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V tem obdobju se narava vidno prebuja in
nas navdušuje s svojimi čari in lepoto. Mesec
maj je tako čas, ko pričakujemo na vseh
področjih več aktivnosti. Dnevi so že daljši,
zato se ne moremo izgovarjati na premalo
svetlobe in s tem volje. Slovenci se radi
ravnamo po pravilih, če so v našo korist, ko
pa ni, pa seveda iščemo vsemogoče izgovore,
da se jih izognemo. Sosedu, recimo, ne bi
priznali, da je uspešnejši od nas, pripravljeni
smo se pa tudi tožiti na sodiščih več kot drugi
narodi. Osebno se trudim in se obnašam ter
delam v nasprotni smeri. Spoštovati moramo
drug drugega in delati pošteno. Še posebej
je to dejstvo pomembno za ljudi, ki smo
odgovorni za druge ali smo prevzeli skrb
za gospodarjenje s skupnim premoženjem.
Posameznik zelo težko spremeni karkoli in
s tem doseže kakšno izboljšavo. Tako lahko
zaključimo, da je potrebno ljudi spodbuditi
, da sami predlagajo in oblikujejo določene
rešitve. Predloge je potrebno nato preučiti in
ob večinski podpori tudi uresničiti. Vsega pa
tudi tako ni mogoče izpeljati, zato moramo
odgovorni nekatere odločitve sprejeti po
svoji vesti, znanju in izkušnjah.
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V mesecu maju Občina Selnica ob Dravi
praznuje svoj praznik. Letos praznujemo res
visok jubilej, in sicer 100 let HE Fala, ki je bila
prva v tem delu Evrope. Lahko smo ponosni
na ta zgodovinska dejstva, saj je izgradnja
elektrarne močno vplivala na razvoj naših
krajev. Od takrat je bil naš razvoj hitrejši in
drugačen, kot bi sicer bil brez te pridobitve.
Brez nje bi vsekakor počasneje napredovali in
oblikovali našo občino. Selnica ob Dravi pa
tudi okoliški kraji so s tem pridobili potencial
za ustvarjanje nove vrednosti. Ljudje so dobili
zaposlitve in so si zavoljo tega bili sposobni
graditi stanovanja, postaviti hiše in ustvariti
družino. Prihajali so tudi ljudje od drugod in
pričeli pri nas graditi svojo prihodnost. Zato
je prav,da naša občina 23. maj obeležuje kot
svoj praznik. Ta dan se vedno spomnimo
na leto 1918, ko je v naših krajih zagorela
prva žarnica, ki se je napajala z električno

energijo, proizvedeno v HE Fala. Vodstvu
Dravskih elektrarn, vsem zaposlenim in
HE Fala čestitam ob spoštovani obletnici.
Zahvaljujemo se za zgledno in uspešno
sodelovanje v preteklosti. Verjamem, da
bomo tudi v prihodnje uskladili naša skupna
hotenja ter tako dodali nov kamenček k
razvoju naših krajev. Lahko se vprašamo, kaj
bi potrebovali danes, da bi si izboljšali tako
življenje kot razpoloženje. Seveda danes
živimo bolje, kot so živeli takrat. Spremenili
so se standardi, na osnovi katerih merimo
naše zadovoljstvo. Ob upoštevanju teh
dejstev pa danes nismo preveč zadovoljni.
Zato potrebujemo tudi danes kakšen
nov tehnološki in inovativen preboj, ki
nam bo omogočil nova delovna mesta in
s tem možnost osebnega razvoja. Vsak
posameznik lahko po svojih močeh prispeva
k temu, da se hitreje približamo želenim
ciljem. Znano je dejstvo, da je potrebno
varčevati na vseh področjih. Sliši se pravično
in nujno, vendar je pomembno tudi to, da si
nekateri predstavljajo zategovanje samo pri
drugih, ne pa tudi pri sebi. V naši družbi je
to dejstvo znano že več kot deset let. Tisti,
ki so imeli več, imajo še več, srednji razred
izginja, vedno več pa je tistih, ki potrebujejo
pomoč. To ni pravično in ni normalno.
Razvoj družbe bi lahko merili tudi na osnovi
skrbi za malega človeka in njegovega počutja
v okolju, v katerem živi. Žalostno je dejstvo,
da nekateri tudi z redno zaposlitvijo in plačo
ne morejo pokriti vseh nujnih stroškov,
ki nastanejo v tekočem mesecu. Takšnim
družinam res ni lahko, zato bo potrebno
spremeniti zakonodajo. Verjamem, da se
bo združilo dovolj somišljenikov, ki bodo
sposobni sprejeti nova pravila. Država vlaga
veliko sredstev v banke. Povprečnemu
človeku je nerazumljivo, da se pri reševanju
bank pogovarjajo o milijardah evrov, na
osnovnem nivoju pa se večajo pritiski na
socialo in zdravstvo. Že takoj nam je jasno,
da se tako ne bo mogoče izviti iz krize, zato
bo treba staviti in graditi prihodnost na
drugačnih vrednotah. Osnovna vrednota
morajo postati človek in njegove minimalne
potrebe za dostojno življenje. Dobrine in
sadovi, ki so na voljo, bodo morali postati
dostopni ljudem v bolj pravičnem razmerju,
kot je sedaj.
Slovenske občine, vsaj v veliki večini,so že na
skrajni zmožnosti izpolnjevanja obveznosti,
ki so jim naložene po zakonu o financiranju
občin. Na podlagi enakega zakona pa nam

država vztrajno zmanjšuje prihodke, nalagajo
pa nam vedno nove in dodatne obveznosti.
Trenutno po tem ključu zaostajamo že skoraj
100,00 evrov po občanu na letnem nivoju. Za
našo občino to pomeni že pol milijona evrov
v proračunu. Občine seveda izpolnjujemo
vse zakonske obveznosti od financiranja
predšolske vzgoje do sofinanciranja stroškov
v domu starostnikov in sociale. Tako da se
ta primanjkljaj občuti le pri investicijskem
potencialu. Dodatno občinam, ki mejimo
na reko Dravo vse od avstrijske do hrvaške
meje, zmanjšujejo koncesijo za rabo reke
Drave. Tudi tu smo bili prikrajšani. Še
več, na pobudo nekaterih mariborskih
poslancev je hotela država to koncesijsko
dajatev zmanjšati najmanj za polovico
ali jo celo ukiniti. Občine smo se zavoljo
tega energično odzvale ter z argumenti in
skupnim nastopom tudi uspele. Vedno bolj
postaja jasno, da smo v naši občini ujeli še
zadnji vlak za nekatere velike investicije v
infrastrukturo. Spoznavamo, kam želi v
prihodnje država usmerjati moč odločanja in
tako preusmeriti razvojna sredstva s periferije
še bolj proti centru. Občine se bomo še
naprej odločno prizadevale za enakomeren
razvoj naše države in proti odločanju iz enega
centra. Klub vsemu pa naša občina ostaja na
varni strani. Ker bomo v prihodnje deležni
vedno manj razvojnih sredstev, bo potrebno
tem možnostim prilagoditi razvojne želje in
ideje. Prepričan pa sem, da bo že v bližnji
prihodnosti bolje.
Spoštovane občanke in občani
Vsi smo odgovorni za našo prihodnost.
Biti moramo zelo pozorni pri smeri razvoja
in pri posegih v okolje. Z napačnimi
odločitvami lahko vplivamo na negativne
posledice, ki bi lahko nastale. So projekti,
ki predvidevajo posege v reke in okolje
zaradi razvojnih potreb. Ostati moramo
kritični do posameznih predlogov, vendar
pa tudi realni pri sprejemanju posameznih
rešitev. Vsekakor to ni preprosta odločitev,
je pa nujna in možna ob upoštevanju vseh
strokovnih in okoljskih znanj. Skupaj z
občinskim svetom in občinsko upravo
skrbimo, da to odgovorno delo opravljamo
pravično, po svojih najboljših močeh in
znanju. Zavedanje, da nismo sami, naj nas
krepi in bogati. Ob občinskem prazniku
vsem iskreno čestitam.
Jurij LEP, župan
OBČINA SELNICA OB DRAVI
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BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA

V decembrski številki Selniških novic sem
začel pisati ta uvodnik, kot sem takrat
zapisal, v zimski idili. Takrat smo še mislili,
da je to idila, kaj kmalu pa nas je začel sneg
dobesedno zasipavati. Kar štirinajst dni je
nenehno snežilo in nabralo se ga je toliko,
da so ga zimske službe komaj odstranjevale.
Tudi v niže ležečih predelih naše občine ga
je bilo toliko, kot že dolgo ne. V više ležečih
delih občine pa ga je zapadlo kar meter in
pol, ponekod še nekaj več. Naj se še enkrat
vrnem k zimskim službam. Kot zmeraj je
bilo na začetku nekaj težav, a so se kmalu
»ujeli« in svoje delo opravljali po najboljših
močeh. Težko je bilo plužiti, ker snega
preprosto ni bilo več kam odstranjevati.
Pa sproti je bilo potrebno ceste posipavati.
Seveda to nekaterim ni všeč, ker se ta
posipni pesek kasneje razsipa tudi čez rob
ceste – na travnike. Kar nekaj kritik je bilo
na ta račun. Če pa ceste, po katerih zjutraj
hitimo v službo, ne bi bile pravočasno
splužene in posipane, pa spet ne bi bilo
v redu. Skratka, dostikrat smo že malo
razvajeni in kritiziramo tudi takrat, ko to res
ni primerno.

Ker pa nič ni večno, je pomlad kar naenkrat
pregnala zimo. Travniki so ozeleneli, drevje
je začelo cveteti, obilno pa je cvetela smreka
in z intenzivnim cvetenjem povzročala
nemalo težav. Posebej tistim z raznimi
alergijami. Pa vendar, prebujanje narave
odtehta vse tegobe. Skoraj vse, saj so se
počasi začele povsod kazati posledice
dolge in hude zime. Tako na cestah kot
v gozdovih. Na že tako slabih cestah so
se dodatno pokazale posledice zime. V
gozdovih pa je potrebno čimprej odpraviti
posledice decembrskega vetroloma. Poleg
vsega pa so še posebej boleče in hude
izgube pri divjadi. Čeprav so strokovne
službe postavljale nerazumne zahteve, ko
so prepovedale zimsko krmljenje divjadi,
se je le-to izvajalo. Snega je bilo preprosto
preveč in človekova pomoč je bila potrebna.
Kljub tej pomoči so bile izgube velike.

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo
pošljete do konca septembra 2018 vaše
prispevke, da jih bomo lahko objavili v
oktobrski številki časopisa. Gradiva nam
pošljite po elektronski pošti na e-naslov:
info@selnica.si ali na naslov slobodan.
tatalovic@selnica.si s pripisom za Selniške
novice. Seveda pa lahko prinesete svoje
prispevke, zapisane na CD ali na ključek.
Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s
fotografijami primerne kakovosti.

Vašega sodelovanja bomo zelo veseli. Še
posebej nas veseli, da svojim prispevkom
prilagate tudi kvalitetne fotografije. S tem
seveda prispevate k dvigu kvalitete oziroma
prepoznavnosti našega časopisa. Ob tem
bi vas prosil, da fotografij ne umeščate v
prispevke, temveč jih pošljite posebej, v
besedilu prispevka pa označite, kam spadajo.

HE FALA 100 LET
ZELENE ENERGIJE

Takšno odločitev smo sprejeli zato, ker je
od prejšnje, decembrske številke, minilo kar
pol leta. Razlog za takšen velik premor je
v dejstvu, da čakamo na občinski praznik
in na vse, kar je z njim povezano, ter
to seveda objavimo Tako smo v prvem
delu pričujoče številke Selniških novic
objavili vse, kar je povezano z občinskim
praznikom, stoletnico HE Fala in aktualnim
dogajanjem. V drugem delu pa objavljamo,
rubriko imenujemo »kronika dogajanja«,
vse prispevke, ki so nastali v decembru lani
ter v letošnjih zgodnjih mesecih. Čeprav ti
prispevki seveda niso več najbolj aktualni,
smo menili, da si dogodki in trud avtorjev
prispevkov zaslužijo objavo.
Prijetno branje vam želim.

V uredništvu smo se zopet sestali in
se dogovorili o vsem potrebnem za
izdajo aktualne številke Selniških novic.
Dogovorili smo se, da prispevke tokrat
objavimo v dveh delih – v isti številki.

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.

Vaš urednik Slobodan TATALOVIČ

V Sloveniji je prva električna luč zasvetila že 4.
aprila 1883 v Mariboru. To se je zgodilo že štiri
leta po Edisonovem izumu žarnice na ogleno
nitko. Takrat je v parnem mlinu podjetja Karl
Scherbaum zasvetilo kar 36 žarnic.
Nihče od nas ne ve in nihče od nas ni bil priča
Dravi, ko je še neovirano tekla po Dravski
dolini. Danes poznamo, vemo in živimo
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napredek, ki ga je v veliki meri omogočila
proizvodnja in uporaba električne energije.
Danes si pravzaprav ne znamo predstavljati
življenja in našega vsakdana brez nje. Velik
prispevek in pomen pri tem razvoju je imela
reka Drava in predvsem na njej postavljena
prva velika hidroelektrarna v Sloveniji,
hidroelektrarna Fala.

Vodne razmere in lokacija
Prva elektrarna na Dravi je bila namenjena,
da bi z električno energijo oskrbovala nova
podjetja v Gradcu in njegovi okolici, šele
pozneje tudi mesto Maribor. Pobudnik
gradnje je bila Štajerska električna družba,
katere začetki segajo v leto 1902, ko je bila
ustanovljena elektrarna v Lebringu. Leta 1910
OBČINA SELNICA OB DRAVI

5

sta se delniški družbi Elektrarna Lebring in
Elektrarna Peggau – Deutach-Feistriz združili
v eno podjetje, v Štajersko električno družbo.

daleč na Tirolsko. Razen tega Drava zajema
celotno koroško vodovje z bogatimi alpskimi
dotoki z Visokih Tur.

Med letoma 1911 in 1912 so iskali pravo
lokacijo in ugotovili so, da bi bila najugodnejša
lokacija za zajezitev Drave ob starem falskem
gradu. To tezo je potrjevala tudi študija o
padavinskih razmerah, saj padavinsko območje
reke Drave obsega 13.400 km2 in se razprostira

Med Dravogradom in Mariborom je dravska
struga globoko zarezala v gnajs med granitnimi
skladi Pohorja na jugu in Kozjakom na severu.
To je omogočalo gradnjo trdnega jezu.
Neugodno pa je bilo redno in visoko nihanje
vodnega stanja :

Najmanjša nizka voda – 70 m3/s ,
srednja nizka voda – 150 m3/s ,
srednja voda – 290 m3/s ,
srednja visoka voda - 1.100 m3/s ,
20- letna voda – 2.100 m3/s ,
100 – letna voda – 2.900 m3/s do 5.200 m3/s

OBDOBJE GRADNJE

ponovno skoraj ustavila. Delo se je močno
upočasnilo in gradivo za potrebno gradnjo
je postajalo vse dražje. Leta 1916 je nadaljnja gradnja elektrarne prišla pod vprašaj.
Toda ustanovitev tovarne elektrod na Blejski Dobravi, elektrokemičnih zavodov v Bistrici pri Tržiču in tovarne za proizvodnjo
karbida in dušika v Rušah pri Mariboru, ki
je bila le 4,5 km oddaljena od Fale, je pomenila tudi nov pritisk na vodstvo gradnje,
da se elektrarna čimprej konča, saj so nove
tovarne potrebovale za svoje obratovanje
električno energijo. Še posebej tovarna v
Rušah je bila posebnega pomena za Astro-Ogrsko, saj je bila ustanovljena na zahtevo

vojnega ministrstva kot »Avstrijska tovarna
za dušik«. Zaradi nuje, da bi bila tovarna v
Rušah končana do poletja 1918, so gradbenemu vodstvu tovarne za pomoč dodelili
tudi vojne ujetnike, Ruse in Italijane, in ves
potreben gradbeni material, ki se je v vojnem času težko dobil.
Toda pogoj, da bi nova tovarna v Rušah
lahko začela obratovati, je bila elektrika iz
elektrarne Fala, kjer pa so dela močno zamujala. Primanjkovalo je hrane za delavce,
gradbeni in elektrotehnični material se je le
težko dobil in kronično je primanjkovalo
delovne sile. Da bi bila elektrarna pravo-

časno končana, je vojno ministrstvo tudi za
gradbišče elektrarne dodelilo vojne ujetnike
ter nabavilo potreben material. Pomanjkanje hrane in težki pogoji dela so bili preveč
za izčrpane vojne ujetnike in kar nekaj jih
je zaradi naporov med delom umrlo. Toda
delo je le steklo in spomladi leta 1918 so
pričeli z montažno strojne opreme. 6 maja
1918 so poizkusno zagnali prve tri agregate,
9. maja so zagnali še četrtega in 23. maja
še peti agregat. Nadaljnja dva agregata so
postavili v letih 1925 in 1932 zaradi naraščajočih potreb po električni energiji. Skupaj
ima strojnica sedem agregatov.

