vključevanja naših upokojencev v 
naše aktivne sekcije zelo slab, razen 
ko imamo že naše tradicionalno 
srečanje upokojencev v okviru 
praznovanja občinskega praznika v 
mesecu maju. Ne smemo pozabiti na 
nepisano pravilo, da kdor se ukvarja 
z aktivnostmi, ki jih imamo v okviru 
DU (odbojka, pohodništvo, kegljanje, 

šah, izletništvo, strokovne ekskurzije, 
kartanje in še kaj), na ta način zapolni 
svoj prosti čas. S pomočjo aktivnosti 
se ne krepi samo naše telo, ampak 
tudi medsebojni odnosi, za katere pa 
vemo, da niso najboljši.                 UO 
je  potrdil:    

SEZNAM  TEKMOVALCEV DU SELNICA:
1. CEPEC, Rajko: žaganje hloda.   
2. ČOH, Marica: prebiranje fižola.
3. DEŽELAK, Jože: žaganje hloda.  
4. GORENŠEK, Slavica: zlaganje     

majice in sestava piramide.                                                                                                                                   
5. HACIN,  Bogdan: žoga v koš in 

streljanje na gol.
6. HLADE, Štefan: žaganje hloda in 

pikado in rusko kegljanje.
7. HLADE, Srečko: tolčenje orehov.  
8. JELEN, Vlasta: metanje obroča na 

klin in rusko kegljanje.
9. JESENEK, Dragica: pikado, 

zlaganje majice in  rusko 
kegljanje.               

10. JESENEK, Janko: pikado. 
11. KARČOVNIK, Ivan: žoga v koš, 

streljanje na gol in  rusko 
kegljanje.  

12. KOJZEK, Jože: tolčenje orehov.   
13. KOTNIK, Drago: streljanje na gol.
14. LEPEJ, Jerica: pikado.
15. NAMESTNIK, Marija: sestava 

piramide in  metanje obroča na 
klin.

16. PAJTLER, Marjana: pikado, 
zlaganje majice in rusko 
kegljanje.

17. PAJTLER, Peter: tolčenje orehov 
in metanje žoge v koš.

18. SABOLEK, Branka: prebiranje 
fižola in metanje obroča na klin.

19. SABOLEK, Vinko: žaganje hloda.
20. VAVRA, Rajko: pikado in rusko 

kegljanje. 
21. VOLMAJER, Milena: sestava 

piramide in prebiranje fižola.
 
VODJA  ŽENSKE  EKIPE:  
Avrelija KOTNIK.
VODJA  MOŠKE  EKIPE:   
Vlado SABOLEK.
SODNIK IZ  DU SELNICA:  
Bogdan  KAJZER.

Upravni odbor je iz seznama 16 iger 
izbral in tudi potrdil naslednje:
   
Ženske ekipe bodo tekmovale v: 
pikadu, zlaganju kozarcev v piramido, 
prebiranju fižola, metanju obroča na 
klin in zlaganju majice.
Moške ekipe bodo tekmovale v: 
žaganju hloda, pikadu, metanju žoge 
na koš, streljanju na gol in razbijanju 
orehov.
Tekmovalce – ženska in moška ekipa 
za prehodni pokal v ruskem kegljanju 
– pa sva izbrala vodji posameznih 
ekip.  
Naši ekipi (moška in ženska), sodnik, 
vodji ekip in navijači smo se na 
tekmovališču zbrali že pred deveto 

IGRE PO NAŠE 2015 
18. SEPTEMBRA 2015 OB 10.00 URI PRI STAREM KOVAČU
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IZLETI  DU SELNICA OB DRAVI V LETU 2015

uro. Tekmovalci so vadili posamezne 
igre, organizacijska skupina pa je  
pripravljala igrala za ženske in moške 
ekipe. 
Predsednik  društva g. Ivan Majster 
je točno ob napovedanem pričetku 
iger vse udeležence (tekmovalce, 
simpatizerje, navijače in predstavnike 
medijev) prisrčno pozdravil, zaželel 
čim boljše rezultate in prijetno 
počutje, navijačem pa  čim več 
športnih užitkov ob spremljanju 
tekmovanja.
Tekmovanje je zaradi dobre 
organizacije in zelo lepega vremena 
potekalo po dogovoru in hitro. 

Sledila je dobra malica in kapljica 
rujnega.                                                                                                                             
Sodniki so še enkrat pregledali in 
uskladili rezultate in ob 13.40 je 
naš predsednik pričel z razglasitvijo 
rezultatov in podelitvijo pokalov 
ekipam, kot sledi:

ŽENSKE                                               
1. mesto: DU Fala.                            
2. mesto: DU Selnica.                      
3. mesto: DU Smolnik.                   
MOŠKI
1. mesto: DU Fala.
2. mesto: DU Smolnik.
3. mesto: DU Selnica.