OPIS ZGRAJENE ELEKTRARNE
Nova elektrarna je bila za tiste čase pravi
čudež tehnike in sodobne opreme. Preko
struge Drave je bil zgrajen mogočen jez s
petimi odprtinami, ki je bil temeljen v rečni
profil na skalah s kesoni. Na obeh bregovih
so bili krilni zidovi jeza podaljšani. Mogočni stebri nad njimi so povezani z betonskim
mostom, preko katerega je speljan tir za
prevoz največjih delov strojne opreme elektrarne. Obenem je služil tudi kot most preko Drave. Na levem bregu je bila zgrajena
velika strojna dvorana s prostori za sedem
agregatov. Jez ima pet odprtin.
Falska pretočna elektrarna je spadala med
klasične vodne elektrarne. V času izgradnje je falska elektrarna predstavljala eno
najmodernejših tovrstnih naprav v srednji
Evropi. Agregati so bili zgrajeni z vodoravnimi osmi, ker so šele po letu 1916 pričeli

uporabljati nove Kaplanove turbine z vertikalnimi osmi.
Elektrarna je imela dvoje zapornic. Osnova
zapornica je bila visoka 11 m, medtem ko
je bila zgornja zapornica visoka 4,80 m in
se je lahko pogreznila v vsej višini ter tako
ob normalnem pretoku spuščala odvečno vodo kot slapa čez zapornice. Spodnje
zapornice so se dvigale le pri visoki vodi,
oziroma ko so čistili usedline pod zapornicami.
Dotok vode k turbinam je bil oddvojen od
glavnega jezu in zajezitvenega bazena. Pred
naplavinami in ledenimi ploščami ga je varovala posebna stena. Zgornji vodni turbinski tok se je odcepil na levem bregu tik nad
jezom. Celotna zgradba elektrarne je bila zidana iz železobetona. V desnem obrežnem

zidu splavnice je bila zgrajena ribja steza.
Prav tako je bila na desnem bregu zgrajena dvokomorna splavnica za splave. Vsaka
komora je bila dolga 35 metrov in široka 7
metrov. Zaprta je bila z drsalnimi zapornicami na električni pogon. Prepuščanje splava je trajalo 20 minut. K splavnici je splave
privlekel poseben vlačilec. Dnevno so spustili mimo elektrarne med 10 in 12 splavov.
Elektrarna je bila opremljena s sedmimi
Francisovimi turbinami dvojčki s horizontalno osjo. Turbine so imele 6.000 KM (45
m3/s) in so imele 150 obratov na minuto.
V strojnici je bilo pet agregatov s po 5.200
KVA, dva pa po 8.700 KVA. Letna proizvodna zmogljivost elektrarne je bla izračunana na 220 milijonov kWh.

ISKANJE PORABNIKOV
ELEKTRIČNE ENERGIJE

Štajerska električna družba ( Steiermarkische Elektrizitats Gesellschaft) – StEG- je
zaprosila za podelitev vodopravnih pravic
in gradbene koncesije. V vodopravnem
postopku so rešili ugovore vseh strank,
tako da je Štajersko deželno namestništvo
v Gradcu 28. decembra 1912 podelilo StEG-u vodopravno koncesijo z veljavnostjo
60 let. Poljedelsko ministrstvo na Dunaju
je potrdilo koncesijo z odločbo z dne 28.
julija 1913. Koncesija je bila tako veljavna
do leta 1973.
Za gradbena dela je StEG najel avstrijsko
družbo za prometne in pogonske naprave
z Dunaja, vodstvo izgradnje pa si je pridržala Švicarska železniška banka. Sredstva
za gradnjo je StEG dobil od bančnega
6
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koncerna, s katerim je sklenil leta 1912 kreditno pogodbo. Poleg domačih avstrijskih
bank so projekt financirale Švicarsko bančno društvo, banka Dreyfus sinovi & Co.,
Banka Sarasslin & Co., Švicarska železniška
banka in Darmstadska banka.
Leta 1913 so se začela gradbena dela. Na
bregovih Drave so postavili barake za nastanitev delavcev, delavnice in skladišče
materiala ter zgradili začasno poslopje za
tehniško vodstvo, pisarne in zasilna stanovanja. Na gradbišču so namestili veliki žerjav s petimi tonami nosilnosti, dva bagra,
kompresorsko napravo ter postavili lastno
električno centralo z dvema lokomobilama
s po 350 KM in lokomotivo s 120 KM. Razen tega so zgradili mehanično delavnico

z vrtalnimi stroji, stružnicami, rezkalnimi
stroji, kovačnicami, škarjami za rezanje
pločevine in mizarsko delavnico. Najeli
so domačo in tujo delovno silo. Za dovoz
gradbenega materiala in strojne opreme so
na desnem bregu zgradili priključek za železniško progo ter dvignili državno cesto na
dolžini 9 km od jeza navzgor. Pri teh delih
so naleteli na ostanke stare rimske ceste.
Začetek 1. svetovne vojne poleti 1914 je
dela na gradbišču falske elektrarne zaustavil vse do novembra istega leta. Mnogo
delavcev je bilo vpoklicanih v vojsko in
predvsem mojstre je bilo v tistem času izredno težko nadomestiti. Komaj pa so se
dela ponovno začela, že je Italija maja 1915
napadla Avstro–Ogrsko in gradnja se je
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Nova elektrarna je bila za tiste čase pravi
čudež tehnike in sodobne opreme. Preko
struge Drave je bil zgrajen mogočen jez s
petimi odprtinami, ki je bil temeljen v rečni
profil na skalah s kesoni. Na obeh bregovih
so bili krilni zidovi jeza podaljšani. Mogočni stebri nad njimi so povezani z betonskim
mostom, preko katerega je speljan tir za
prevoz največjih delov strojne opreme elektrarne. Obenem je služil tudi kot most preko Drave. Na levem bregu je bila zgrajena
velika strojna dvorana s prostori za sedem
agregatov. Jez ima pet odprtin.
Falska pretočna elektrarna je spadala med
klasične vodne elektrarne. V času izgradnje
je falska elektrarna predstavljala eno najmodernejših tovrstnih naprav v srednji Evropi. Agregati so bili zgrajeni z vodoravnimi

osmi, ker so šele po letu 1916 pričeli uporabljati nove Kaplanove turbine z vertikalnimi osmi.
Elektrarna je imela dvoje zapornic. Osnova
zapornica je bila visoka 11 m, medtem ko je
bila zgornja zapornica visoka 4,80 m in se
je lahko pogreznila v vsej višini ter tako ob
normalnem pretoku spuščala odvečno vodo
kot slapa čez zapornice. Spodnje zapornice
so se dvigale le pri visoki vodi, oziroma ko
so čistili usedline pod zapornicami.
Dotok vode k turbinam je bil oddvojen od
glavnega jezu in zajezitvenega bazena. Pred
naplavinami in ledenimi ploščami ga je varovala posebna stena. Zgornji vodni turbinski
tok se je odcepil na levem bregu tik nad jezom. Celotna zgradba elektrarne je bila zi-

dana iz železobetona. V desnem obrežnem
zidu splavnice je bila zgrajena ribja steza.
Prav tako je bila na desnem bregu zgrajena dvokomorna splavnica za splave. Vsaka
komora je bila dolga 35 metrov in široka 7
metrov. Zaprta je bila z drsalnimi zapornicami na električni pogon. Prepuščanje splava
je trajalo 20 minut. K splavnici je splave
privlekel poseben vlačilec. Dnevno so spustili mimo elektrarne med 10 in 12 splavov.
Elektrarna je bila opremljena s sedmimi
Francisovimi turbinami dvojčki s horizontalno osjo. Turbine so imele 6.000 KM (45
m3/s) in so imele 150 obratov na minuto.
V strojnici je bilo pet agregatov s po 5.200
KVA, dva pa po 8.700 KVA. Letna proizvodna zmogljivost elektrarne je bla izračunana
na 220 milijonov kWh.
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OBDOBJE PO PRVI
SVETOVNI VOJNI
Z razpadom monarhije je tudi za falsko
elektrarno nastal nov položaj. Severno od
Drave, kamor je elektrarna nameravala oddajati električno energijo, je nastala nova državna meja. Ker odobreni kredit v Švici ni
bil izčrpan, se je gradnja nadaljevala, predvsem gradnja daljnovoda do Maribora. Do
novembra leta 1918 so vsa dela in dobave
plačevali v avstrijskih kronah, v letu 1919 in
1920 v žigosanih jugoslovanskih kronah in
šele po zamenjavi leta 1922 v dinarjih nove
države, Kraljevine SHS.
Nove razmere v novi državi so Fali nudile
ugodne možnosti za prodajo in razvoj. Nov
načrt je predvideval izgradnjo daljnovodov do zasavskih premogovnikov ter proti vzhodu in severu do vseh večjih naselij
ob Dravi in do Prekmurja. Na vsem tem
področju je imela Fala v tem času popoln
monopol.
Kljub temu da je elektrarna že obratovala,
pa še vedno ni bila dokončana. Tako so med
leti 1920 in 1930 dobili od švicarskih bank
še dodatna sredstva. Družba StEG in konzorcij švicarskih bank sta iskala možnost,
da uredita svoje lastništvo v novi državi.
Zaradi velikega zanimanja za proizvodnjo
in prodajo elektrike, ki je tedaj prinašala velike dobičke, je nastal konzorcij jugoslovanskih podjetij pod vodstvom Prve hrvatske
štedionice in Jadransko-podonavske banke
ter zasebnika Živka Jovanoviča iz Zemuna.
Nova družba naj bi prevzela elektrarno na

OBDOBJE PRENAVLJANJA
ELEKTRARNE
Fali, katere vrednost je bila 31. decembra
1919 34,752.455,86 avstrijskih kron. Obenem bi družba prevzela dolg v Švici v višini
18,7 milijonov frankov. Pogoj je bil, da jugoslovanska vlada odobri prenos koncesije
na novo družbo. Vzrok za takšno partnerstvo med StEG in švicarskimi bankami je
bil, da jugoslovanski zakon iz leta 1919, ki je
določal, da podjetja, katerih lastniki so tujci
in pri katerih je udeležen tuji kapital, pridejo
pod državno nadzorstvo. Namen tega zakona je bil, da se preprečijo valutne in finančne transakcije na škodo nove države.
Obenem pa so s tem prisilili tuje lastnike,
da so privolili v odkup oziroma v udeležbo
domačega kapitala v podjetjih. Aprila 1923
je Ministrstvo za trgovino in industrijo dalo
soglasje k novim pravilom falske elektrarne
s pogojem, da se vpiše na jugoslovansko
skupino 50% delniške glavnice in da si jugoslovanska država pridržuje pravico, da v
5 letih prevzame 25% delniškega kapitala
po nakupni ceni .
Tako je bila 16. maja 1923 v Beogradu ustanovljena delniška družba elektrarne Fala. V
8.členu novih pravil se je nova družba zavezala, da prevzame dolg 18,7 milijonov švicarskih frankov po veljavi z dne 1. januarja
1920, s pogojem, da pristanejo Švicarji na
odložitev plačevanja obresti in glavnice do
31. decembra 1926. Na podlagi te pogodbe
je Ministrstvo za poljedelstvo z odlokom z
dne 11. aprila 1924 podaljšalo vodopravno
koncesijo Fali za 30 let, finančno ministr-

stvo je izdalo dovoljenje o svobodnem
transferu obresti in amortizacije za Falo,
Ministrstvo za socialno politiko pa je dalo
posebno dovoljenje za zaposlitev tujcev na
elektrarni Fala. Pokrajinska uprava za Slovenijo pa je že julija 1923 dovolila, da nova
delniška družba postane zemljiško-knjižni
lastnik zemljišč, ki so spadali k elektrarni.
Nova podjetja so od elektrarne Fala dobila ugodne ponudbe za električni tok, kar je
mariborski industriji dalo veliko prednost
pred industrijo v drugih krajih Slovenije in
Jugoslavije. Med letoma 1925 in 1938 je poraba električne energije nenehno naraščala,
celo med veliko gospodarsko krizo v letih
1931 do 1933. Samo med letoma 1924 do
1926 se je poraba elektrike skoraj podvojila
s 17,9 na 34,8 milijonov kWh. Finančni položaj falske elektrarne se je močno izboljšal
po letu 1925, ko je elektrarna sklenila pogodbo za dobavo električne toka do trboveljske premogokopne družbe v zimskem
času ter zgradila daljnovod do Trbovelj. V
letih 1919 do 1940 je falska elektrarna dala
postaviti mogočno omrežje daljnovodov
(več kot 300 km), ki je pokrivalo celotno
področje mariborske oblasti, Prekmurje, Medžimurje in je segalo vse do najpomembnejših industrijskih centrov Hrvaškega Zagorja.
Hidrocentrala je imela za gospodarstvo
Dravske banovine izreden pomen, še posebej pa za razvoj mariborske industrije.

Česar se niso lotili zavezniški bombniki, so
naredili partizani in v noči s 27. na 28. september 1944, ko so zasedli elektrarno in
razstrelili vse vzbujevalne stroje pri generatorjih ter izpustili olje pri glavnih 80 kV
transformatorjih. Ob razstrelitvi strojev so
bile poškodovane tudi 10 kV generatorske
tuljave. Z akcijo so zaustavili delovanje elektrarne in okupator je do konca vojne kljub
vsem naporom ni mogel v celoti odpraviti.
Že konec leta 1944 je bilo jasno, da je Nemčija vojno izgubila in da je le še vprašanje
časa, kdaj bo prišlo do končnega zloma.
8
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Vgrajeni agregati so bili za tedanje razmere
majhne enote, ki jih je bilo treba v tedanjem
režimu obratovanja energetskega sistema
večkrat na dan zaganjati in ustavljati, kar
je zahtevalo bolj izpopolnjeno izvedbo zagonske in zaustavitvene avtomatike, to pa se
pri majhnih enotah praviloma ne splača,
Zaustavitev prvih petih agregatov je bila
potrebna tudi z vidika zagotovitve ustreznih delovnih pogojev, ki so bili tedaj skrajno
neprimerni in zaposlenim v strojnici zdravju
škodljivi.
Merjenje izkoristkov turbin v letu 1954 je
pokazalo, da so izkoristki znašali od 76 do
78 odstotkov. To pa je bilo precej manj kot
84- odstotni izkoristek, ki so ga leta 1927
izmerili pri tej novovgrajeni turbini. Pojavil
se tudi problem prelivanja vode zaradi premajhne prepustnosti turbin. Vse gor vodne
elektrarne, razen elektrarne Dravograd, so
imele namreč turbinsko požiralnost 450
m3/s.
Strokovnjaki so poučevali tri možne rešitve:
Prvih pet turbin bi se zamenjalo z novimi in
močnejšimi.

OBDOBJE DRUGE
SVETOVNE VOJNE
Po napadu Nemčije na Jugoslavijo aprila
1941 je dobila jugoslovanska vojska nalogo,
da ob umiku razstreli elektrarno. Elektrarno
so deloma minirali, vendar eksplozije večje
škode niso povzročile. 9. aprila 1941 so elektrarno zasedle nemške čete, ki so organizirale zavarovanje elektrarne. 16. aprila je nadzor
nad elektrarno prevzel gestapo.

Vodstvo elektrarne in zaposleni so se pri
obratovanju in vzdrževanju vedno pogosteje srečevali s problemi staranja opreme. To
je veljalo predvsem za prvih pet agregatov.
Pri upravljanju in vzdrževanju postrojev so
ugotavljali predvsem naslednje:
Slab izkoristek vgrajenih agregatov,
Življenjska doba vgrajenih agregatov se
je iztekla (približno 25 let), regulacijskim
napravam pa je bila njihova povprečna življenjska doba presežena že za 70 odstotkov.

Zato so partizani in aktivisti na Štajerskem
pospešeno pripravljali, da bi ob nemškem
odhodu preprečili rušitev daljnovodnega
omrežja in razstrelitev transformatorskih
postaj ter elektrarne Fala. 8. maja 1945, ob
umiku nemške vojske, so skoraj celotno daljnovodno omrežje in transformatorji ostali
nedotaknjeni. Okupatorju je uspelo edino v
Ljutomeru razstreliti obe transformatorski
postaji in daljnovode proti Gornji Radgoni
in Murski Soboti.
Po končani 2. svetovni vojni je bila elektrarna na Fali edina nepoškodovana elektrarna
z dobro ohranjenim omrežjem daljnovodov.
Na podlagi sklepov AVNOJ-a z dne 21. novembra 1944 je Ministrstvo za industrijo in
rudarstvo Narodne vlade Slovenije 26. maja
izdalo odločbo, s katero je inž. Staneta Frasa imenovalo za začasnega vodjo upravnega
podjetja. Novo vodstvo je z vsemi delovnimi
ekipami začelo pospešeno obnavljati poru-

šene dele omrežja. Delo je bilo zelo oteženo,
ker je okupator odpeljal celotni vozni park
falske elektrarne, skupaj z 80 tonami bakrene
žice.
5. decembra 1946 je Ministrstvo za industrijo
in rudarstvo FLRJ na podlagi Zakona o nacionalizaciji izdalo odločbo, s katero je celotno
premoženje delniške družbe falske elektrarne prešlo v državno last. Elektrarna je bila
vključena v novo podjetje Državne elektrarne Slovenije (DES). Začasni upravnik inženir Fras je bil leta 1947 imenovan za novega
direktorja podjetja. Predstavnike švicarskih
upniških podjetij so pozvali, da prisostvujejo
prevzemu in inventarizaciji podjetja.