       
Prehodni pokal v ruskem kegljanju je 
osvojila ekipa DU Smolnik.

Predsednik g. Ivan Majster se je 
zahvalil vsem sodelujočim in drugim 
prisotnim za prijetno druženje in 
zaželel obilo zdravja ter nas povabil 
na »Igre po naše« v letu 2016, ko bo 
organizator DU Smolnik. 

Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK

Komisija za izlete pri Društvu upokojencev Selnica ob Dravi 
v začetku leta pripravi predlog izletov. Skrb za organizacijo 
izletov je Upravni odbor zaupal g. Jožetu Kojzeku, članu 
UO, g. Liziki Toplak in g. Majdi Blagšič, ki je za nas tudi kot 
vodička. 

Ko nas obiščejo naši »rajonski« za plačilo članarine, 
prejmemo tudi načrt izletov za  tekoče leto. V letu 2015 
smo imeli planiranih 5 (pet) izletov. Vsi izleti so bili 
organizirani ob sobotah.

14. marca  NAŠE  PRIMORJE  
Pot nas je vodila mimo Celja, Ljubljane do postajališča 
Lom, kjer smo se okrepčali s čajem in kavico. Pot smo 
nadaljevali po avtocesti do Kopra, kjer smo si po dobri 
malici ogledali naše največje  pristanišče. Luka Koper 
je edino slovensko mednarodno tovorno pristanišče, 
predstavlja najbližjo povezavo Srednje in Vzhodne Evrope 
s Sredozemljem in s prisotnostjo pomembnih svetovnih 
ladjarjev vzdržuje morske povezave z vsemi deli sveta. 
Pristanišče je nastalo leta 1957, razcvet pa je doživelo po 
letu 1967, ko je postalo železniško povezano z zaledjem. 
Celotno pristanišče ima status prostotrgovinskega 
območja, je večnamensko pristanišče s specializiranimi 
terminali. Z vodnikom smo si iz avtobusa ogledali ta 
»veliki organizem«, kjer pretovor poteka 24 ur na dan. 
Po ogledu luke smo se odpeljali v Izolo, ki je živahno 
mediteransko mesto in turistično središče. Tam imamo 
tudi upokojenci svoj hotel »Delfin«, v katerem se imamo 

vedno luštno. Njena duša se še vedno ohranja v ribištvu 
ter pridelavi vina in oljčnega olja. Izola svoje ime 
dolguje otoku, na katerem je nastala, svojo identiteto 
pa ljudem, ki ohranjajo tradicijo trdne skupnosti dveh 
narodov različnih jezikov in skupne ljubezni do svojega 
kraja. Sprehodili smo se mimo starih palač do cerkve 
sv. Mavra, ki je najbolj vidna izolska cerkev, saj stoji na 
najvišji točki nekdanjega srednjeveškega otoka in daje 
mestu prepoznavno silhueto. V strogem centru Izole 
smo obiskali muzej ozkotirne železnice Parenzana, ki 
je povezovala poreč s Trstom. Po krajšem počitku in 
osvežitvi smo pot nadaljevali mimo Portoroža do Seče, 
kjer smo si ogledali Vrt kaktusov družine Grašič.  V zbirki  
naj bi bilo več kot 1500 vrst kaktusov, med katerimi 
najstarejši presegajo starost 50 let. Kaktusi se lahko 
pojavljajo v zelo različnih velikostih in oblikah in so 
večinoma razširjeni v polpuščavah.

Po ogledu smo se po ozki cesti pripeljali do turistične 
kmetije, kjer so nam pripravili dobro primorsko kosilo. 
Preostala nam je še samo pot domov, s postankom na 
Trojanah, za obvezen nakup trojanskih krofov.

9. maja SELŠKA DOLINA  
Pot smo pričeli v Selnici in jo nadaljevali skozi Maribor, 
mimo Celja do Trojan, kjer smo se okrepčali s kavico ali 
čajem s krofom. Vožnja mimo Škofje Loke vse do Selške 
doline. Najprej smo se ustavili pri Dolenji vasi, kjer 
domuje naš najpogumnejši »orel« - Peter Prevc. V bližini 
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smo si ogledali Plečnikov spomenik talcem iz druge 
svetovne vojne. Pot smo nadaljevali do Železnikov, ki je 
središče Selške doline. Naravne danosti so pripomogle, da 
je kraj že pod freisinškimi škofi predstavljal pomembno 
gospodarsko središče; zgodovina je bila nekdaj tesno 
povezana železarstvom, na kar spominja edini v celoti 
ohranjen plavž v Sloveniji. Plavž stoji od druge polovice 
19. stoletja. Plavž ali visoka talilna peč je bil del fužinskega 
obrata, kjer so iz železove rude pridobivali železo. Leta 
1941 je bil plavž zavarovan kot tehnični spomenik. Muzej 
se nahaja v fužinarski hiši iz prve polovice 17. stoletja, 
Plavčevi hiši, ki stoji v neposredni bližini plavža v starem 
delu Železnikov. Muzej z maketami in predmeti prikazuje 
zgodovino železarstva, kopanje železove rude, transport 
in taljenje, predelavo surovega železa v fužini v polizdelke 
in izdelavo končnih izdelkov v vigenjcu. Prikazane so 
nam bile tudi spremljajoče dejavnosti, ki so se po koncu 
železarstva razvile v samostojne dejavnosti: sodarstvo, 
oglarstvo, žagarstvo in čipkarstvo. Čipke so v Železnikih 
pomemben del kulturne dediščine, Železniki pa eden 
pomembnejših centrov klekljane čipke v Sloveniji. Po 
ogledu smo se sprehodili po kraju, ki ga je leta 2007 
prizadela katastrofalna vodna ujma in gaskoraj uničila 
, vendar je bila obnova uspešna in ohranila je slikovito 
stavbno arhitekturo. Po ogledu smo se odpeljali v 

Dražgoše, ki so znane po bitki med Nemci in partizani 
Cankarjevega  bataljona januarja 1942. Nemci so iz 
maščevanja vas požgali, ustrelili 41 talcev, ostale pa 
izgnali. Ogledali smo si mogočen spomenik s kostnico, v 
spominski sobi pa pričevanja o bitki in manjšo etnološko 
zbirko.

Dražgoše ležijo na južnih terasastih pobočjih Jelovice pod 
Dražgoško goro in so od Železnikov oddaljene le 6 km. 
So najbolj sončna vas v Občini Železniki in prav sončna 
lega in lep razgled po škofjeloškem hribovju  privabita v 
vas številne sprehajalce in take, kot smo mi. Najbolj znana 
domača obrt v Dražgošah je peka posebnih medenjakov, 
imenovanih »dražgoški kruhek«.

Dan se je že prevesil v popoldanske ure, ko smo se 
odpeljali po Selški dolini v Praprotno, kjer so nam 
pripravili dobro in za Gorenjce nenavadno zelo obilno 
kosilo. Na poti proti domu smo se ustavili še na Trojanah 
zaradi... V Selnico smo prispeli nekaj po 21.00 uri.

20. junij  ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA 
Mimo Maribora nas je pot vodila do počivališča Tepanje, 
kje smo imeli običajni postanek za osvežitev. Pot smo 
nadaljevali mimo Celja  po Zgornji Savinjski dolini do 

NAŠE  PRIMORJE  
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SELŠKA DOLINA

Nazarij. Najprej smo si v frančiškanskem samostanu 
ogledali bogato knjižnico, ki hrani veliko starih knjig, 
inkunabule in več rokopisov, med njimi tudi izvirni natis 
Dalmatinove Biblije. 

Od nastanka samostana so se Frančiškovi bratje v 
Nazarjah trudili za zbiranje knjižnega gradiva, ki so 
ga potrebovali za redno izobraževanje, delovanje 
teološke šole in ljudske šole za otroke. Čeprav 
nazarska frančiškanska knjižnica ni najbogatejša med 
samostanskimi knjižnicami v Sloveniji, pa vendar ima 
nekaj zelo zanimivih knjig, ki jih upravičeno štejemo 
med zaklade slovenske kulturne dediščine (Trubarjev 
prevod evangelija «Ta celi Testament našiga Gospudi 
inu Izveličarja Iesusa Christusa, Dalmatinova bilblija…). 
Nato smo si ogledali cerkev sv. Marijinega oznanjenja. 
Cerkev je bila najprej loretska kapela, zgrajena na 
griču ob sotočju Drete in Savinje nad gradom Vrbovec. 
Ljubljanski škof Tomaž Hren je v mladosti hudo zbolel. Po 
pomoč se je zatekel k Materi Božji. V svoji veliki prošnji 
za zdravje se je zaobljubil, da bo v zahvalo poromal v 
Loreto. Bil je uslišan in po prošnji Božje Matere Marije je 
resnično ozdravel. Ker obljube _ zahvalnega romanja ni 
mogel izpolniti, se je odločil, da bo v zameno na griču 
postavil posnetek Marijine nazareške hišice (tedaj prve 

kopije loretske kapele v Evropi). Iz Loreta si je pridobil 
načrt in mere za načrtovano gradnjo svetišča. 26. julija 
1624 je položil in posvetil temeljni kamen. Cerkev je 
bila posvečena 10. septembra 1628. leta. Škof Hren je 
loretsko kapelo imenoval Nazaret. Po kapeli Nazaret pa 
je celotno naselje z okolico dobilo ime (Marija) Nazaret, 
ki se je v obliki Nazarje ohranilo vse do danes. Po krajšem 
počitku in malici smo si v gradu Vrbovec ogledali muzej 
gozdarstva in lesarstva. 