Vgradi se nov »osmi« agregat z boljšim izkoristkom in večjo močjo. Pri prvih petih agregatih se zamenjajo turbinski tekači z novimi,
ki bi imeli boljši izkoristek.
Odločitev očitno ni bila lahka. Projektant
– Elektroprojekt Ljubljana je izdelal idejni
projekt za osmi agregat že leta 1958, do njegove realizacije pa je prišlo šele leta 1977.
Prišlo pa je do spremembe lokacije vgradnje osmega agregata. Tega niso vgradili v
splavnico, kot je bilo prvotno načrtovano,
temveč v prvo pretočno polje obstoječega
objekta ter ga tako vključili v že obstoječo
strojnico.
Tukaj je posebej zanimiva zgodba o potovanju turbine z močjo 18 MW, ki jo je za
drugi agregat hidroelektrarne Mariborski
otok izdelala tovarna Voith iz St. Poeltna,

Selniške novice 33 | MAJ 2018

Avstrija. Tovarna Voith je bila tedaj v sovjetski zasedbeni coni. Zaradi znanih dogodkov
v času informbiroja sovjetske oblasti niso
dopustile dobave turbine za hidroelektrarno Mariborski otok. Turbino so odpeljali v
Sovjetsko zvezo, po dolgotrajnem iskanju
pa jo je posebna komisija našla leta 1956 in
jo pripeljala v Jugoslavijo. Po skoraj tridesetih letih so turbino namesto na elektrarno
Mariborski otok vgradili v 8. agregat na
elektrarni Fala. Generator za ta agregat je
izdelala tovarna Rade Končar iz Zagreba.
Prvič so osmi agregat preizkusno zavrteli
26. septembra 1977, avtomatska sinhronizacija na električno omrežje pa je bila izvedena
6. oktobra 1977.
Z vgradnjo 8. agregata v pretočno polje je
elektrarna Fala sicer postala obratovalno
enakovredna ostalim; vendar je le delno
rešila problem staranja hidroelektrarne,
saj so v tedaj že 60 let stari elektrarni nastajale poškodbe zaradi utrujenosti strojne opreme. Projektanti so leta 1980 pričeli
iskati rešitve za popravilo in dograditev
stare hidroelektrarne. Do leta 1983 so bila
opravljena obsežna predhodna raziskovalna
dela. Opravljene so bile temeljite geološke,
seizmološke in geofizikalne preiskave ter hidravlične modelne laboratorijske raziskave.
Obravnavanih je bilo 16 različnih variant o
možni prenovi elektrarne ob predpostavki, da v času prenove ne bi izgubili preveč
proizvodnje. V želji, da bi ohranili celotno
gradbeno zasnovo prvotne hidroelektrarne,
so se iskale različne možnosti nadomestitve
obstoječih proizvodnih postrojev z boljšim
izkoristkom. Podrobne raziskave pa so pokazale, da bi bila gradbena dela v obstoječi strojnici tako zahtevna, da bi bila resno
ogrožena tudi proizvodnja tistih postrojev,
ki jih še ne bi prenavljali. Po številnih strokovnih razpravah in sestankih revizijskih
komisij je bila izbrana varianta, ki je predvidevala temeljno revitalizacijo celotnega
objekta.
Prenova oziroma rekonstrukcija elektrarne
je obsegala naslednje:
Izgradnjo nove strojnične zgradbe na desnem bregu z dvema proizvodnima postrojema, ki sta nadomestila proizvodnjo vseh
sedmih postrojev v sami strojnici.
Zamenjavo zaporničnih elementov opreme
v vseh štirih pretočnih poljih, dograditev
110 kV stikališča za priključitev obeh novih
postrojev v 110 kV omrežje.

brez posadke. Za izbor takšne lokacije strojnične zgradbe na desnem bregu je bilo treba
žrtvovati zgradbo splavnice in ribje steze, ki
pa že dolgo niso več opravljale svoje vloge.
Celotna dela na prenovi elektrarne so se izvajala v obdobju 1986 do 1991. Ključni izvajalci so bili: za dobavo turbinske opreme
(Litostroj), gradbena dela (Gradis TOZD
Nizke gradnje), generatorsko opremo (Rade
Končar, Zagreb) in hidromehansko opremo
(Metalna, Maribor).
Dela so se izvajala v zelo težkih pogojih, na
lokaciji med železniško progo in obstoječim
objektom ter ob polni zajezitvi akumulacije
na obratujočem elektroenergetskem objektu z napravami pod napetostjo in napolnjenim akumulacijskim bazenom. Dela so bila
načrtovana in izvedena tako, da je potekal
prehod iz obratovanja starega postroja na
novega praktično brez izgub proizvodnje.
Oba nova proizvodna postroja sta pričela
obratovati leta 1991. Prvi agregat – 9.agregat moči 20 MW je bil na električno omrežje priključen 19. februarja 1991, drugi novi
10. agregat, prav tako moči 20 MW, pa 24.
maja 1991. Prenova hidromehanske opreme
pretočnih polj se je izvajala po začetku obratovanja novih postrojev in je bila končana
1994. Po izgradnji nove strojnice sta bili
izvedeni tudi sanacija in gradbena ureditev
obstoječega objekta.
Prenovljena hidroelektrarna ima skupno instalirano moč 58 MW in je usposobljena za
nadaljnjo 50- letno varno in zanesljivo obratovanje. Učinek prenove je bil povečanje
razpoložljive moči za 11 MW ter povečanje
srednje letne proizvodnje za 60 milijonov
kWh. Elektrarna je poslej daljinsko vodena
in obratuje brez posadke. Leta 1995 je bila
zaradi težav pri obratovanju še zamenjana
turbina osmega agregata z novo turbino, ki
jo je izdelal Litostroj. S tem dejanjem je bila
prenova elektrarne v celoti izvedena.
Poleg prenovljene HE Fale je bila izjemno
velika dodana vrednost za družbo DEM
znanje, ki so ga na projektu rekonstrukcije Fale dobili zaposleni na DEM, ki so bili
vključeni v prenovo. Ta znanja so kasneje nujno potrebovali in so jih uporabili na
prenovi elektrarn Dravograd, Vuzenica in
Mariborski otok, nato na prenovi HE Vuhred in Ožbalt in končno še na prenovi HE
Zlatoličje. Prenavljanje Fale je bilo izjemen
tehnični podvig in vzpodbuda za razvoj
znanja v DEM.

Usposobitev hidroelektrarne za obratovanje
OBČINA SELNICA OB DRAVI
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SPOMINSKA ZNAMKA
OB 100 - LETNICI HE FALA
Pošta Slovenije je ob stotem jubileju
Hidrocentrale Fala izdala spominsko znamko.

OBČINSKI NAGRAJENCI

Ideje, da bi staro strojnico opredelili kot tehnično dediščino, so bile že v obdobju razmišljanja o prenovi elektrarne. Šele leta 1986
so lahko dozorele in je bil stari del elektrarne
Fala opredeljen kot tehnična dediščina. Po
prenovi elektrarne so do leta 1992 izločili iz
obratovanja prvih pet agregatov, leta 1996
pa še preostala dva. To je omogočilo začetek
ureditve prostorov in naprav v starem delu
elektrarne za ohranitev tehnične dediščine.
Naprave in prostori so se postopno urejali,
tako da je obiskovalcem prikazana prvotna
podoba iz leta 1918.
Ob 80 - letnici elektrarne je bila leta 1998
svečana otvoritev urejenega starega dela
elektrarne. Predlog ureditve starega dela
elektrarne je izdelala arhitektka Sonja Ivko
ob pomoči sodelavca iz DEM Vojislava Vujanoviča. Z ureditvijo starega dela elektrarne
je bilo na ta način omogočeno obiskoval-

10
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cem, da si ogledajo objekt in naprave kot
informativni in izobraževalni objekt. Leta
2008 je bil muzej razglašen še za kulturni
spomenik državnega pomena.

predvsem učencem in dijakom, naredili muzej še bolj zanimiv. Namestili smo prvih pet
eksponatov, ki prikazujejo osnove elektrotehnike in proizvodnjo elektrike.

Letno imamo do 5.000 obiskovalcev, večina
je učencev in dijakov. Vodenje po muzeju so
prevzeli naši upokojeni zaposleni, ki čutijo
v tem svoje poslanstvo, predanost poklicu
in pripadnost energetiki. Srčno in z veseljem
podajajo svoje znanje, poznavanje objekta
in naprav in prenašajo svoje izkušnje, spoznanja in znanje o proizvodnji električne
energije na mlajše generacije. Z velikim veseljem pa se spuščajo v diskusijo s strokovnimi obiskovalci o problemih energetike v
današnjem času.

Letos smo ustanovili še svet muzeja HE
Fala z nalogo, da skrbi za razvoj in promocijo muzeja in da še bolj spodbudimo posodobitev muzeja z interaktivnimi tehnologijami, modeli turbin, morda »oživitev« stare
stikalnice z demonstracijo zagona agregata.
Imamo ideje, kaj narediti, in vizijo za naslednjih pet do deset let. Prizadevali si bomo,
da bi ta izjemni tehnični objekt industrijske
dediščine in današnjega časa ostal prepoznaven in zanimiv vsem generacijam še naprej.

V DEM smo z letošnjim letom uresničili
večletno idejo/željo, da se v muzeju Fala
dodajo še eksponati, ki bodo obiskovalcem,

Pripravil: Vili VINDIŠ,
pomočnik direktorja DEM
Fotografije: arhiv DEM
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Občinski svet Občine Selnica ob Dravi je na
svoji aprilski seji potrdil dobitnike letošnjih
najvišjih občinskih priznanj - spominske plakete Občine Selnica ob Dravi. Spominska
plaketa Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem,
zavodom ter organizacijam in društvom, ki
so dosegli pomembne uspehe na področju,
na katerem delujejo, in so s tem bistveno
prispevali k razvoju in ugledu občine, lahko
pa tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih.

tudi izjemno pomembno vlogo. Župnija sv.
Marjete dodaja poseben utrip Občini Selnica ob Dravi.

Z nenehnim tehnološkim razvojem in s svojim gospodarskim vplivom Hidroelektrarna
Fala bistveno prispeva k prepoznavnosti in
ugledu Občine Selnica ob Dravi.

LETOŠNJI PREJEMNIKI
SPOMINSKIH PLAKET SO:
Župnija sv. Marjete Selnica ob Dravi
Za dobro sodelovanje, skrbno urejeno okolico in skrb za sakralne objekte občinsko
spominsko plaketo prejme Župnija sv. Marjete Selnica ob Dravi.
Župnija Selnica je nastala iz mariborske pražupnije leta 1189. Najprej je bil to vikariat.
Predvsem s prostovoljnim delom, prispevki
faranov in skrbnim gospodarjenjem župnija
pod vodstvom župnika skrbi za ohranjanje
kulturne dediščine, za urejeno farno cerkev
svete Marjete, župnišča in okolice. Župniku
Francu Pečniku in kaplanu dr. Jožefu Urbaniču pri reševanju problemov pomagajo
Župnijski pastoralni svet, verniki pri krašenju in čiščenju cerkve ter urejanju okolice. V župniji Selnica delujejo tudi različne
skupine, mladinski in mešani pevski zbor,
bralci božje besede… V življenju mnogih
Selničanov s svojo dejavnostjo vsak dan igra

tehnike in sodobne opreme. Elektrarna je
služila in še tudi danes služi kot most preko
Drave. Elektrarna je v teh letih doživela prenovo in različne posodobitve. V zadnjem
desetletju se je elektrarna tehniško modernizirala z novimi agregati in opremila s sodobnimi sistemi vodenja. Hidroelektrarna
Fala je ohranila del elektrotehniške opreme
iz časa njenega nastanka, ki danes služi kot
Tehniški muzej.

Hidroelektrarna FALA
Ob 100-letnici delovanja občinsko spominsko plaketo prejme Hidroelektrarna FALA.
Je najstarejša hidroelektrarna na slovenskem delu Drave, saj njena gradnja sega v
leto 1913, dokončali pa so jo leta 1918, zato
je maja 2018 zabeležila 100-letnico, ko so
prvič pognali pet turbin, ki so z električno
energijo oskrbovale podjetja v okolici. Nova
elektrarna je bila v tistem času čudež nove

Andrej TUMPEJ, direktor DEM
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Jasna MAUČNIK
Za večletno uspešno delo na področju
društvene dejavnosti v občini in širše prejme občinsko spominsko plaketo gospa
Jasna MAUČNIK.
Nesebično se razdaja in veliko prostega
časa posveča društvenim dejavnostim v
našem kraju. S svojim prostovoljnim delom aktivno deluje v Kulturnem društvu
Pavza in Športnem društvu Turbina ter
sodeluje pri akcijah Krajevne organizacije Rdečega križa Selnica ob Dravi. V letu
2008 se je pridružila dramski skupini Kulturnega društva Pavza. Skupaj so ustvarili
šest komedij. Za svoje delo v dramski sekciji je leta 2015 prejela Linhartovo značko,
ki jo podeljuje Javni sklad za ljubiteljske
kulturne dejavnosti. Prisotna je tako rekoč
na vseh prireditvah v občini, pri tem pa nikoli ne varčuje s svojo energijo in časom.
Nagrajenka je preprosto občanka, ki ne
zna reči ne prošnji za pomoč.
S svojim odgovornim delom pri organizaciji in izvedbi najrazličnejših prireditev
v občini in zunaj nje Jasna Maučnik odločilno prispeva h kakovosti našega društvenega, kulturnega in družabnega življenja.

Jasna MAUČNIK
LETOŠNJI PREJEMNIKI
PRIZNANJ ŽUPANA SO:
Radio Slovenske gorice
Za dobro sodelovanje, prepoznavnost in
ozaveščanje o lokalnem dogajanju zunaj
meja naše občine prejme županovo priznanje Radio Slovenske gorice.
Je radijska postaja, ki ima poseben regionalni pomen. Prvič so svoje poslušalce
pozdravili 15. februarja 1995, ob 5. uri. V
programu so predvsem vsebine o delu lokalnih skupnosti. Tako že več let mesečno
potekajo oddaje v živo, kjer župan predstavi aktualne dogodke v Občini Selnica ob
Dravi. Širša javnost se tako informira o
12
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dosežkih naših športnikov, kulturnikov,
pevskih zborov, o novi ali posodobljeni
komunalni infrastrukturi, o naravnih nesrečah… o tistih stvareh, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. S pomočjo
Radia Slovenske gorice se predstavi utrip
in življenje naše občine širši javnosti.

KMETIJA MAČEK – po domače
HARIČ
Za predano ohranjanje tradicije kmetovanja na družinski kmetiji Harič prejmeta
županovo priznanje Darinka in Rudi MAČEK, ki sta danes gonilni sile te uspešne
kmetije.
Kmetija Maček – p.d. Harič spada med
višinsko gorske kmetije, saj se nahaja na
860m nadmorske višine. Trinajst hektarjev
je obdelovalnih površin, drugo je gozd, ki
pa je precej v velikih strminah.

Jožica OZMEC
Za pomemben prispevek k razvoju šolstva
in ugledu Osnovne šole Selnica ob Dravi
v lokalni skupnosti in širše županovo priznanje prejme Jožica Ozmec. Leta 1980
se je zaposlila kot učiteljica v Osnovni
šoli Selnica ob Dravi. Pred 17 leti je postala ravnateljica in vse do danes skrbno
in odgovorno opravlja svojo nalogo. Pod
njenim vodenjem se šola povezuje s številnimi ustanovami in društvi v lokalnem in
širšem prostoru, veliko pozornost posveča
strokovnemu izobraževanju sodelavcev in
predstavitvi primerov dobrih praks. Izvaja
vrsto dejavnosti zunaj predpisanega programa in si vseskozi prizadeva za ustrezne
prostorske razmere, ki učencem omogočajo prijetno počutje in možnosti aktivnega
učenja. Vse to je seveda rezultat dobrega
sodelovanja šole in občine, ki je naklonjena in razumevajoča ustanoviteljica.
Ravnateljica Jožica Ozmec je v knjigi z
naslovom Zgodba o šoli, ki je izšla ob
70-letnici šolske stavbe, zapisala: »Ponosna sem, da imam priložnost biti del zgodbe o selniški šoli.«

NOVA SPLETNA STRAN
OBČINE SELNICA OB DRAVI
V mesecu aprilu 2018 smo na spletnem naslovu www.selnica.si objavili posodobljeno spletno stran občine,
ki prinaša nove funkcionalnosti in vsebine.

Sedanji lastniki se pišejo Maček, njihov
rod s priimkom Lakožič pa je zagospodaril na tej kmetiji pred 140 leti. V preteklih
letih sta Rudi in Darinka obnovila gospodarska poslopja in kmetijo posodobila, sedaj pa skupaj s sinom Simonom načrtujeta
prihodnost. Ukvarjajo se z živinorejo in
oddajo mleka, dodaten vir prihodka pa je
gozdarstvo.
Ob vsem delu na kmetiji pa je Rudi aktiven
tudi v KZ Selnica, kjer je v nadzornem odboru, prav tako se kot predsednik vaškega
odbora Sv. Duh trudi za pridobitve ter lepšo podobo kraja. Darinka pa je del svojega življenja posvetila glasbi, saj že dolga
leta igra orgle v cerkvi, vodi pa tudi ženski
pevski zbor.
Z zaupanjem v prihodnost kmetovanja
Darinka in Rudi Maček dokazujeta, da je
biti kmet časten poklic.

Darinka in Rudi Maček

Nova spletna stran je bolj sodobna,
pregledna in predstavlja osrednjo vlogo v spletnem informiranju občanov.
Oblikovanje spletnih strani je osredotočeno na sodoben način komuniciranja s preglednostjo in strukturiranimi
vsebinami ter možnostjo čim hitrejšega
dostopanja do želenih vsebin in informacij. Vse vsebine na novi spletni strani so dostopne z enim do največ dvema
klikoma v glavnem meniju. Pri snovanju
smo upoštevali osnovna pravila, da je
spletna stran:

spletu z naslednjimi tehničnimi funkcionalnostmi:

skih aktov, ki so aktualni in zanimivi za
lokalno javnost.

Delovanje strani na mobilnih telefonih
in tabličnih računalnikih

Standardizacija vsebin

•
•

Prenova spletne strani je zahtevala tudi
vsebinski pregled in prenovo obstoječih
vsebin. Dodali smo dve novi področji:
nasveti in gradiva v pripravi. Z nasveti
želimo občanom pomagati z osnovnimi
informacijami o določenih predpisanih
postopkih ali rešitvah. Z gradivi v pripravi pa občanom dajemo možnost večjega
vključevanja v fazah pripravljanja občin-

•
•

preprosta,
edrnata (uporaba ključnih besed, s
katerimi obiskovalci hitro najdejo želeno vsebino na Googlu),
preprosta (struktura),
barvita tako, da pritegne obiskovalca.

Nova spletna stran uporabnikom omogoča posredovanje naših informacij na

Jožica OZMEC
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Nova spletna stran je prilagojena delovanju na mobilnih napravah. Videz strani je
seveda drugačen na mobilnem telefonu
kot na tablici, medtem ko je delovanje na
računalnikih standardno.
Posodobitev obstoječih vsebin

Spletna stran vsebuje standardne objave,
ki jih mora občina zagotavljati na svoji
spletni strani: katalog informacij javnega
značaja, občinski predpisi, proračun občine, predstavitev vseh organov...
Nova spletna stran se bo vsebinsko še dopolnjevala, saj imamo še kar nekaj idej, s
katerimi jo bomo uredili in popestriti.
Pripravili: Marica PRAZNIK, Karl
LAMPREHT, Darja SLIVNJAK
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DOGODKI IN PRIREDITVE

Podelitev priznanj so spremljali, polega
našega župana g. Jurija Lepa, še 11. Kraljica jabolk – Tjaša Fašnik , podpredsednica
Hortikulturnega društva Maribor ga. Karin Bejo in sekretarka ŠTZ ga. Nevenka
Kavčič.

ZLATA VRTNICA 2018
Slovenija, od kod lepote tvoje … poje
znana slovenska pesem … Tu, kjer živimo, nas obdaja toliko lepega, da smo se
na vso to lepoto kar nekako navadili in
se nam zdi samoumevna. Prevečkrat je
sploh ne opazimo ali pa s svojim okoljem ravnamo neodgovorno.
Selničani smo ljudje, ki smo navezani na vso to lepoto. Zato smo še toli-

Priznanja in plakete zlata vrtnica ter druga priznanja smo tudi letos podelili v
našem prelepem Hramu kulture Arnolda
Tovornika. Pri izvedbi kulturnega pro-

14
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ko bolj veseli vseh tistih, ki naravno
lepoto opazijo in jo cenijo, in jezni na
tiste, ki jim naravne lepote ne pomenijo
kaj dosti, zato jih ne cenijo. Med vsemi
pa v pozitivnem smislu izstopajo posamezniki in družine, ki lepoto okolice še
posebej cenijo in ji posvečajo mnogo
pozornosti in prostega časa. Ni torej
naključje, da že vrsto let tudi Turistično
društvo Selnica ob Dravi te naše ob-

grama, ki spremlja to veličastno prireditev, so nam prijazno priskočili na pomoč
učenci in učenke z mentoricami OŠ Selnica ob Dravi s podružnično šolo Sv. Duh

Za leto 2017 smo podelili 14 priznanj in
dve Plaketi Zlata vrtnica.
čane nagrajuje s priznanji in plaketami
zlate vrtnice.
Tudi tokrat smo se zbrali, da se poklonimo vsem, ki so v zadnjem letu še posebej lepo skrbeli za okolje svojih domov in tako bogatili in veselili sebe in
vse, ki te lepote opazujemo in opazimo.

Prvo plaketo Zlata vrtnica za leto 2017
v Občini Selnica ob Dravi je prejela družina KNEHTL iz Ulice Franca Pintarja
6. S priznanjem so bili nagrajeni že leta
2001, 2003 in 2010. Ko pridemo do hiše,
najprej opazimo živordeče pelargonije, ki
popestrijo lesene balkone. Hiša je s cesto povezana z izvirno zasaditvijo zelenja,
urejenimi škarpniki, in sicer v kombinaciji kamnitih in lesenih detajlov. Za hišo je
urejen zelenjavni vrt. Delo z rastlinami jim
predstavlja užitek, hobi in sprostitev, kar je
skozi vsa leta, odkar se priznanja podeljujejo, vidno na vsakem koraku, saj je okolica hiše vzorno urejena v vseh letnih časih.
Drugo plaketo Zlata vrtnica za leto 2017 v

Občini Selnica ob Dravi je prejela družina
CIGLAR s Spodnjega Slemena. Priznanja
so prejeli že leta 1999, 2008 in 2012. Tudi
Ciglarjevo hišo že od daleč opazimo po
rdečih pelargonijah, ki se bohotijo na balkonih. Okoli hiše so do zadnjega detajla
natančno negovana živa meja in ciprese.
Za hišo se razprostira v hrib segajoča negovana zelenica, ki za hišo vključuje tudi
zelenjavni vrt, sadno drevje in brajde. Vse
skupaj se z nizkim grmičevjem ob hiši zliva v čudovito celoto.

Delo Turističnega društva Selnica ob Dravi pa zadnja leta opazijo tudi drugi. Komisija za ocenjevanje okolja pri Štajerski
turistični zvezi podeljuje metle.

Vse prejemnike priznanj in plaket je Turistično društvo Selnica ob Dravi nagradilo
s spominskimi darili, po končani prireditvi
pa s pogostitvijo.

Hvala vsem,ki skrbite za urejenost okolja,
hvala vsem, ki ste poskrbeli za čudovit kulturni program, hvala CATV Selnica-Ruše,
hvala FOTOANKI, hvala cvetličarni »Viola«, hvala vsem zaposlenim v Hramu kulture AT in hvala županu g. Juriju Lepu za
vso moralno podporo.

Turistično društvo se že vrsto let na tej
prireditvi javno zahvali tistim, ki so nepogrešljivi pri delovanju društva. Letos smo
se tako javno zahvalili Kulturno - umetniškemu društvu Gradišče na Kozjaku, ki
ga uspešno vodi ga. Maksimiljana HARTMAN. V zadnjih letih so nepogrešljiv del
vseh naših večjih prireditev. HVALA!

Tako je Turistično društvo Selnica ob Dravi prejelo ZLATO METLO za urejenost
in vzdrževanje parka pri dvorcu Viltuš.
Plaketo »ZLATA METLA« je v imenu komisije podelila sekretarka ŠTZ ga. Nevenka Kavčič.

Hvala tudi voditeljici gospe Darinki ČOBEC.
Nasvidenje na prireditvi ZLATA VRTNICA
za 2018!

na Ostrem vrhu in nepogrešljiva »HANZIKA« z »Gradiškimi harmonikaši«.
TURIZEM SMO LJUDJE
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Zapisala: Ivanka FREŠER, predsednica TD
Fotografiji: FOTO Anka
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LETNI KONCERT Vino in cvetje
MePZ sv. Marjeta
Vsi ljubitelji zborovskega petja, ljubitelji cvetja in žlahtne vinske kapljice so se
18. maja 2018 udeležili letnega koncerta
MePZ sv. Marjeta.
Ko se oko zazre na selniške poljane, ožarjene s tisočerimi pisanimi cvetovi, ali ko
pogled objame lepo negovano vinsko
trto, polno zdravega, zrelega grozdja, se
pesem rodi sama od sebe. Oboje, cvetje
in vino, nosita v sebi nekaj dragocenega,

samoniklega in spoštljivega. Zato toliko
slovenskih pesmi poje o trti, vinu in veselju, ki nam ga daje, ter o rožah, ki krasijo
naše domove in imajo simboličen pomen
-prinašajo ljubezen in spoštovanje, naklonjenost in zahvalo. Tudi vino ima svojo
simboliko - pravijo, da je čudežno bitje,
in, da je kakor človek; ima svoje rojstvo,
otroštvo, mladost, zrela leta in starost.
O teh lepotah smo pele pevke in pevci v
Hramu kulture. Prepričani smo, da glasba

oblikuje in plemeniti, osrečuje ter razvija
ljubezen ne samo do lepega, temveč tudi
do skupnosti. In ko petje človeka osvoji,
mu ostane zvesta prijateljica za celo življenje. Po zaslugi zborovodkinje Barbare
Lešnik se bo ohranila marsikatera pesem
tudi v drugačni, modernejši izvedbi. Za
vso energijo, ki nam jo daje in se razdaja,
smo ji neizmerno hvaležni.

in jezni na tiste, ki jim naravne lepote ne pomenijo kaj dosti, zato jih ne cenijo. Med vsemi
pa v pozitivnem smislu izstopajo posamezniki
in družine, ki lepoto okolice še posebej cenijo
in ji posvečajo mnogo pozornosti in prostega časa. Ni torej naključje, da že vrsto let tudi
Turistično društvo Selnica ob Dravi te naše
občane nagrajuje s priznanji in plaketami zlate
vrtnice.
Tudi tokrat smo se zbrali, da se poklonimo
vsem, ki so v zadnjem letu še posebej lepo

Tokrat je lovski tabor gostila Lovska družina Vurmat s Sv. Duha na Ostrem vrhu,
sodelovali pa so otroci iz vrtcev ter učenke
in učenci iz OŠ Selnica ob Dravi oziroma iz
njenih podružničnih oddelkov iz Gradišča

Pesmi in humor je s svojim božajočim
glasom in izbrano besedo povezovala
Darinka Čobec.

S tem kratkoročnim ukrepom je Agencija za
varnost prometa po besedah direktorja Igorja Velova želela opozoriti voznike k strpnejši
vožnji, izboljšati prometno varnost v lokalnih
skupnostih in s tem vplivati na zmanjšanje
povprečnih hitrosti, predvsem pa z uporabo
prikazovalnikov hitrosti izboljšati prometno
varnost na šolskih poteh.

Zapisala: Kristina LEŠNIK

LOVSKI TABOR ŠOLSKE MLADINE
Lovska zveza Maribor je v četrtek, 17. maja
2018, priredila peti lovski tabor. Lovski tabor je namenjen predšolski in šolski mladini
z namenom predstaviti ji celovito delovanje
lovske organizacije.

Tudi zabave ni manjkalo. Za smeh je
poskrbel Branko Rejec, član kulturnega
društva Ožbalt, že 20 let nosilec številnih
glavnih dramskih vlog.

skrbeli za okolje svojih domov in tako bogatili
in veselili sebe in vse, ki te lepote opazujemo
in opazimo.

na Kozjaku in s Sv. Duha na Ostrem vrhu.
Ob 9. uri so šolarji z učiteljicama s Sv. Duha
na Ostrem vrhu peš prišli do lovskega doma
LD Vurmat, šolarje in učiteljici iz Gradišča
na Kozjaku pa je pripeljal njihov voznik
Srečko. Pred lovskim domom so zbrane
pozdravili Borut MITHANS, predsednik
Komisije za delo z mladimi pri Lovski zvezi
Maribor, Marjan GSELMAN, predsednik
Lovske zveze Maribor, in Rudi MAČEK,
starešina Lovske družine Vurmat.

Po uvodnih pozdravih so se šolarji razdelili v
štiri skupine in začela se je prireditev.
Kinologijo in vse s tem povezano je s svojima dvema psoma predstavil Marjan GSELMAN. Šolarji so z velikim zanimanjem prisluhnili temu delu lovskega tabora. Predvsem
sta bila, seveda, zanimiva zelo poslušna in
prijazna psa, ki so ju lahko tudi pobožali.

Zapisala: Duška VRENČUR
Fotografiji: Marko POŠTRAK

S PRIKAZOVALNIKOM HITROSTI
DO VEČJE PROMETNE VARNOSTI
Slovenija, od kod lepote tvoje … poje znana
slovenska pesem … Tu, kjer živimo, nas obdaja toliko lepega, da smo se na vso to lepoto
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kar nekako navadili in se nam zdi samoumevna. Prevečkrat je sploh ne opazimo ali pa s
svojim okoljem ravnamo neodgovorno.

Selničani smo ljudje, ki smo navezani na vso
to lepoto. Zato smo še toliko bolj veseli vseh
tistih, ki naravno lepoto opazijo in jo cenijo,
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Lovsko kulturo sta predstavila Slavko ŠTIBERC in Jože ŽELJ, oba sicer tudi rogista.
Seveda je bilo za šolarje najbolj zanimivo pihanje v lovske rogove. Nekaterim je to zelo dobro uspelo.

Zgodovino lovstva na Slovenskem, ekologijo in varstvo okolja je predstavila Mateja KIŠEK.
Šolarji so z zanimanjem prisluhnili temu, kar jim je na zelo prijeten način predstavila Mateja.

Na koncu lovskega tabora so se predstavniki Lovske zveze Maribor zahvalili LD Vurmat za njeno gostoljubje, prav tako pa so
se zahvalili tudi učencem in učiteljicam za
sodelovanje. Še prav posebej so pohvalili

sodelovanje in znanje učencev. Za vsakega
učenca so tudi pripravili priložnostna darila.
Tudi učiteljice so se Lovski zvezi Maribor in
Lovski družini Vurmat zahvalile za prijeten
naravoslovni dan, ki so ga preživele skupaj

z učenci. Kuharica Mojca je skuhala imeniten lovski golaž in vsi prisotni so se ga z
veseljem lotili.

Delo lovcev v lovišču, prostoživeče živali in lovsko orožje sta predstavila Ivan ŽIŽEK in
Božidar KUNEJ. Učenci so pokazali veliko znanja iz poznavanja prostoživečih živali. Še posebej
zanimivo pa je bilo, ko sta Ivan in Božidar pokazala lovsko orožje in ravnanje z njim.

Sledilo je še skupinsko slikanje in polni prijetnih vtisov smo se razšli.
18
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Prispevek in fotografije: Slobodan TATALOVIČ
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BOGOMIR DOLENC IN 42 MARATONOV V 42 DNEH.
NA ANDRAGOŠKEM ZAVODU MARIBOR-LJUDSKI
UNIVERZI-JE SEDEŽ SVETOVALNEGA SREDIŠČA MARIBOR
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza namenja posebno pozornost dejavnosti informiranja in svetovanja. V sklopu
nacionalnega projekta svetovalnih središč
nudimo odraslim celovito in poglobljeno
informiranje in svetovanje o možnostih
nadaljnjega izobraževanja in učenja. V
osebnih pogovorih se z odraslimi pogovorimo o tem, kako dokončati prekinjeno

izobraževanje, si nadgraditi stopnjo izobrazbe, si pridobiti kakšno dodatno znanje
za kvalitetnejše opravljanje dela in tudi za
osebno rast. Svetujemo tudi o tem, kako se
motivirati za učenje in kako se sploh lotiti
učenja.
Na svetovalno središče se obračajo brezposelni, ki si želijo nov poklic; starejši

odrasli, ki se želijo izobraževati v programih za osebni razvoj; migranti, priseljenci,
tujci, ki se želijo naučiti jezika, ipd. Izvajamo tako individualne kot tudi skupinske
oblike svetovanja. Dejavnost svetovanja
je brezplačna, saj projekt financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Spletna stran: www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor

Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza skupaj s partnerskima organizacijama Ljudsko univerzo Slovenska Bistrica in
Zavodom Antona Martina Slomška izvaja
tudi izobraževalno svetovanje zaposlenim,
ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na
trgu dela.
Tudi to svetovanje je brezplačno, saj projekt
financirata šolsko ministrstvo in Evropski

socialni sklad. Izvedemo ga lahko tudi v
prostorih delodajalca (podjetja ali zavoda)
ali na naslovu Andragoškega zavoda Maribor-LU na Maistrovi ulici 5 v Mariboru. V
sklopu svetovanja lahko pomagamo službam za razvoj zaposlenih pri analizi potreb
po izobraževanju in razvoju kariere, pri izdelavi načrtov izobraževanja zaposlenih ipd.
Izvedemo lahko tudi postopek ugotavljanja
in vrednotenja neformalno pridobljenega
znanja, ki lahko vključuje testiranje jezikovnega, računalniškega ali drugega znanja
zaposlenih in vodi do pisnega mnenja o
ugotovljenih znanjih, spretnostih in kom-

Teki so odprtega tipa, saj tekač vabi druge tekače, občane, da se mu pridružijo in z njim
pretečejo kakšen kilometer.
Prvi dnevni tekaški dogodek v okviru športno-dobrodelnega projekta je 25. avgusta,
nato sledijo dogodki iz dneva v dan, vsak
dan v drugem mestu, vse do 5. oktobra 2018.
Po uskladitvi vseh lokacij, krajev in časovnih
terminov bo organizator predstavil vse lokacije, lokalne organizatorje in sodelujoče v
programu.

Za svetovalni pogovor se lahko zainteresirani naročite na telefonskih številkah:
02 / 234 11 34, 041 / 372 273 ali po elektronski pošti: svetovanje@azm-lu.si

IZOBRAŽEVALNO SVETOVANJE
ZA ZAPOSLENE

Zakaj gre?
Gre za humanitarno akcijo, v kateri bo Bogomir DOLENC v 42 dneh pretekel 42 maratonov. Namen tega športno-humanitarnega
projekta je z donacijami pomagati malim bolnikom, ki so oboleli za rakom – malim vitezom. Ali ustanovi Mali vitez, kot se ta ustanova imenuje.

petencah. Zato vabimo k sodelovanju tudi
službe za razvoj zaposlenih. Za svetovalni
pogovor se lahko dogovorite na telefonski
številki: 02 / 234 11 34 ali 041 / 372 273.

Pri nas v Selnici bi bil maraton 11. septembra
2018.
Na vsakem dnevnem tekaškem dogodku bo
pripravljen štartno-ciljni prostor, kjer se bo
predstavljala ustanova Mali vitez s svojimi
vitezi, in pripravljen bo športno-družabni
program. Organizacija in priprava športno-

-družabnega programa je v domeni lokalnega
organizatorja, saj želimo, da se preko projekta
predstavijo lokalna športna društva, športniki in drugi, ki bi na kakršen koli način želeli
sodelovati v projektu. Tako se bodo na posa-

meznih dogodkih odvijali različni programi, a
vse v smislu športa, rekreacije in gibanja. Na
mnogih lokacijah se bodo predstavljala tudi
lokalna društva, ki bodo na tak način pristopila v športno-dobrodelni projekt.