Ob reki Savinji smo pot nadaljevali do Ljubnega, ki se v 
zgodovini prvič omenja leta 1247. V središču Ljubnega 
smo si v muzeju ogledali flosarsko zbirko, ki predstavlja 
življenje flosarjev oz. splavarjev. Flosarstvo (splavarjenje) 
ima v Savinjski dolini že petstoletno zgodovino, končalo 
pa se je v 50. letih prejšnjega stoletja. Poleg tega pa 
svoj del razstave predstavlja  tudi tehniška dediščina, 
povezana s splavarjenjem.

Naše popotovanje smo zaključili pri Muzeju in gostišču 
Firšt, tik pred Logarsko dolino. Ogledali smo si razstavo 
o Potočki zijalki – zatočišču ledenodobnega človeka na 
gori Olševi z multivizijsko predstavitvijo ter razstavo o 
ljudskem zdravilstvu v Zgornji Savinjski dolini. Medtem 
so  nam v gostišču nad muzejem pripravili dobro domače 
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kosilo. V prijetnem druženju smo tam ostali do zgodnjih 
večernih ur, ko smo se odpravili proti domu.

12. september   GORENJSKA – OD BRDA  
DO  VRBE
Pot smo pričeli ob 6. uri mimo Maribora, Celja do 
Trojan, kjer smo imeli postanek za osvežitev in jutranjo 
kavico. Z vožnjo smo nadaljevali na Gorenjsko vse do 
renesančnega gradu Brdo. Leta 1510 je cesar Maksimiljan 
I. Habsburški na Dunaju podpisal dovoljenje za gradnjo 
gradu Brdo in Jurij Egkh je postavil prvi renesančni 
dvorec na Krajnskem. V njem so skozi stoletja bivali 
slovita rodbina Zois, jugoslovanska kraljeva družina 
Karađorđević, po drugi svetovni vojni pa ob svojih obiskih 
v Sloveniji Josip Broz Tito. Danes je grad Brdo poleg 
vloge, ki jo igra v državnem protokolu, znan  tudi po 
svoji dediščini. Danes je grad Brdo odprt tudi za javnost. 
V parku Brdo smo občudovali bogato floro in favno ter 
spoznali mnoge zanimivosti, kot so nekdanja grajska 
pristava, stara oranžerija, dragocena kiparska zbirka, 
čebelnjak s panjskimi končnicami znanih slovenskih 
slikarjev, s slamo kriti kozolci toplarji…

Po ogledu smo se odpeljali v »šuštarski« Tržič, katerega 
staro mestno jedro je zavarovano kot kulturni in 
zgodovinski spomenik. Obiskali smo Tržiški muzej in 

se sprehodili po zanimivih zbirkah, ki pričajo o bogati 
preteklosti kraja, od čevljarske do etnografske.

Popoldne smo se ustavili v najbolj znani vasi na 
Slovenskem, v idilični Vrbi in si ogledali tri pomembne 
kulturne spomenike: rojstno hišo našega največjega  
pesnika Franceta Prešerna, cerkev sv. Marka in srenjske 
kamne pod vaško lipo. Vrbo in cerkev sv. Marka opeva 
France Prešern v Sonetih nesreče: O Vrba! srečna, draga vas 
domača…

V bližnjih Lescah so nam v oštariji » Moskva » pripravili 
dobro in obilno (kljub Gorencem) kosilo. S postankom na 
Trojanah smo se vrnili domov ob 21.45.

14. november LAŠKO IN POSAVJE 
Pot smo mimo Maribora nadaljevali do počivališča 
Tepanje, kjer smo se okrepčali s kavico in čajem. Skozi 
Celja smo prispeli do Laškega. 

Laško  - sotočje dobrega leži skoraj v središču Slovenije 
in se prvič omenja pred mnogimi stoletji. Obdarjeno je 
z zdravilno vodo, poznano in cenjeno že iz časa  starih 
Rimljanov in slovi kot kraj s prav posebno energijo. Da 
je laška voda izjemno kakovostna in ključna tudi za 
proizvodnjo piva je spoznal medičar-lectar Franz Geyer, 

ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA
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ki je leta 1825 zvaril prvi vrček piva. Še danes, več kot 
190 let kasneje, v Laškem pivo varijo z ljubeznijo ter 
po preverjenih in tradicionalnih recepturah. Skrbno 
in z ljubeznijo pridelujejo tudi visokokakovostni med, 
ki je naravno krepčilo, dobro za počutje in energijo v 
hladnejših dneh, ki so pravkar pred nami.

Najprej smo se sprehodili do poznoromanske cerkve sv. 
Martina z zanimivim kornim stolpom in svojevrstnim 
obokanim stropom. Po krajšem sprehodu smo si v starem 
mestnem jedru ogledali muzej in razstavo »Laško skozi 
čas« in poslušali vodiča, ki nam je pripovedoval »Zgodbe 
iz preteklosti, iz roda v rod«. Po Trubarjevi ulici smo se 
sprehodili do Pivovarne Laško, ki pa se sedaj imenuje 
Pivovarna Laško –Union s sedežem uprave v Ljubljani. 
Po ogledu pivovarne smo pivo tudi degustirali. Nato 
smo se odpeljali v Posavje do Brestanice, ki ima bogato 
zgodovinsko preteklost in veliko znamenitosti ter 
zanimivosti. Ogledali smo si obnovljen najstarejši grad 
na Slovenskem, grad Rajhenburg in njegove bogate 
muzejske zbirke. Grad Rajhenburg na svojem skalnem 
pomolu nad reko Savo gospoduje že vse od 9. stoletja. 
Prva pisna omemba leta 895 vključuje območje in utrdbo, 
ki je bila v začetku 10. stoletja v boju z Madžari porušena. 
V letih od 1131 do 1881 se je izmenjalo več lastnikov.
Leta 1881 so grad kupili menihi trapisti in ga uredili za 

svoje potrebe. Aprila 1941 so Nemci trapiste pregnali 
in v gradu ter njegovih gospodarskih poslopjih uredili 
preselitveno taborišče za  izgon Slovencev. Po končani 
vojni je bil leta 1947 grad nacionaliziran, v njem pa 
urejen zapor. Leta 1966 je upravljanje prevzelo Turistično 
društvo Brestanica, dve leti kasneje je bila odprta stalna 
razstava Slovenski izgnanci. 

Počasi so bile postavljene razstave o političnih zapornikih 
in internirancih, leta 1993 pa tudi razstava o trapistih 
ter leta 1995 Brestanica skozi čas. Leta 1999 je bil grad 
razglašen za spomenik državnega pomena, po končanem 
denacionalizacijskem postopku pa je leta 2004 njegova 
lastnica Občina Krško, ki je  pričela z zahtevnim projektom 
Celostna prenova gradu Rajhenburg. Med najbolj 
opaznimi spremembami je fasada, ki je prezentirana z 
ohranjenimi ostanki originalnih renesančnih in baročnih 
poslikav. Restavrirani so bili vsi kamniti portali in okenski 
okvirji, kamniti tlaki, dopolnjeni z novimi, dvorišče, 
vhodna veža in mostovž pa so tlakovani z rečnimi 
prodniki. Temeljito je bila obnovljena tudi vsa notranjost 
od kleti do mansarde.
v Brestanici stoji tudi mogočna bazilika Lurške Matere 
Božje, tu domuje tudi naš znani atlet Primož Kozmus. 
Po ogledih smo se ustavili v bližnjem gostišču, kjer so 
nam pripravili dobro domače spodnještajersko kosilo. V 

OD BRDA DO VRBE
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LAŠKO IN POSAVJE

prijetnem druženju smo preživeli čudovite popoldanske 
urice, nazdravili pa smo že prihajajočim praznikom v 
decembru.

Za organizacijo izletov in vedno poln avtobus se v imenu 
vseh udeležencev zahvaljujem Liziki Toplak in Jožetu 
Kojzeku, posebna zahvala tudi vodnici Majdi, ki pa je 
tudi članica našega Društva upokojencev. Se vidimo in 

srečamo tudi v letu 2016, s seboj pa ne pozabite prinesti 
obilo dobre volje in veselja.                    
DRUŽENJE JE DOBER VIR NAŠEGA ZDRAVJA! 

Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto:  Vlado SABOLEK  

Lani ustanovljena sekcija šahistov 
pri Društvu upokojencev Selnica 
ob Dravi je uspešno sklenila 
obletnico svojega delovanja. Od 14 
prijavljenih šahistov se jih povprečno 
najmanj 8 redno udeležuje internih 
šahovskih srečanj, ki so praviloma 
vsak torek ob 18. uri v poletnem 
času in ob 17. uri v zimskem času v 
Info točki občinske zgradbe. Med 
najbolj zagnane zagotovo sodijo 
Jože Tretjak, Marijan Šeško, Cveto 
Sternad, Mirko Pajančič, Franc Zajfrid, 
Franci Žmavc in Franc Mithans. V 
internih turnirjih, ki se igrajo po 
sistemu Bergerja, s šahovsko uro po 

10 minut, so omenjeni razvrščeni 
na najvišja mesta. Mirko Pajančič 
je prepričljivo na vrhu, sledijo mu 
Cveto Sternad, Franc Mithans, Franc 
Zajfrid, Jože Tretjak, Marijan Šeško, 
Franci Žmavc in drugi. Najboljši v tej 
miselni igri sestavljajo tudi ogrodje 
4 - članske ekipe, ki meri svoje 
izkušnje za šahovnico v tekmovanju 
Društev upokojencev Zg. Podravske 
zveze vsak drugi četrtek v prostorih 
Gostišča Taborka v Mariboru. V teh 
srečanjih potekajo šahovske bitke 
tudi z močnimi nasprotniki, ki so 
dosegli rating mojstrskega kandidata, 
prvo ali drugo kategorijo.

Uspešni na močnem turnirju
Med najbolj odmevnimi uvrstitvami 
selniških šahistov iz vrst DU Selnice 
ob Dravi pa je osvojitev tretjega 
mesta na močnem izbirnem 
regijskem prvenstvu DU Zg. 
Podravske zveze Maribor, ki se ga 
je udeležilo 7 ekip. Na njem so 
sodelovale tudi šahovske legende 
z visokim ratingom, kot je Musil, 
Cojhter, Segala, Kajnih, Habjanič in 
drugi. Naša ekipa v postavi Mirko 
Pajančič, Cveto Sternad, Franc 
Mithans, Jože Tretjak in Marijan 
Šeško se je hrabro zoperstavila 

ŠAHISTI OSVOJILI POKAL
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najmočnejšim in si priigrala odlično 
3. mesto, za kar bo prejela tudi 

pokal, ki bo krasil vitrine DU Selnica 
ob Dravi.

Tudi poleti niso mirovali
Čeravno veljata osrednja poletna 
meseca julij in avgust za nekakšno 
mrtvilo, so najbolj vneti šahisti tudi v 
tem času igrali. Pri tem jim je priskočil 
na pomoč član sekcije Cveto Sternad, 
ki je v svojem Pica Baru Marjana 
pripravil prostor, kjer so lahko merili 
pridobljena znanja in se tudi družili, 
kar je navsezadnje poglavitni namen 
teh srečanj. Do zaključka leta bodo 
odigrali kar 48 internih posamičnih 
turnirjev in 10 v okviru delovanja pri 
DU Zg. Podravske zveze. 

Pripravila: 
Franci MITHANS in Marijan ŠEŠKO 

Foto:  Vlado SABOLEK

Pa naj še kdo reče, da nas tudi ON tam 
zgoraj nima rad, seveda poleg naših 
zvestih obiskovalcev in sponzorjev, saj 
nam je na dan razstave natrosil toliko 
sončnih žarkov, da se je naš prelepi Hram 
kulture dobesedno lesketal in z njim tudi 
naša ročna dela.

Odprtje in razstavo smo tokrat imele 
prvič v razkošni avli v že omenjenem 
Hramu kulture. Kot vedno do sedaj sta 
za kulturni program zgledno poskrbeli 
Emica in Marija. Pri tem smo bili zelo 
počaščeni, ko so se našemu vabilu 
odzvali s Konservatorija za glasbo 
in balet enote Ruše pod vodstvom 
prof. Karmen Hlade, in to kvartet 
harmonikarjev Jakob, Larisa, Luka in 
čelistka Nuša. Zaigrali so Muppet show, 
Ave Marijo in Na Golici. Resnično so nam 
pričarali pravo glasbeno poslastico.

Naša predsednica društva Zdenka 
Brunšek pa je spregovorila v 
svojem poročilu o enoletnem delu 
petindvajsetih Marjetic.

Sprehodila se je čez celo leto in 
predstavila naša udejstvovanja in 
sodelovanja v drugih društvih po vsej 

Sloveniji. Pohvalila je prav vse,ki se 
trudimo, da s svojimi izdelki obdržimo 
raven, ki jo gradimo že celih osemnajst 
let, in če tudi me s tem vsaj malce 
prispevamo k ohranitvi naše bogate 
kulturne dediščine, je cilj več kot 
dosežen.