SMS-donacije
S poslanim SMS sporočilom na številko 1919 in geslom VITEZ ali VITEZ5 donirate ustanovi
Mali vitez 1 EUR ali 5 EUR ter s tem pomagate malim vitezom. Postanite podpornik projekta tudi vi!
Več informacij lahko dobite na www.42maratonov.si

Spletna stran: www.azm-lu.si/svetovalno-sredisce-maribor/427-svetovanje-2016-2022

NOVA ZNANJA ZA ZAPOSLENE BREZPLAČNO
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza v sklopu projekta pridobivanja temeljnih
in poklicnih kompetenc v letu 2018 načrtuje
brezplačne računalniške tečaje (predvsem iz
temeljnih informacijskih znanj), jezikovne

OBVESTILO

tečaje in treninge socialnih veščin. Programi
so namenjeni zaposlenim, predvsem starejšim od 45 let z zaključeno največ 4-letno
srednjo šolo. Poleg že omenjenih partnerjev
projekta na področju svetovanja sodeluje v
projektu kompetenc tudi Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma,
ustanova.

CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE
Spoštovane občanke, spoštovani občani
Občine Selnica ob Dravi!

Programi temeljnih in poklicnih kompetenc predstavljajo nadgradnjo uvodnega svetovanja. Tudi programi kompetenc so za posameznike
in podjetja brezplačni, saj naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Dodatne informacije:
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, 02 / 234 11 11 info@azm-lu.si.
Spletna stran: http://www.azm-lu.si/projekti/419-kompetence-2016-2019 .

Obveščamo vas, da je odprta pisarna Centra
za socialno delo Ruše v prostorih občinske
uprave Občine Selnica ob Dravi, z namenom, da vam v vašem okolju približamo
naše storitve. Uradne ure so vsak prvi in

tretji ponedeljek v mesecu med 09.00 in
11.00 uro. Obveščamo vas tudi, da bo pisarna odprta do 20.06.2018 in ponovno od
01.09.2018 dalje.
Prijazno vabljeni!
Direktorica: Melita FIJAVŽ

Tim Andragoškega zavoda Maribor-Ljudske univerze
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SREČANJA ČLANOV DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SELNICA OB DRAVI

K pozdravni besedi se je pridružil tudi Edi Sever,
predsednik Zgornje podravske zveze društev upokojencev Maribor.

Hram kulture Arnolda Tovornika je bil kraj 6. srečanja članov Društva upokojencev Selnica ob Dravi. Srečanje je potekalo v soboto,
19. 5. 2018, s pričetkom ob 10.00. Udeležba je bila velika, saj se je zbralo okoli 350 članic in članov društva.

Za otvoritev so poskrbeli člani oziroma naši
ljudski pevci »UPI«, ki so v svojem slogu zaigrali in zapeli tri pesmi. Vse prisotne je pozdravil predsednik društva Ivan Majster, ki je v

govoru izpostavil vlogo naših upokojencev v
kraju in v celotni družbi. Pozdravno besedo je
v imenu Občine Selnica ob Dravi podal župan Jurij Lep, ki je istočasno tudi kot kandidat

na volitvah za Državni zbor na listi stranke
DeSUS v četrtem volilnem okraju sedme volilne enote.

Z monologoma nas je nasmejal ljubiteljski
gledališki igralec iz Ožbalta, Branko Rejec.
Modroval je v stilu Iztoka Mlakarja in se spraševal, kaj je v življenju vredno več: ali žena
ali flaša? Nadaljeval je tudi z razmišljanjem o
zdravi hrani in zdravem načinu življenja, s čimer je dal misliti marsikateremu upokojencu
ali upokojenki.

Predsednika Ivan Majster in Edi Sever sta
Danici Čepe podelila priznanje ZDUS-a. Iz
seznama prisotnih je Vlado Sabolek v svojem stilu poiskal osebo, ki ali praznuje ali pa je
praznovala dan prej. Tako je podelil lončnico
Jožici Serblin.

22
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EKO SKLAD - Subvencije

Za konec in pesem ob zaključku je poskrbel
Jaka Metličar, star komaj 13 let, ki je prisotnim
pokazal in ponovno dokazal, da upravičeno
nosi naziv državnega prvaka v igranju na frajtonarico. Ob tretji pesmi je ob njegovem igranju zapela vsa dvorana.

Na voljo so NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE IN UGODNI KREDITI Eko sklada za fizične in pravne
osebe
Finančne spodbude Eko sklada so namenjene za izvedbo različnih ukrepov na področju
učinkovite rabe energije, obnovljivih virov
energije, varstva in učinkovite rabe voda,
zmanjševanja onesnaženja zraka, ravnanja z
odpadki, začetnih naložb v okoljske tehnologije ter za financiranje projektov in dogodkov.

Sledili so ples in malica, pa kakšen kozarček in besede lepih spominov iz mladosti in
upov v starosti.
Vlado Sabolek je, kot že nekajkrat v preteklosti, tudi tokrat poskrbel za dobro izvedbo
srečanja. Pa hvala tudi njemu.
Zapisal in fotografiral: Srečko Felix KROPE

OBVESTILA
SNAGA - ZBIRNI CENTER
ODPADKE PLAČA TISTI,
KI JIH JE POVZROČIL
Zbirni center sodi v infrastrukturo, ki jo
za odgovorno in pravilno ravnanje z odpadki za svoje občane zagotovi občina.
Snaga kot izvajalec javne službe vzame
zbirni center v najem in z njim upravlja.
Tako je tudi z zbirnim centrom v Rušah,
v katerem za spoštovanje pravil, red, organizacijo odvozov polnih kesonov in
čistočo skrbijo zaposleni Snage. Zbirni
center je torej objekt, kjer ločeno zbiramo
različne vrste odpadkov, praviloma tiste,
za katere doma v lastnem gospodinjstvu
nimamo nameščenih ustreznih posod.
Občanke in občani odpadke ločeno zbirate doma, v gospodinjstvih, in sicer:
• mešane komunalne odpadke,
• odpadno embalažo, in,
če se odločite, tudi
• biološke odpadke.
Odpadni papir in steklo zbiramo na
ekoloških otokih oziroma zbiralnicah.
Z mesečno položnico plačate ravnanje
z vsemi naštetimi odpadki, v strošek na
položnici pa je vključena tudi občasna
uporaba zbirnega centra. Kaj pomeni
občasno? V gospodinjstvih nastajajo
24
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tudi odpadki, ki jih v posodah pred domom ne zbiramo ločeno, na primer odpadna električna in elektronska oprema,
večje količine zelenega obreza, pnevmatike itd. V takšnih primerih je občankam
in občanom na voljo zbirni center.
Zbirni center NI in ne sme biti nadomestilo za posode, ki jih imate doma
in v prvi vrsti ni namenjen predajanju
mešanih komunalnih odpadkov, ki jih
gospodinjstva zbirajo v črni posodi. S
položnico poravnavate samo vnaprej
dogovorjeno mesečno število odvozov
komunalnih odpadkov iz vaših posod
in ekoloških otokov, zato je prav in tudi
pravično, da dodatno količino mešanih
komunalnih odpadkov, ki jo odpeljete in
predate v zbirni center, tam tudi plačate. Le na tak način bo strošek ravnanja
z odpadki pravično razdeljen med vse
občanke in občane.
Pri oblikovanju cen, ki jih občanke in
občani plačate s položnico, je zelo pomembna količina posameznega odpadka, ki so ga občani v neki občini ustvarili.
Če pogosto ustvarjate večje količine, na
primer mešanih komunalnih odpadkov,
kot je volumen naše posode doma, potem je edino pošteno do drugih v občini,
da si bodisi naročite večjo posodo ali pa

Aktualni (odprti) razpisi za nepovratne finančne spodbude za občane so namenjeni
za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna
goriva z novimi na lesno biomaso, za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje
energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
(menjava stavbnega pohištva, izolacija fasade
in streh, vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja
ogrevalnih sistemov itd.), za nakup električnih vozil, za nove skupne naložbe v starejših

večstanovanjskih stavbah itd. Za vsak ukrep,
ki izpolnjuje pogoje za nepovratne finančne
spodbude, je na voljo tudi ugoden kredit Eko
sklada. V tem primeru je potrebno oddati dve
ločeni vlogi. Javne objave razpisov za občane:
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe .
Občani morajo vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v stavbah na Eko
sklad oddati pred pričetkom izvajanja del,
medtem ko vlogo za pridobitev nepovratnih
sredstev za električna vozila oddajo po izvedbi
naložbe. Vlogo za kredit je vedno potrebno
oddati pred izvedbo naložbe. V primeru, da
želite na eni stanovanjski stavbi izvesti več
ukrepov, je najbolje oddati le eno (skupno)
vlogo, saj lahko vlagatelj z eno vlogo kandidira tudi za več ukrepov na isti stanovanjski
stavbi. Višine nepovratnih spodbud preverite
na spletni strani Eko sklada.
Pravne osebe lahko pridobijo sredstva za
izvedbo energetskih pregledov, daljinskega

ogrevanja, vgradnjo naprav za soproizvodnjo
iz OVE (obnovljivi viri energije), energetske
prenove stavb, gradnjo naprav za čiščenje
dimnih plinov in odpadnega zraka, nakup
električnih vozil ali vozil na hibridni pogon,
zmanjševanje porabe pitne vode, gradnjo čistilnih naprav, financiranje ozaveščevalnih in
izobraževalnih promocijskih projektov itd.
Javne objave razpisov za pravne osebe:
https://www.ekosklad.si/pravne-osebe/javne-objave .
Vsi razpisi imajo natančno določene pogoje
za pridobitev nepovratnih sredstev ali kredita, zato je zelo pomembno, da investitor pred
pričetkom izvedbe investicije preuči pogoje
in jih upošteva pri izvedbi. Podrobnejše informacije pridobite na spletu https://www.
ekosklad.si/.
Pripravil: Jure BOČEK,
tehnični direktor Podjetja Adesco, d.o.o.

ŠAHOVSKI TURNIR
predajo mešanih komunalnih odpadkov,
ki jih predajate v zbirni center, tam tudi
plačate. Takšen sistem uporabljajo praktično vse občine, v katerih Snaga izvaja
gospodarsko javno službo ravnanja z
odpadki, in sistem deluje, saj je bolj pravičen za vse.
V zbirnih centrih pretežno sprejemamo
odpadke, ki jih v domače posode res ne
smete odložiti.
Z Občino Ruše in Selnica ob Dravi si
nenehno prizadevamo, da bi sistem ravnanja z odpadki naredili za uporabnike
bolj pregleden in pravičnejši. V zadnjem
času beležimo velik porast predajanja
mešanih komunalnih in gradbenih odpadkov v zbirnem centru, ki jih fizične
in pravne osebe predajajo brezplačno.
Ta porast pomeni pritisk na oblikovanje
cen (po domače na višje cene), zato želimo v sodelovanju z obema občinama zagotoviti, da resnično stroške upravljanja
z odpadki plača povzročitelj, in preprečiti, da se porazdelijo med vse občane.
Tudi zakonodaja pravi, da mora strošek
predaje in ravnanja s predanimi odpadki
plačati tisti, ki je odpadke povzročil.
Pripravila: Petra HERCOG, Snaga,
d. o. o.
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ŠAHOVSKI TURNIR V POČASTITEV OBČINSKEGA PRAZNIKA
Obveščamo vas, da bo v počastitev občinskega praznika Občine Selnica ob Dravi potekal šahovski turnir v Gostilni Heric pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu. Šahovski turnir bo v soboto, 2. junija 2018. Zbor je ob 13. uri; od takrat dalje so možne prijave na turnir, le-ta pa se začne ob 14. uri.
Ljubitelji šaha vabljeni !

OŠ SELNICA IN PODRUŽNICE
GRADIŠČE NA KOZJAKU
PUSTOVANJE NA GRADIŠČU
NA KOZJAKU
13. februarja nas je tudi v Gradišču na
Kozjaku presenetil pust hrust. Prišel je
zelo glasen, strašen in takšen, popolnoma neprepoznaven. V našo šolo so prišli
kavbojca, policajka, ninje, muci, star gospod ter celo samega Alberta Einsteina
smo spoznali. Res neverjetno! Po plesni predstavitvi so se šeme posladkale s
slastnimi krofi ter se poslovile. Obljubile
so, da se naslednje leto spet vrnejo. Kar
naj se, saj nekdo mora odgnati zimo.

»Od hiše do hiše,
od vrat do vrat
prinašamo smeh vam
in s smehom pomlad.
Zato pa nam dajte
en evrček, dva,
tri bobe, tri krofe,
en košček mesa«
OBČINA SELNICA OB DRAVI

25

MATERINSKI DAN NA PODRUŽNICI GRADIŠČE NA KOZJAKU

OŠ SELNICA OB DRAVI

Konec meseca marca smo učenci s podružnice Gradišče na Kozjaku presenetili mamice, babice, tete in druge krajanke z nastopom na prireditvi ob materinskem dnevu.

MEDNARODNO SODELOVANJE

Skupaj z aktivom kmečkih žena smo pripravili zanimiv program, poln pesmi, petja,
igranja, dramatizacije ter deklamacije. Bilo
je lepo, čustveno bogato in veselo. Kmečke žene so pripravile čudovito razstavo in
slastno pogostitev. Hvala vsem.

»Od vseh teh tisoč mam. Jaz najbolj pravo zame imam.
In je ne menjam in je ne dam. Le očku jo posodim, da jo odpelje kam.«
Prispevka in fotografiji: Nataša JAVORNIK

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
JABOLKO OŠ SELNICA OB DRAVI
Otroška folklorna skupina JABOLKO deluje že osmo šolsko leto. V skupini pleše
21 učencev, in sicer 1 učenec in 20 učenk
od 2. do 6. razreda. Na diatonično harmoniko nas spremlja Jan Strunčnik, učenec 8.
razreda OŠ Selnica ob Dravi.

Od torka, 14. 11., do nedelje, 19. 11. 2017,
je 33 otrok v okviru projekta mednarodnega sodelovanja med OŠ Selnica ob Dravi in
OŠ Dositej Obradović obiskalo svoje vrstnike v Novem Sadu.

ge delavnice in aktivnosti. Pomerili so se
v nogometu, se preizkusili v poligonu, kvizu, pantomimi, se učili v jezikovni delavnici, izdelovali knjižna kazala, nakit, pekli
kifeljčke in se zabavali na plesu v šoli.

v katero so se tokrat kot nastopajoči vključili tudi naši učenci. Ravnateljici Jožici Ozmec je ravnatelj Stanimir Paunić poklonil
ključ kot simbol dobrega sodelovanja in
prijateljsko odprtih vrat.

Mnogi so že med seboj spletli dobra prijateljstva, zato so bivali pri že znanih družinah. Tudi učenci, ki so bili prvič pri vrstniku, so se dobro vključili v novo okolje.

Tudi ekskurzija v Idvor in Kovačico je
učence pritegnila. Obiskali so namreč rojstno hišo in muzej Mihajla Pupina, Galerijo
naivne umetnosti, kjer so se tudi sami vključili v delavnice, ter Nemčkov muzej ročno
izdelanih violin.

Učitelji obeh timov smo izmenjali izkušnje
na strokovnem srečanju, hkrati pa smo
strokovni delavci naše šole predstavili analizo ankete o njihovem zadnjem obisku pri
nas, nekaj projektov (UNESCO, Evropsko
leto kulturne dediščine, POŠ) in jih povabili
k sodelovanju v projektih. Povabilu so se
z navdušenjem tudi odzvali.

Tudi tokrat so gostitelji pripravili zanimiv
program. Na šolskem hodniku so otroci
s poslikavami ustvarili čudovit zid prijateljstva, vključeni pa so bili tudi v dru-

Pred dvema letoma je šola s finančno
pomočjo omogočila dodatno izdelavo
folklornih kostumov. Tako smo obogatili
in dopolnili prejšnjo kostumsko podobo,
ki jo je financiral Rotary klub iz Maribora.
Za prvotno kostumsko podobo je zaslužna gospa Nežka Lubej, za novo pa sva
kar vodji in mentorici skupine s pomočjo
šivilje, gospe Cvetke Lep.

OŠ Dositej Obradović vsako leto obeleži
rojstni dan šole s kulturno slovesnostjo,

Do sedaj smo nastopali na šolskih in lokalnih prireditvah, na folklornem festivalu v Pekrah in v Limbušu ter na šestih revijah otroških folklornih skupin, kjer smo dosegli zelo lep uspeh. Letos smo se na folklornem festivalu in na reviji otroških folklornih skupin
predstavili z odrsko postavitvijo, ki nosi naslov Lej ga, lej ga, jagenjčka.
Prispevek in fotografija: mentorici
Nataša JAVORNIK in Andreja ROBIČ
To je bila že peta mednarodna izmenjava med šolama. Zaradi pozitivnih rezultatov opravljene ankete in pobude otrok
smo načrtovati naslednji obisk vrstnikov iz Srbije pri naših učencih še v tem šolskem letu.
26
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Od 9. 5. – 14. 5. 2018 je 34 selniških osnovnošolcev, učencev od 4. – 9. razreda, sprejelo v svoje domove 39 vrstnikov iz Novega Sada.
V četrtek in petek smo v dopoldanskem času načrtovali aktivnosti v šoli. Prvi dan obiska je bil namenjen športnim aktivnostim, ki smo jih
popestrili še z odhodom v avstrijski Gamlitz. V Motorikparku je otrokom na voljo 30 postaj, na katerih so se lahko odlično razgibali, hkrati
pa so se zabavali in sprostili. Lep sončen dan so izkoristili tudi za kopanje v jezeru.

S petkovim kulturnim dnem smo se vključili tudi v projekt Leto evropske kulturne
dediščine. Raznovrstne vsebine in zanimivo
delo sta omogočala tudi primerjavo običajev, praznikov, hrane, plesa, glasbe… Ta dan
sta likovna pedagoga obeh šol izkoristila
tudi za podelitev priznanj učencem, ki so se
najbolje odrezali na skupnem natečaju obeh
šol pod naslovom Poustvarjanje naive. Popoldan je bila za učence v šoli čajanka.

Pripravili: Daniela BUGARIN in Božena KREUH, koordinatorici projekta
Slike: arhiv šole

RAZISKOVALNO DELO V OSNOVNI
ŠOLI SELNICA OB DRAVI,
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
Raziskovalno delo je v naši osnovni šoli
že vrsto let kot ena izmed prednostnih nalog šole. Izdelanih je bilo že veliko nalog
ter vanje vloženega ogromno truda tako s
strani mentorjev in učencev kot tudi posluha vodstva šole za organizacijo in izvedbo
tega projekta.

Soboto in nedeljo so preživeli v krogu družin. To je bil že tretji obisk otrok iz Srbije
pri nas in vselej so se družine izkazale kot
prvovrstne gostiteljice. Zavedamo se, da
je velika odgovornost sprejeti v svoj dom
še enega »družinskega člana« (pet družin je
sprejelo celo dva), zato smo za gostoljubnost staršev učencev naše šole neizmerno
hvaležni vsi, ki v tem projektu sodelujemo.
Posebno lepa in vseživljenjska izkušnja pa
je to tudi za otroke, ki se v ta projekt vključijo. Nekateri med njimi so tudi zapisali
nekaj misli:

»Lahko bi trajalo malo dlje.«
»Zakaj čas prehitro mineva?
V soboto in nedeljo smo se veliko
družili. Zelo lepo je bilo v Avstriji,
ko smo se kopali.«
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Mentorji se tega dela lotevamo predvsem
iz razloga, ker se zavedamo, da raziskovalno delo mladim omogoča povsem nov in
drugačen pogled na življenjske teme ter dileme, ki nas obdajajo in s katerimi se mladi
soočajo v realnem življenju.

»Z vrstnico sva se dobro razumeli.
Veliko sva se pogovarjali, smejali
in se učili slovenščino in srbščino.«
»Od 6. razreda so nam polepšali
šolske dni.«

»Super je bilo!«
»Žalostni smo, ker so odšli.
Upamo, da se bomo še videli.«

»Večkrat se spomnim stvari,
ki so nas jih naučili, vzdevkov,
ki so nam jih dodelili.«

Napisati raziskovalno nalogo pomeni naučiti se misliti, zbrati lastne misli in določene
podatke, s tem pa se tudi naučiti uporabljati
različne metode dela.
Z izbrano temo naloge tako mentorji kot
učenci pridobivamo nove izkušnje ter prepoznavamo nove probleme, ki se pojavijo
pri izdelavi raziskovalne naloge.
Za raziskovalno delo je značilno, da obravnava prepoznaven in točno določen pro-
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blem. V nalogi se obravnavajo »stvari« , ki
še običajno niso bile raziskane. Pomembno
je, da je delo uporabno tudi za druge (primer izdelave ZBORNIKA s sakralnimi
znamenji – KAPELICAMI v Občini Selnica ob Dravi v okviru domačega Turističnega društva), pripomore pa naj tudi k razjasnitvi že prej znanega problema.

Naslov prve naloge je: «OHRANIMO
KULTURNO DEDIŠČINO, ZNAMENJA – KAPELICE v Občini Selnica ob
Dravi«. Avtorici naloge sta učenki Ajda
Rihter iz 7. razreda in Eva Tergušek iz 8.
razreda. Njuni mentorici sta Zdenka Gradišnik in Andreja Robič, obe učiteljici razrednega pouka.

V raziskovalni nalogi morajo biti podatki,
ki jih lahko preverimo, oz. hipoteze, ki jih
lahko potrdimo ali ovržemo.Z raziskovalnimi naloga se je mogoče predstaviti
na področni in državni ravni. Učenci so
usmerjeni v različna področja, ki so jim
bodisi blizu bodisi jih želijo podrobneje
spoznati. S tem si utrdijo zaupanje vase,
v svoje delo in razmišljanje, ocenijo svoja
predvidevanja in spoznanja, naučijo se jasno izražati svoja mnenja, razvijajo določene spretnosti, pomembne za življenje, in
kritično razmišljajo.
Pomembno pa je tudi to, da navežejo pristen odnos z mentorji in doživijo osebno
zadovoljstvo.
V Osnovni šoli Selnica ob Dravi smo letos
na predstavitev prijavili dve raziskovalni
nalogi, in sicer s področja ETNOLOGIJE
in SOCIOLOGIJE.
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Naslov druge naloge je : »BIBLIOPREVENTIVA NA NAŠI ŠOLI.« Avtorice
naloge so Alja Bedenik, Neža Zamolo in
Larina Zorko, vse učenke 9. razreda, z
mentoricama Katjo Repolusk, psihologinjo, in Majo Vačun, knjižničarko.
Obe nalogi sta dosegli tako na regijskem
srečanju Mladih raziskovalcev Podravja, ki
se je odvijalo na Fakulteti za naravoslovje
in matematiko v Mariboru, kot na državnem, 52. srečanju Mladih raziskovalcev v
Murski Soboti »ZLATO PRIZNANJE«.
Vsem ustvarjalkam te bogate zakladnice
in velikega prispevka k arhivskemu gradivu prisrčna HVALA in iskrene ČESTITKE.

spletli šopek hvaležnosti in zahvale za vse, kar jim dajejo. Čarobnost dogodku so dodali otroci iz vrtca in učenci šole z igrico Rdeča kapica.
Ob pomoči pevk Pevskega društva Lipa smo pred cvetno nedeljo izdelovali butare ali presmece. Nekaj materiala smo nabrali sami, veliko le-tega
pa so prinesle tudi pevke. Vsak učenec si je naredil svojo butaro in jo tudi okrasil. Z izdelki so bili zelo zadovoljni.

Besedilo: Zdenka GRADIŠNIK,
razredna učiteljica
Fotografije: šolski arhiv

SV. DUH
NA OSTREM VRHU

Nadaljevali smo z aktivnostmi v zvezi s projektom Mreža gozdnih vrtcev in šol, kjer veliko aktivnosti poteka v naravi. Iz odpadnih vej podrtih
dreves smo naredili hiško za Jurčka. S tem smo dosegli pomemben cilj, ki temelji na spoštovanju in varovanju okolja, učenci pa so pri gradnji zelo
uživali. Projekt smo predstavili na podelitvi plaket in priznanj Zlata vrtnica v Hramu kulture Arnolda Tovornika.

POMLADNE AKTIVNOSTI
NA PODRUŽNICI SV. DUH
NA OSTREM VRHU
Dolga zima, z obilico snega, se je končno
poslovila in nadaljevalo se je pestro dogajanje na naši šoli.
Najprej smo v okviru mednarodnega sodelovanja v velikonočnem predprazničnem
času gostili učence iz sosednje avstrijske
šole s Volksschule Leutschach iz Avstrije,
ki se učijo slovenščino. Druženje smo začeli s pravljico in nadaljevali z ustvarjanjem
v različnih delavnicah. Izdelali smo papirnate venčke za okrasitev vrat, velikonočne
darilne vrečke in pomladno dekoracijo iz
lesa in kamenja.
V začetku maja smo jim obisk vrnili. Izvedli smo skupni gozdni dan v bližini njihove šole. Najprej smo v razredu poslušali
zgodbo o čarobnem drevesu. Nato smo
odšli v bližnji gozd, kjer smo se spremenili
v drevesne zdravnike in s stetoskopom v
popolni tišini poslušali življenje v drevesnih deblih. Iz vej smo izdelali različne
umetnine: sonce, ježka, hišice … Zanimiv
dopoldan smo zaključili s peko klobas, penic in kokic ob robu gozda. Otroci so bili
nad aktivnostjo zelo navdušeni.

V petek, 4. maja 2018, je v Hramu kulture Arnolda Tovornika
v Selnici ob Dravi prvič potekala šolska prireditev Milijon in
ena zvezda, na kateri so se s plesnima točkama predstavili tudi
naši učenci.

Zapisala: Viktorija PUPAHER
Fotografije: Damjana OČKO

Podariti objem in reči nekomu, da ga imaš
rad, so preprosto dejanja, a pomenijo veliko. Tako so na proslavi ob materinskem
dnevu razmišljali nastopajoči, ki so s programom mamam in drugim obiskovalcem
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BOTANIČNI VRT
ZAČETEK ARHEOLOŠKEGA TABORA SLOVENIJA 2018
PROJEKT LRON – AGE - DANUBE
V petek, 9. marca 2018, se je s slovesnim
odprtjem v Dolenjskem muzeju v Novem
mestu začel Arheološki tabor Slovenija
2018. Organizirali so ga Zavod za varstvo

kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (FF
UL) in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV)
ob sodelovanju Dolenjskega muzeja Novo
mesto, Pokrajinskega muzeja Maribor in
Slovenske turistične organizacije. Tabor je
del projekta lron-Age-Danube, Monumentalizirane krajine starejše železne dobe v

porečju Donave, in je že tretji v vrsti arheoloških taborov, s katerimi želimo promovirati raziskave, varovanje in turistično rabo
železnodobne dediščine ter utrjevati vezi
med dediščinsko stroko in širšo javnostjo.
Prva dva tabora sta v letu 2017 potekala v
Avstriji in na Hrvaškem, jeseni 2018 pa sledi še tabor na Madžarskem.

Gomile v botaničnem vrtu Univerze v Mariboru
V maju se bo težišče tabora preselilo na
Štajersko, kjer bo mednarodna ekipa raziskovala utrjeno naselbino na Čreti pri Slivnici pri Mariboru. Izkopavanja bodo 31.
maja in 7. junija odprta za obiskovalce. V
soboto in nedeljo, 12. in 13. maja se bo
tabor pridružil tradicionalnemu Majskemu
sejmu rastlin v Botaničnem vrtu Univerze
v Mariboru z ustvarjalno delavnico za otroke. V nedeljo, 3. junija bo tabor popestril
Tek pod Pohorjem, ki ga prireja Občina
Hoče – Slivnica, saj bo tekaška trasa tokrat
predstavljala tudi bogastvo kulturne dediščine občine Hoče - Slivnica. V sklopu
Poletne muzejske noči v soboto, 16. junija,
se bo v Botaničnem vrtu Univerze v MaGomile v botaničnem vrtu
Arheološki tabor Slovenija 2018 bo v času
med 9. marcem in 29. junijem ponudil številne dogodke za strokovno in širšo javnost. V marcu in aprilu bodo aktivnosti
potekale predvsem na Dolenjskem, kjer
bo Oddelek za arheologijo FF UL v sodelovanju Zavodom za varstvo kulturne
32
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riboru odvila lončarska delavnica z izdelavo posode na železnodobni način, voden
ogled železnodobnih gomilnih grobišč in
nočni pohod z lučkami po železnodobnem gomilnem grobišču. Otroci se bodo
18. junija lahko udeležili tudi (T)ure železne dobe na Pošteli. Še posebno zanimive pa bodo delavnice, s katerimi bo tabor
med 22. in 26. junijem sodeloval na Art
kampu v Mariboru, ki je del Festivala Lent.
V času tabora se bodo odvijala tudi tri
mednarodna strokovna srečanja. V sklopu
prvega, Varuhu kontekstov 5. in 6. aprila
v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani,
bomo primerjali prakse pri varstvu in va-

rovanju kulturne dediščine v evropskih državah s poudarkom na uporabi detektorjev
kovin. Drugo, Arheologija gozdov, ki je
predvideno za konec maja, bo posvečeno
sodelovanju arheološke in gozdarske stroke pri odkrivanju in varovanju arheološke
dediščine v gozdovih. Tretje, interpretacija
in promocija arheološke dediščine, ki bo
potekalo v juniju, pa bo s teoretičnega in
praktičnega vidika osvetljevalo interpretacijo in promocijo arheološke dediščine, ob
tem pa bomo predstavili tudi priložnosti,
ki jih evropski razpisi ponujajo za projekte
s področja kulturne dediščine.

Program tabora je mogoče spremljati tudi na spletni strani: www.interreg-danube.eu/approved-projects/iron-age-danube
Novice o projektu: www.interreg-danube.eu/subscribe-to-newsletter
dediščine Slovenije izvajal nedestruktivne
terenske raziskave na najdišču Cvinger pri
Dolenjskih Toplicah. Raziskave bo mogoče obiskati na Dnevih odprtih vrat 20. in
29. marca, ko bo organizirano tudi strokovno vodstvo po najdišču. Na Cvingerju bo v aprilu potekala tudi raziskovalna

delavnica za osnovnošolce z naslovom
(T)ura železne dobe. Arheološko podobo
Cvingerja bo 12. aprila zaokrožila priložnostna razstava Cvinger in železnodobno železarstvo, ki jo pripravljajo študentje
arheologije. Na ogled bo v knjižnici Oddelka.
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Kontakt:
Asist. Manca Vinazza, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
manca.vinazza@ff.uni-lj.si .
Ana Inkret, Zavod za varstvo kulturne dediščine.
ana.inkret@zvkds.si .
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POROČILO

KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI
KNJIŽNICA SELNICA OB DRAVI
V LETU 2017
Občina Selnica ob Dravi je tudi v letu 2017 zagotavljala pogoje za nemoteno delovanje občinske knjižnice,
ki ima zgledno urejene prostore v novem Hramu kulture Arnolda Tovornika.

SEZNANITEV S POROČILOM
MARIBORSKEGA VODOVODA
O KVALITETI PITNE VODE
Skladnost pitne vode je Mariborski vodovod, d.d., tudi v letu 2017 tako kot do sedaj
zagotavljal z izvajanjem notranjega nadzora
po izdelanem HACCP načrtu oziroma z
obvladovanjem procesov od črpanja podzemne vode, njene obdelave, prečrpavanja
in distribucije do uporabnikov. Skladnost
pitne vode so spremljali na črpališčih, na
omrežju v vodooskrbnih objektih in pri

uporabnikih (večinoma v osnovnih šolah
in vrtcih ter deloma v gostinskih objektih).
Izvajanje notranjega nadzora je potekalo
v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi
(Ur.l.RS, št. 19/2004, 35/2004, 26/2006,
92/2006, 25/2009 in 74/15).
Skupno je bilo v sklopu izvajanja notranjega nadzora v letu 2017 odvzetih 2.179 vzorcev za mikrobiološka preskušanja in 111 za
kemijska preskušanja. Na celotnem sistemu
Mariborskega vodovoda, d.d., je bilo v letu
2017 mikrobiološko neskladnih 3,2% vzor-

cev, kemijsko pa je bil neskladen 1 vzorec.
Podrobnejše poročilo ter več podatkov o
kakovosti pitne vode se nahaja na spletni
strani: http://www.mb-vodovod.si/.
Pitno vodo, ki jo je v letu 2017 dobavljal
Mariborski vodovod za občino Selnica ob Dravi, Nacionalni laboratorij za
zdravje, okolje in hrano ocenjuje kot
skladno z zahtevami Pravilnika o pitni
vodi. Glede na obseg opravljenih preskušanj ocenjujejo pitno vodo kot varno.

OZ RUŠE

Druženje med obiskom knjižnice ob projektu Rastem s knjigo

PODJETNIŠKO SVETOVANJE
IN TOČKA VEM NA OOZ RUŠE

•

Na OOZ Ruše lahko bodoči in obstoječi
podjetniki hitro in brezplačno uredite zagon podjetja (s.p. ali d.o.o.) z uradno registracijo ter opravite številne druge postopke, ki bi vam vzeli čas pri različnih organih.

•

Ob registraciji vam o vaši poslovni ideji
individualno svetujemo:
• Kako ustanoviti podjetje - s.p. ali
d.o.o.?
• Kaj je potrebno postoriti na davčnem področju?
• Kako zaposliti delavca in kakšne so
obveznosti?
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Kakšne obveznosti ima podjetnik
na področju varnosti in zdravja pri
delu?
O minimalnih tehničnih pogoji za
opravljanje dejavnosti.

V okviru izvajanja postopkov na OOZ
Ruše vam preprosto in hitro uredimo:
•
•
•
•
•

Registracijo d.o.o. in s.p. v sodni/
poslovni register,
Vpis sprememb d.o.o. in s.p. v sodni/poslovni register,
Izbris s.p. iz poslovnega registra,
Prijavo davčnih podatkov,
Oddajo zahtevka za izdajo identi-

•
•
•

fikacijske številke za DDV za s.p.
in d.o.o.,
Prijavo zaposlenih in družinskih
članov v obvezna socialna zavarovanja,
Prijavo prostega delovnega mesta,
Oddajo vloge za pridobitev obrtnega dovoljenja za samostojne podjetnike in d.o.o..