Po našem internem pravilniku društva 
dobi vsaka članica  priznanje za 
desetletno  sodelovanje. Tako je letos 
dopolnila to dobo tudi naša mentorica 
klekljanja prof. Alenka Rižnar. Ob tej 
priliki se ji še enkrat vse Marjetice 
zahvaljujemo za njen prispevek v 
društvu tako pri klekljanju kot pri idejni 
zasnovi naših razstav. Prav Alenka hoče 
nekaj dodati našim izdelkom, zato vsako 
leto skupaj razmišljamo, kaj bi lahko bila 
ta češnja na naših torticah. Dokaj hitro 
smo se odločile, da bomo naredile nekaj 
blazin z različnimi okraski (od vezenja 

MARJETICE: OSEMNAJSTA RAZSTAVA 
ROČNIH DEL
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pa vse do klekljanja). Blazine nam krasijo dom, nam dajejo 
občutek toplote in morda še ne veste – blazini zaupamo več 
kot komurkoli drugemu!
Pa ne samo blazine, g. Plevnik nam je ponudil za popestritev 
razstavnega prostora del svoje bogate zbirke latern, takšnih in 
drugačnih, s tem da jih ni bilo potrebno prižigati, ker smo bile 
že obdarjene s prekrasno naravno svetlobo.
Ko sem na hitro prelistala vtise in ocene naših obiskovalcev, 
predvsem pa poznavalcev ročnega dela, moram reči, da smo 
lahko zelo ponosne na ocene, katere nam lahko marsikdo samo 
zavida.
Čeprav smo to že storili, menim, da ne bo odveč, če se ob tej 
priložnosti še enkrat zahvalimo našim zvestim sponzorjem, ki 

nam do zdaj še niso obrnili hrbta, kljub gospodarski krizi, ki se 
nikakor noče in noče posloviti. Prav tako bi rada omenila, da 
nam je zelo pomagal pri postavitvi razstave Vidin vnuk – mlad 
gospodič Miha Štruc. Hvala tudi Petru, ki pa je tako že legenda 
pri pripravi našega srečelova.
Dovolite mi, da samo omenim, da pišem ta članek v jedilnici in 
skozi okno gledam lipo, kako se bohoti in poigrava z jesenskimi 
barvami od zlatorumene, rjave, rdeče in še kakšne, za lipo pa se 
visoko na hribu pasejo Robičeve koze,ki pa tudi prispevajo svoj 
delež k ohranitvi ne kulturne, ampak naravne lepote. Skratka, 
saaamo razkošje, treba ga je samo videti in ne samo gledati…
V svojem imenu in seveda v imenu vseh Marjetic vam želim vse 
najlepše in najboljše v letu, ki prihaja.

Pripravila: Fani OSTERC, članica

Zopet je tu prelepa jesen, 
pridelki so pospravljeni,
prihaja čas počitka,
čas pečenja kostanja 
in pokušina dobrega sladkega mošta,
predvsem pa lep jesenski čas za 
druženje s prijatelji in sosedi.

V ta namen smo tudi v Lovski ulici 
poskrbeli, da nam ni nikoli dolgčas, 
in tudi letos povabili naše stalne 
prijatelje, da krasijo našo ulico.

Prijatelji iz Lovske ulice.

Prispevek in slika: 
Vesna ČAVNIČAR

KRASITEV LOVSKE ULICE
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Izpisano besedje je izbrano iz Etimo-
loškega slovarja slovenskega jezika 
dr. Franceta Bezlaja (1976). Slovenske 
besedne družine glede na izvor uvr-
ščamo v tri skupine. 
1. Besede, ki so nastale v kontinuira-
nem jezikovnem razvoju že v prain-
doevropskem jeziku, npr. ovca, mati; 
besede, ki so nastale v praslovanščini, 
npr. sosed; besede, ki so nastale iz 
podedovanih besed v času samostoj-
nega slovenskega jezikovnega razvo-
ja, npr. hlev.

2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti so-
sednjih jezikov, največ iz nemščine.

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

Tujka je strokovna beseda, ki je bila v 
19. in 20. stoletju izposojena iz tujega 
knjižnega jezika. V rabi je le v knjiž-
nem jeziku.

Največ izposojenk imamo iz nemšči-
ne (nem.), praslovanščine (psl.) in 
drugih slovanskih jezikov, iz indoev-
ropščine (ide.), iz latinščine (lat.), gr-
ščine (gršč.), italijanščine (ital.), iz ba-
varskoavstrijskega jezika (bav. avstr.), 
manj pa iz drugih jezikov.