Sekretarka OOZ Ruše:
Tatjana Kocmut
Kontakt: GSM 051 316 140, 02 661 03 51
ali tatjana.kocmut@ozs.si
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Za knjižnico smo v letu 2017 nabavili 1.260
novih enot gradiva: knjig, časopisov, AV
gradiva. V knjižnici je tako sedaj na voljo
22.060 knjig, 1.079 enot AV gradiva, 339
enot neknjižnega gradiva, 102 časopisa,
skupaj 23.580 enot knjižničnega gradiva.
Poleg klasičnega gradiva lahko uporabniki dostopajo še do cele vrste bogatih in
uporabnih podatkovnih zbirk (IUS INFO,
FinDINFO, EBSCO host, Tax-Fin-Lex,
Slovar slovenskega knjižnega jezika, Uradni
list, spletni Večer, Delo, Dnevnik…), zbirka več deset tisoč časopisov Press reader,
zbirka knjig Biblos… Večina tega elektronskega gradiva je članom omogočena tudi
na daljavo, torej ob katerem koli času in iz

domačega udobja. Za vse, ki želijo ideje in
predloge za dobro branje, knjižničarji pripravljamo predstavitve novega gradiva, ki so
dostopne na naši spletni strani, še veliko
več idej pa prinaša portal Dobre knjige, ki
ga skupaj ustvarjajo knjižničarji vseh slovenskih splošnih knjižnic. Vsem, ki potrebujejo gradivo za referate in seminarske naloge, prinaša bogate vsebine regijski portal
Kamra, začeli pa smo ustvarjati tudi zbirko
biografskih podatkov o osebnostih našega
območja, Štajerci.si.
Knjižnica Selnica ob Dravi je bila v letu
2017 odprta 984 ur, obiskalo jo je 6.290
uporabnikov, 1.985 mladih in 3.989 odra-

slih, ki so si izposodili 19.445 enot knjižničnega gradiva, bralcem pa smo poiskali tudi
1.030 informacij.
Z rednimi mesečnimi srečanji so nadaljevali
člani »Selniškega bralnega kluba«, ki ga že
od vsega začetka vodi domačinka Urška
Vute. Srečali so se 9 - krat in na vsakem
srečanju v prijetnem vzdušju debatirali o
izbrani knjigi.
Za otroke smo izvedli skupaj 31 prireditev. Nadaljevali smo sodelovanje z Vrtcem
Kobanček in zanje v knjižnici pripravili 10
organiziranih obiskov s pravljico in ustvarjalnico. Dobro obiskanih je bilo tudi 7
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rednih ur pravljic. Uvedli smo Pikino bralno značko, ki so jo zaključili trije. Za oba
7. razreda smo izvedli projekt Rastem s
knjigo, ki ga že več let po vsej Sloveniji v
sodelovanju s knjižnicami organizira Javna
agencija za knjigo, ki vsakič vse sedmošol-

ce ob obisku knjižnice tudi obdari s knjigo.
Ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu knjig za
otroke, smo tako kot v vseh enotah Mariborske knjižnice postavili razstavo ilustracij
Petra Škerla, in sicer skozi zgodbo slikanice
Klobuk gospoda Konstantina Petra Sveti-

ne. Razstavo si je skupaj ogledalo 350 otrok
in 150 odraslih, vse prireditve in dejavnosti
skupaj pa je obiskalo 987 obiskovalcev.

Pri kadilcih se tveganje za nastanek pljučnega
raka, povezanega z azbestom, močno poveča.
Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba v
čim večji meri preprečiti. Vlaknatih delcev s
prostim očesom ne vidimo in nimajo vonja,
tako jih lahko vdihavamo, ne da bi se tega
zavedali. Na splošno velja: večja, ko je izpostavljenost, večja je možnost za nastanek škodljivih učinkov na zdravje.
Kje in kdaj smo azbestnim vlaknom v
domačem okolju najbolj izpostavljeni?

Ilustracija Petra Škerla
(Svetina: Klobuk gospoda Konstantina)

Knjižnica je bila vzpostavljena skupaj z
novim kulturnim domom in zagotovo
je potreben čas, da jo ljudje sprejmejo za
svojo. Sodi med najlepše in najsodobnejše
knjižnice v Sloveniji in smo pričakovali, da
bo bolj zaživela in da bo bolj uporabljana.
Skupaj z občino iščemo načine, ki bi v knjižnico privabili več ljudi in že za letošnje leto
pripravljamo nekaj sprememb. Septembra

bomo ukinili zelo slabo obiskane sobote
in uvedli en dopoldanski dan med tednom.
O točnem urniku bodo občani pravočasno obveščeni. Občina bo na svojo spletno
stran vnesla povezavo na spletno stran
knjižnice. Dvakrat mesečno bo v knjižnici
likovna delavnica v povezavi z umetnostno
zgodovino in kreativnostjo, jeseni bo zaživel še bralni klub za mladostnike, pripravili

pa bomo tudi srečanje z avtorjem, predstavitev kakšne zanimive knjige in še kaj.
Lepo vabljeni v knjižnico!

Prispevek: Dragica TURJAK
Fotografiji: arhiv knjižnice

V zelo nizkih koncentracijah so azbestna vlakna lahko prisotna skoraj povsod v okolju.
Večje koncentracije vlaken v zraku nastajajo
tam, kjer imamo dotrajane azbestne materiale,
ki se luščijo in drobijo, ko jih uporabljamo ali
delamo z njimi:
• če se vlakna sproščajo iz dotrajanih azbestnih materialov, ki so še v uporabi
(npr. v starejših hišah in stanovanjih iz
poškodovanih stenskih plošč ali ometov, zdrobljenih, odluščenih izolacijskih
oblog cevi, poškodovanih in natrganih
talnih oblog...);
• v bližini starih salonitnih plošč, ki se lomijo, luščijo in drobijo: na strehah hiš,
garaž, nadstreškov, pesjakov, ut... ali že
rabljenih in shranjenih plošč za morebitno nadaljnjo uporabo ali odvrženih v
naravi. Ponekod z zdrobljenimi odpadnimi ploščami nasipavajo dvorišča in
poti; to je nevaren vir azbestnih vlaken in
vse to ni dovoljeno;
• v bližini nepravilno odloženih azbestnih
odpadkov na legalnih ali divjih odlagališčih.

Največje koncentracije vlaken v zraku nastajajo pri obnovitvenih delih v starejših hišah
in stanovanjih, v katerih so vgrajeni azbestni
materiali, ter pri rušenjih takih objektov. Najnevarnejši pri tem so postopki, kot so vrtanje,
žaganje, razbijanje, brušenje ipd. Če taki posegi niso opravljeni strokovno, se velike količine
prahu in azbestnih vlaken sprostijo v zrak, kjer
potem ostajajo v okolici in tudi v notranjosti
objektov še dalj časa po končanem delu. Pri
teh delih so predvsem izpostavljeni poklicni
delavci. Še bolj pa so izpostavljeni ljudje, ki se
takih del lotevajo sami in so brez ustreznega
znanja in opreme. Izpostavljeni so tudi ljudje
v okolici (družina, sosedje, mimoidoči).
Delo z azbestnimi materiali naj izvajajo
le izvajalci, ki so strokovno usposobljeni
in ustrezno opremljeni oziroma imajo
ustrezna dovoljenja.

Kako prepoznati materiale, ki vsebujejo
azbest?
Z izjemo starih strešnih azbestnih plošč (salonitk) na pogled težko ugotovimo, ali je azbest
v materialu prisoten ali ne ali če ni označen.
Če nismo prepričani, da material ali izdelek
vsebuje azbest, se prisotnost azbestnih vlaken
lahko ugotovi s preiskavo vzorca v laboratoriju. Če sumimo, da bi material lahko vseboval azbest, za preiskavo pa se nismo odločili,
moramo ravnati tako, kot da gre za azbestni
material.
Azbestnih odpadkov (tudi na videz
uporabnih azbestnih plošč) ne smemo
ponovno uporabljati. Prav tako jih ne
smemo uporabljati za nasipanje poti, dvorišč, zasipanje jam, to se pa pri nas, žal,
pogosto dogaja.

Na spodnjem naslovu boste lahko dobili več
informacij o varnem delu z azbestom in seznam ustreznih strokovnjakov:
GZS, Zbornica gradbeništva in industrije
gradbenega materiala:

Izpostavljenost azbestnim vlaknom je treba
v čim večji meri preprečiti. Vsaka izpostavljenost azbestu je lahko nevarna za zdravje in
treba je narediti vse, da do nje ne pride.

https://www.gzs.si/zbornica_gradbenistva_
in_industrije_gradbenega_materiala/vsebina/
Zakonodaja-s-podro%C4%8Dja-gradbeni%C5%A1tva/Varnost-in-zdravje-pri-delu/
Delo-z-azbestom .

Več o azbestu lahko preberete na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje/
Področja dela/Moje okolje/Bivalno okolje:
Azbest v našem okolju (http://www.nijz.si/
sl/podrocja-dela/moje-okolje/bivalno-okolje).

Če načrtujemo vzdrževalna dela v starejših
hišah in stanovanjih ali rušenja, se pred pričetkom dela prepričajmo, ali je kje prisoten azbest.
Če je, ne delajmo sami, ampak prepustimo
delo pooblaščenim izvajalcem, usposobljenim
in opremljenim za delo z azbestnimi materiali.

AZBEST V DOMAČEM OKOLJU
VESTE, KJE VSE SE PRI VAS
DOMA SKRIVA AZBEST?
Azbest je še vedno zelo prisoten v našem
okolju. Zaradi odlične toplotne in zvočne
izolacije, odpornosti na visoke temperature,
kislino, vlago, korozijo smo ga uporabljali
v različnih izdelkih na področju industrije,
gradbeništva, prometa in tudi drugje. Vendar
pa je škodljiv za zdravje ljudi, zato je njegova
proizvodnja in prodaja v Sloveniji že več kot
20 let prepovedana.
Kje v bivalnem okolju najdemo azbest?
V preteklosti smo izdelke, ki vsebujejo azbet, zelo veliko uporabljali, zato ga danes
36
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še vedno najdemo marsikje. Z različnimi
gradbenimi in izolacijskimi materiali smo ga
vgrajevali v številne zgradbe, tako javne, kot
zasebne, ki so bile zgrajene pred prepovedjo
proizvodnje in prodaje azbestnih izdelkov,
še zlasti med leti 1960 in 1980. Najpogosteje
ga tako še vedno najdemo v strešnih kritinah (salonitkah), fasadnih, stenskih, stropnih
izolacijskih ploščah, ometih, vinilnih toplih
podih, vinas ploščicah, termoakumulacijskih
pečeh, izolacijah za grelnike in cevi za toplo
vodo, kitih za okna, lepilih, polnilih itd. ter
kot nepravilno odvržene odpadke.
Azbest, ki se nahaja v materialih in izdelkih,
je varen, dokler so ti nepoškodovani. Nji-

hova življenjska doba pa se izteka. Materiali
postanejo nevarni takrat, ko se zaradi dotrajanosti, poškodovanosti ali zaradi neprimernega ravnanja začnejo luščiti, lomiti, drobiti,
razpadati v prah in se azbestna vlakna začnejo sproščati v zrak.
Azbestna vlakna so rakotvorna! Njihovo
vdihavanje predstavlja veliko nevarnost za
zdravje. Azbestna vlakna, ki pridejo v pljuča,
povzročajo brazgotinjenje tkiva (fibrozo) in
lahko vodijo do nastanka raka. Dokazano
je, da azbest povzroča pljučnega raka, raka
prsne in trebušne mrene (maligni mezoteliom) ter raka grla in jajčnikov. Povezujejo ga
tudi z nastankom nekaterih drugih rakov.
Selniške novice 33 | MAJ 2018
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DU FALA

IZLET VELIKA PLANINA 26. 8. 2017
DU FALA

AKTIVNOSTI DRUŠTVA UPOKOJENCEV FALA 2017
Kakor je že vrsto let tradicija, smo tudi v
preteklem letu najprej praznovali ženski praznik. Tako smo na dan žena, 8. 3. 2017, obiskali kmečki turizem Krajnc v Jarenini, kjer
nas je gostiteljica prijazno sprejela. Posebne
pozornosti so bile deležne predstavnice nežnejšega spola, ki so prejele cvetlico. Ob dobri
hrani, pijači, glasbi in plesu je čas kar prehitro
tekel.
V mesecu maju preteklega leta smo začeli z gradnjo pokritega kegljišča s kroglo na
vrvici, za kar smo dobili navdih po ogledu
kegljišča na Bezeni. Kegljači kluba Bezena so
me velikodušno sprejeli ter pričele so se inštrukcije, ki so potrebne, da postaneš dober
kegljač. V imenu vseh kegljačev Fala se vam
najlepše zahvaljujemo za vso strokovno ter

moralno podporo.
Po postavitvi lastnega kegljišča smo se prijavili na tekmovanje v drugi ligi v okviru
ZPPZ DU Maribor. Uspešno smo se udeležili jesenskega dela tekmovanja, čaka nas še
spomladanski del.
Uspešno smo izvedli tudi dva velika turnirja.
Na prvem smo dosegli ekipno drugo mesto,
posamezno pa je moja malenkost osvojila
tretje mesto.
Decembra je potekal veliki božično-novoletni turnir, ki je trajal štirinajst dni, sodelujoče ekipe so prišle iz širše okolice, tudi iz
koroške regije. Ekipa Fala je izmed dvajsetih
sodelujočih ekip dosegla odlično peto mesto.

Prav vsi kegljači se zavedamo, da nam brez
finančne in moralne podpore GOSTIŠČA
BERNARDA ne bi uspelo. Ob tej priložnosti se v imenu vseh sodelujočih zahvaljujemo Dorčiju Ratu ter gostišču Bernarda za
vso skrb in trud, saj takšni uspehi brez vaše
pomoči ne bi bili možni.
Prav tako bi se radi zahvalili vsem, ki so kakorkoli po svojih močeh prispevali svoj delež
pri postavitvi kegljišča.
Žal pa moram zapisati, da nas DU Fala, za
katero tekmujemo, ne podpira pri registraciji
sekcije, saj se boji konkurence.

Na željo nekaterih članov so 26. 8. 2017 organizirali izlet na Veliko Planino. Odziv je bil
odličen, saj smo napolnili največji avtobus.
Iz Selnice smo odrinili ob šesti uri zjutraj, se
zapeljali do gondole ter nadaljevali pot proti
vrhu. Nekateri so izstopili prej ter peš nada-

ljevali izlet. Tako so se glede na kondicijsko
pripravljenost oblikovale številne manjše
skupine, ki so se razkropile po celotni planini. Čudovito vreme je bilo naklonjeno našim
aktivnostim, za naše lačne trebuščke pa so
poskrbeli na koči Zeleni Rob, kjer so nam

postregli z domačim ričetom in joto. Kar
prehitro se je začelo temniti, zato smo morali nazaj v dolino, kjer smo naredili še skupno
fotografijo ter se odpravili proti domu. Veselo vzdušje se je ob dobrem pecivu in pijači
nadaljevalo tudi po poti.

kar predstavlja prednost ekipi Fala. Tokratno
tekmovanje je seveda omogočilo novozgrajeno kegljišče. Za pripravo terena je bilo pot-

rebnega kar nekaj vloženega truda, vendar
nam je z dobro voljo uspelo. Hvala vsem za
pomoč in sodelovanje.

in ogledali ribnik z okolico, smo ob prijetni glasbi zapeli ter se zavrteli. Kmalu se je
zvečerilo, zato smo morali domov. Ostal je
lep spomin.

V okviru vodstva, predsednika in komisije smo se za martinovanje ter predsilvestrovanje odločili za kmečki turizem
Rožengrunt: Mihelač.

IGRE PO NAŠE
DU FALA, 2. 9. 2017

IZLET MOST NA SOČI 26. 5. 2017
DU FALA

O igrah je bilo že dosti zapisano, zato na
kratko. Ponosni in zadovoljni smo, da so igre
tokrat prvič potekale na domačem terenu,
PIKNIK DU FALA RUŠE
RIBIČIJA 22. 9. 2017

Zgodaj zjutraj, 26. 5. 2017, smo se v polno
zasedenem avtobusu podali proti Mostu na
Soči. Po kratkem postanku v Lukovici smo
pot nadaljevali proti Petrovemu Brdu, ko je
cesta postajala vse ožja in vse bolj strma z
velikimi prepadi. Pot navkreber smo dobro
38
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prestali in še pravočasno prišli na cilj, kjer
nas je že čakala ladja Lucija. Po vkrcanju in
namestitvi nas je kapitan lepo pozdravil ter
nam pripovedoval šale in pripovedke med
celotno plovbo po čudovitem umetnem jezeru, tako da smeha ni zmanjkalo. Da pa je

bilo doživetje še pristnejše, smo bili po kosilu
priča še tradicionalni poroki. Preostalo nam
je še slovo, druženje na avtobusu ob dobrem
pecivu in pijači, kratek postanek na Trojanah
in pot domov.

Zbrali smo se ob Dravi, na lepi lokaciji ribiškega društva Ruše. Kmalu je zadišalo po čevapčičih in drugih dobrotah izpod spretnih
rok mojstra Dorčija. Ko smo se okrepčali

Fotografiral in zapisal: Dušan KUŠAR
Selniške novice 33 | MAJ 2018
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DU SELNICA
OBČNI ZBOR DRUŠTVA
UPOKOJENCEV SELNICA
OB DRAVI

predsednica DU Ruše ga. Draga FABJAN
in podpredsednik DU Lovrenc na Pohorju
g. Branko HOJNIK.

Na podlagi Zakona o društvih in Pravil
Društva upokojencev smo se 15. marca v
Hramu kulture Arnolda Tovornika zbrali
upokojenci na rednem občnem zboru. Za
uvod so nam »Marušeki » zaigrali in zapeli.

Sledila je podelitev ZAHVAL DU Selnica
in PRIZNANJ Zveze društev upokojencev
Slovenije (ZDUS).
ZAHVALE so prejeli:
• Anica FRAS,
• Rado GORENAK in
• Kegljaška sekcija.
PRIZNANJA so prejeli:
• Danica ČEPE,
• Lucija JARC,
• Katica ŠKRABL,
• Dani KAJZER in
• Anton KRAJNC.