Izpisane so besede, njihov pomen in 
izvor.

Hačapič ‹šipek› – iz nem.; harati 
‚tepsti, tolči, goliti svinjo‘ – iz nem.; 
hirati ‚bolehati, slabeti‘ – iz ide.; hiba 
‚napaka, pomanjkljivost‘ – iz ide.; hi-
lati ‚hiteti‘ – iz nem.; hiša ‚hiša, dom, 
soba‘ – iz slovan. j.;  hlápec ‚služabnik‘ 
– iz psl.; hlev ‹živalska staja› – iz nem.; 
hlod ‚okleščeno deblo‘ – iz nem.; 

hoden ‚iz grobega platna‘ – deloma 
iz nem.; homôt ‚jarem, komat‘ – iz 
nem.; hretiti ‚hropsti‘ – iz slovan. 
j.; hujskati ‹ščuvati‘ – iz nem.; ica 
‚telica‘ – slovan. beseda – vabni klic; 
ihta ‚jok, jeza‘ – iz slovan. j.; ilati (tudi 
hilati) ‚hiteti‘ – iz nem.; inje ‚ivje, srež‘ 
– iz psl.; irs ‚rdečerjav vol‘ – iz nem.; já 
‚da‘ – iz nem.; jága ‚lov‘ – iz nem.; ján 
‚kos polja, vinograda‘ – iz nem.; Janez 
‚lastno ime‘ – iz lat. Johannes (Ivan iz 
hebr.); jár ‚pomladanski‘ – iz psl.; jásli 
‚priprava za krmo‘ – iz psl.; jésih ‚kis‘ 
– iz nem.; jévželj ‚stranišče‘ – iz nem. 
haisel; jéžla ‚bič‘ – iz nem. geisel; jún 
‚mlad‘ – iz csl.; júnec ‚mlad vol‘ – iz 
slovan. j.; júžina ‚kosilo, malica‘ – iz 
slovan. j.; kadíti ‚kaditi‘ – iz psl.; káhla 
‚nočna posoda, pečnica‘ – iz nem.; 
kájzerica ‚vrsta peciva‘ – iz nem.; 
kájša ‚preprosta hiša‘ – iz nem.; kálati 
‚cepiti, sekati‘ – iz psl.; kampelj ‚glav-
nik‘ – iz nem.; kamra ‚izba‘ – iz nem.; 
kanálja ‚podlež‘ – iz stare furlanščine; 
káncelj ‚prižnica‘ – iz nem.; kanclíja 
‚pisarna, urad‘ – iz nem.; kangla ‚vrsta 
posode‘ – iz nem.; kànt ‚bankrot‘ – iz 

nem.; kànta ‚vrsta posode‘ – iz nem.; 
káp ‚mrtvoud‘ – iz lat.; kapéla ‚manjša 
cerkev, stranska ladja v cerkvi‘ – iz lat.; 
kapríca ‚muhavost‘ – iz ital.; kápus 
‚zelnik‘ – iz nem.; karjóla ‚vrsta voza‘ 
– iz ital.; karnisa ‚drog za obešanje 
zaves‘ – iz nem.; kása ‚shramba za 
denar‘ – iz nem.; kasárna ‚vojašnica‘ 
– iz lat.; kastróla ‚vrsta posode‘ – iz 
nem.; kášta, kašča ‚shramba za žito‘ 
– iz nem.; kaštígat ‚kaznovati‘ – iz 
lat.; keha ‚ječa, zapor‘ – iz nem.; kérlc 
‚krepak, možat, postaven človek‘ – iz 
nem.; kétna ‚veriga‘ – iz nem.; kíbla 
‚vedro, deža‘ – bav. avstr.; kífeljc ‚rog-
ljič, policaj‘ – bav. avstr.; kíkla ‹žensko 
krilo› – iz nem.; kímpet ‚otročja po-
stelja, otročnica‘ – iz nem.

Nadaljevanje sledi.

Akad. prof. dr. Zinka ZORKO

JEZIKOVNE DROBTINICE 
IZPOSOJENKE IN TUJKE V SELNIŠKEM 
GOVORU TER NJIHOV IZVOR (NADALJEVANJE)



Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite 
najkasneje do 19. 1. 2016 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 
2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 
srečneže, ki bodo prejeli lepe nagrade.

Izžrebani nagrajenci nagradne križanke 
objavljene v 25. številki SELNIŠKIH NOVIC so bili:
1.  MARJAN ŠKERBINEK

2.  ALENKA  HIRŠ

3.  MARIJA ŠEŠKO LEP

OBČINA SELNICA OB DRAVI