Predsednik g. Ivan MAJSTER je pozdravil
vse upokojenke, upokojence in vabljene goste in nam predstavil delo v preteklem letu.
Sledila so poročila blagajničarke, tajnice,
nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Vsa poročila smo člani soglasno potrdili.
Predsednik in blagajničarka sta predstavila
plan dela in finančni plan za leto 2018, ki
smo ju tudi potrdili.
Pozdravili so nas: župan g. Jurij LEP, predsednik PZDU MARIBOR g. Franc LOBNIK,

Upokojenci smo pogosto videni kot velika
družbena skupina, ki se bori za svoj ekonomski položaj – za pokojnine. To v nekem
manjšem deležu tudi drži. Zadostna pokoj-

nina za preživetje je neizogibna potreba, da
se sploh pojavljajo drugi interesi. S pokojnino je podobno kot z zdravjem – če ga ni, je
vse drugo nepomembno. V našem interesu
pa so še številni drugi izzivi. Sedanje in pričakovane spremembe v družbi in odziv nanje
nas silijo k širšim razmislekom. Ne smemo
pa pozabiti:
Ni važno, kakšna je naša je naša penzija,
važno je, kolikokrat jo bomo dobili!
Vse prisotne smo povabili na 6. TRADICIONALNO SREČANJE, ki bo v soboto, 19.
maja, in na
skromno pogostitev v avlo, ki so jo pripravile članice našega društva.
Za zaključek so nam naši «UP-i« še zaigrali
dve pesmi.
Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Srečko KROPE

PRVA EKSKURZIJA DU SELNICA
10. MARCA 2018:
CILJ – BENEČIJA V ITALIJI
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Pot nas je vodila mimo Celja, Ljubljane do
postajališča Lom, kjer smo imeli čas za jutranjo kavico in osvežitev. Pot smo nadaljevali
mimo Razdrtega, Vipave do mejnega prehoda Vrtojba, kjer smo vstopili v Italijo in
se usmerili proti Čedadu / Cividale, mestu
v severni Italiji v deželi Furlanija – Julijska
krajina, ki je kulturno središče Beneških Slovencev. Izredno slikovito staro mesto vzdolž
bregov reke Nadiže so ustanovili že Rimljani, kasneje pa je postal prestolnica Langobardov. Mesto se ponosno hvali z veličastno
stolnico, s spomenikom Julija Cezarja, z
znamenitim Hudičevim mostom, o katerem
legenda pravi, da ga je zgradil sam hudič. Po
ogledu in malici smo se odpeljali proti romarskemu središču Stara gora / Castelmonte, od koder seže prekrasen pogled na Benečijo. Stara gora je zanimivo utrjeno taborsko
naselje, je nekakšen mejnik med slovanskim
in latinskim, pozneje furlanskim svetom.
Že od pradavnine obstajajo furlanski zapisi
o »stari slovenski Mariji« v osmem stoletju,
takoj po naselitvi, pa jo Slovenci imenujejo »stara Marija«. Stara gora ima za Slovence

Samostanska cerkev Matere božje stoji
na 618 metrov visoki gori in je eno izmed
najstarejših svetišč v Italiji. Ustanovitev
starogorskega svetišča sega v rimsko pozno-antično obdobje. Na mestu današnje
cerkve je verjetno stala vojaška postojanka.
To potrjujejo tudi ostanki, ki so se ohranili
v kripti. Le-ta je posvečena nadangelu Mihaelu. Prvi pisni dokument, ki opisuje svetišče kot cvetočo skupnost, je datiran z letom
1175. Strašen požar leta 1469 je uničil večji
del cerkve, ki pa je bila takoj obnovljena. Podoba Device z otrokom je središče svetišča
in življenja v naselju. Kip je bil izklesan okoli sredine 15. stoletja v apnenastem kamnu.
Črna barva Marijinega in otrokovega obličja
je posebnost tega kipa. Prijaznost njenega
obraza je osupljiva. Skozi stoletja je svetišče
bilo večkrat prezidano in razširjeno. Glavni

oltar in stranski oltarji (1684-1687) so delo
beneških mojstrov. Ko so prišli Francozi leta
1797, so velik del dragocene opreme odnesli.
Od leta 1913 svetišče upravljajo očetje frančiškani-kapucini. Leta 1943 je bombardiranje nemških topov povzročilo nekaj škode
cerkvi in sosednjim prebivališčem. Na začetku 60-ih let 20. stoletja je bila kripta povečana do enake dolžine ko cerkev.
Po ogledu Stare gore smo se odpeljali v svet
ob reki Nadiži, v začetek Nadiške doline do
Špetra Slovenov / San Pietro al Natisone,
kjer smo si ogledali multimedijski muzej
»SMO« in slišali veliko zanimivega o življenju Beneških Slovencev. Po kratkem sprehodu po Špetru smo se odpravili proti Sloveniji
in se ustavili v Vipavski dolini, kjer so nam
v prijetnem gostišču pripravili dobro kosilo.
Domov smo se vrnili nekaj po 22. uri
Pripravil: Vlado SABOLEK
Foto: Srečko KROP

POROČILO O DELU ŠAHOVSKE
SEKCIJE PRI DU SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2017
Šahovska sekcija se sestaja vsak torek ob 17.
uri (zimski čas) oz. ob 18. uri (letni čas). Dejavnost je sestavljena iz dveh delov, in sicer iz
uvodoma kratkega razigravanja (ogrevanja)
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poseben pomen tudi zaradi Starogorskega
rokopisa, ki je eden od starejših spomenikov
slovenskega jezika. Nekoč znano romarsko
središče je svoj sloves ohranilo do današnjih
dni.

in turnirja. V sekciji deluje povprečno 10- 12
šahistov, ki se jim občasno pridružujejo tudi
nekateri igralci iz drugih PZDU MARIBOR.
V poletnih mesecih (julij in avgust) je sekci-

ja zelo okrnjena, vendar kljub nepopolnosti
deluje. Prostori, v katerih se sestajamo, so v
občinski zgradbi v pritličju.
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V letu 2017 smo tako odigrali 38 turnirjev.
Največkrat je zmagal Mirko Pajančič, ki je
dejansko naš najboljši igralec, zmagovalci nekaterih turnirjev pa so bili tudi: Franc
Mithans, Cveto Sternad, Jože Tretjak, Marjan Heric, Franc Zajfrid, Jože Čegovnik in
Marjan Šeško.
V letu 2017 smo se redno udeleževali ekipnih turnirjev DU Podravja vsak drugi četr-

tek v mesecu, in sicer v prostorih DU Tabor
- Taborki, ki na pobudo PZDU MARIBOR
gosti navedene turnirje. Sojenje na turnirjih
opravlja mednarodni šahovski sodnik g. Boris Perkovič. Ekipa šteje 4 člane.

mojstre, s katerimi se je težko kosati ali doseči kakšen omembe vreden rezultat. Največ,
kar lahko dosežemo, je, da kakšnemu igralcu
v teh ekipah odščipnemo tu in tam pol točke
(remi).

Vidnejših rezultatov kot ekipa na teh turnirjih ne dosegamo iz preprostega razloga, ker
so ekipe, ki igrajo na turnirjih, zelo močne,
saj v svojih vrstah premorejo mednarodne

KRONIKA DOGAJANJA
Vse prispevke, ki so nastali v decembru lani ter v letošnjih zgodnjih mesecih, objavljamo v tej rubriki.
Čeprav ti prispevki seveda niso več najbolj aktualni, smo menili, da si dogodki in trud avtorjev prispevkov zaslužijo objavo.
V SPOMIN MAMI
Mama, oprosti, kar 18 let sem potrebovala,
da sem izpolnila obljubo, ki sem jo dala ob
tvoji smrti: »Zbrala bom tvoje pesmi.« Ni
bilo lahko v roke prijeti vsak tvoj list papirja, na katerem je bila tvoja pisava, in prebrati vsako tvojo zapisano misel ali verz. Imela
si zelo lepo pisavo. Na teh listih so bile vse
tvoje misli, čustva, spomini, katere si zapisala ob različnih priložnostih ali dogodkih.
Nekateri spomini so zapisani z grenkobo in
solzami v očeh, nekatere pa si zapisala s solzami sreče. Ob vseh teh tvojih zapisih sem
spoznavala svojo mamo, čeprav sem vedno
trdila, da svojo mamo pa ja poznam. Sedaj
komaj spoznavam tvojo vrednost, ki je z leti
samo zorela. Čeprav si za tiste čase imela
lepo izobrazbo, si ostala doma, skrbela za
nas tri: brata Toneja, Ivana in mene, pa tudi
za našo bolno babico. Tvoje ročne spretnosti so se videle na vsakem koraku. Čeprav
ni bilo denarja, smo bili vedno urejeni.
Vse življenje si posvetila petju, znala si šivati
in vesti ter kvačkati in plesti. Bila si aktivna
pri Rdečem križu, Društvu upokojencev,
morda še kje. Vedno si bila družabna, znala
si prisluhniti, posedeti v družbi starejših in
mlajših. Vsak, ki je bil potreben pomoči, jo
je od tebe tudi dobil. Znala si si vzeti čas
za stvari, katere si s srcem počela. Kolikokrat sem izrekla besede: «Ja mama, tebe pa

Igralci, ki sestavljajo našo ekipo, so vsi brez
izjeme popolni amaterji in prav zaradi tega
je pogostokrat zelo težko sestaviti najboljše,
kar premoremo v sekciji, ker imajo poleg
šaha še vsi svoje vsakodnevne obveznosti.
Morda je med našimi posamezniki tudi
nekaj takih, ki menijo, da bi morali svojo
prisotnost upravičiti s kakšnim uspehom –
vendar ne pomaga prepričanje, da ne gremo
nastopat zato, da bomo dosegli kakšen večji uspeh, temveč zato, da bomo sodelovali
na tekmovanju in se družili z upokojenci iz
drugih društev. Osebno menim, da tudi to
nekaj šteje – navsezadnje smo v preteklih letih doslej osvojili že 2 pokala za doseženo 3.
mesto na turnirjih v počastitev tedna starejših občanov med 8 ekipami !
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Tehnična problematika: Na naših torkovih turnirjih v Selnici ob Dravi smo doslej
uporabljali računalnik, ki je v lasti občine
(nekoliko zastarel in odpisan), ki pa je sredi
leta 2017 odpovedal. Kljub posredovanju
in organiziranemu servisu s strani g. Vlada
Saboleka računalnik ne deluje. V nadaljevanju tekmovanja sem zagotavljal svoj lap-top,
tako da lahko tekmovanje nemoteno peljemo naprej. Želimo si kakšen rabljen delujoči
računalnik, ki bi bil nenehno prisoten v prostorih igranja, uporaben monitor in pa, seveda, kakšen rabljen delujoči tiskalnik, tako
da bi lahko ob koncu turnirja natisnili končni
vrstni red in ga tudi arhivirali ali kopije rezultatov ponudili morebitnim članom, ki bi
to želeli.

moram vedno prej poklicati, saj te nikoli ni
doma, vedno si na terenu, » zato pa je bilo
toliko huje, ko si nas tako nenadno zapustila. Nastala je tista praznina, ki je kar nekaj
časa nismo znali zapolniti. Mogoče je to
zdaj tisto, kar smo potrebovali, tvoje pesmi,
spomine v eni knjigi.
Uspelo mi je izpolniti dano obljubo in ob
tej misli mi postane toplo pri srcu. Ponosna
sem nase, da mi je uspelo, ter ponosna sem
nate, ker si bila moja mama. Bila si prava
mama, v pravem pomenu besede, znala si
biti dobra babica, ki si je vedno vzela čas
za svoje vnuke. Znala si biti dober poslušalec, znala si nuditi pomoč, če si jo potreboval. Vedno si nam stala ob strani, znala
pa si živeti tudi svoje življenje. Beseda hvala
je premalo za vse stvari, katere si nam tako
nesebično dala. Upam, da smo ti v času tvojega življenja znali pokazati, kako te imamo
radi in kaj nam pomeniš. Še enkrat hvala za
vse, za vse vrednote, katere si nas naučila in
katere lahko sedaj podajamo naprej.
S tvojo zbirko boš prisotna še večkrat z
nami, saj so v njej zbrani tvoji spomini. Mi
pa si ustvarjamo svoje spomine, v katerih
boš vedno prisotna tudi ti mama, tašča, babica.
Hčerka Marija

»Spomin ne zbledi
da leta teko pa vsi vemo.
Minilo je 30 let,
ko nas se je zbiralo pet.
Zahvala Hekičevi mami gre,
da naše stare slovenske
pesmi pojejo se
Pred 30 leti prvič v dvorani
zapele smo.
Malce v zadregi bile smo,
kako le nam uspelo bo.
Aplavz našo plahost
nagradil je
in tako še danes poje se
hvala našim pvkam gre,
ki babicam pridružile
so se, hvala.«

V letu 2017 smo bili vabljeni na turnir v počastitev tedna starejših občanov, ki pa se ga
nismo udeležili zato, ker nismo bili v stanju
sestaviti ekipe 6 članov, kar je bila zahtevana
propozicija s strani PZDU Maribor.
Ob tej priložnosti vabim morebitne šahiste
upokojence, iz Selnice ob Dravi, ki kolebajo,
naj se nam pridružijo ob torkih popoldan.
Vsi ste zelo dobrodošli.

Pripravil : Marjan ŠEŠKO,
vodja šahovske sekcije
Foto: Vlado SABOLEK
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KOLEDOVANJE IN DRAVSKI VIKINGI
DRAVSKI VIKINGI

S praznikom svetih Treh kraljev je konec
skrivnostnih dni na prelomu med starim in
novim letom in začne se spet resničnost
vsakdanjega dela. Konec je strahu pred
temo in mrazom, saj je vsak dan daljši od
prejšnjega in vsak dan je več svetlobe in več
toplote.
Koledovanje v Selnici obujamo člani KUD
Arnold Tovornik. Trije kralji s pevci smo v

Po vsem svetu in po vsej Sloveniji kakor tudi
v Selnici ob Dravi na prehodu v pomladni
čas se v pustnem času ljudje, skupine, različna društva lotijo obujanja starih običajev in
navad na zelo izviren način. Med temi udeleženci smo bili tudi člani KUD-a Arnold Tovornik, ki že vrsto let poskuša ohraniti stare
običaje in navade, kot so miklavževanje, ko-

ledovanje - Sv. trije kralji, seveda Pust in tudi
materinski dan.
Dravski Vikingi - tako smo se letos poimenovali in se oblekli v opravo, ki je bila takrat
za njih v tistih časih “mašni gvant” z opremo
za preživetje. Danes pa ta lik vzbuja različne
domišljije, če je vse to, kar se o njih piše, res.

Zdi se mi, da je uspelo nam je uspelo in
tudi drugim udeležencem povorke prikazati razigrano vzdušje, sodeč po zadovoljnih
krajanih.
Zapisal: Andrej SANDE
Foto: arhiv društva
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dili božični koledniki, svetoštefanski koledniki (26. december), tepežkarji (28. december)
, novoletni koledniki in trikraljevski koledniki. Koledniki so bili vaški fantje, godci, ki
so hodili od hiše do hiše in prepevali pesmi
kolednice.

Sveti trije kralji:
Gašper, Boltežar in Miha

Zbrane darove smo namenili za strokovno izobraževanje mladih talentov. Vsem dobrotnikom
se prisrčno zahvaljujemo za prijazen sprejem, gostoljubnost in darežljivost.

Pripravila: Dušanka VRENČUR
Fotografija: Tinca
LEŠNIK

PARTIZANSKA BOLNIŠNICA TEVAKIN
PONOVNO NA OGLED

KOLEDOVANJE
Koledovanje izvira iz rimskih časov. Prvi dan
v mesecu so Rimljani imenovali calendae. Še
posebno imenitne so bile kalende ob začetku
leta. Tega dne so rimski meščani v hrupnih
sprevodih hodili po mestu, peli in plesali.
V božičnem času, ki traja od. 24 decembra
do 6. januarja, so nekoč po naših vaseh ho-

štirih dnevih obiskali do osemdeset družin
in jim zaželeli zdravja in sreče v prihajajočem
novem letu. Z veseljem pa zapojemo rojstnodnevno pesem še vsem praznujočim.
Letos smo praznovali tudi z našo patronažno sestro Janjo.

S svojimi obhodi so združevali vas v skupnem prazniku. Po končanih obhodih pa so
nabrane darove skupaj pojedli in skupaj popili in prijateljsko skupaj stopili v novo leto.
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Partizanska bolnišnica Tevakin, ki je v Drulekovem gozdu na Spodnji Kapli v Občini
Podvelka, je obnovljena in ponovno na
ogled. Projekt obnove je pripravil odbor za
turizem, ki je s podporo župana in občinskih
svetnikov Občine Podvelka v proračunu zagotovil potrebna finančna sredstva. Kultur-

no slovesnost so pripravili domačini Kaple in
Gradišča na Kozjaku pod pokroviteljstvom
občin Podvelka in Selnica ob Dravi.
Za obnovo je bil izbran domačin Marjan
Verčko, ki je z ekipo in s pomočjo lastnika
gozda Rada Garmuta-Druleka uspešno zak-

ljučil obnovo. Pomembno delo so opravili
tudi predsednik VS Kapla na Kozjaku Miran
Pušnik, ki je tudi podžupan Občine Podvelka in njen podpredsednik Franc Osvald ter
predsednik KUD Kapla na Kozjaku Matjaž
Poglajen, ki so uredili dostopno pot v gozdu
in postavili nove smerne table. Matjaž PoglaOBČINA SELNICA OB DRAVI

45

je župan zaključil: »Nikdar več naj se ne
ponovijo takšni časi – časi vojne.« Ob tej
priložnosti se je tudi zahvalil vsem, ki so
kakor koli pomagali pri obnovi bolnice.
Zbrane je pozdravil tudi podžupan Občine Selnice ob Dravi Igor Štruc in med
drugim opravičil odsotnost župana Jurija
Lepa. Predsednik občinskega odbora za
turizem Aleksander Golob, ki je vodil obnovo, je v pozdravnem govoru opisal tudi
prehojeno pot obnove bolnišnice. Predsednik KO ZB za vrednote NOB Podvelka
in častni občan Občine Podvelka Borut
Končnik, ki je bil tudi pobudnik obnove
bolnišnice, je širše predstavil partizansko
saniteto v Sloveniji. Med drugim je naglasil: »Bili so ljudje, ki so ljubili svoj narod.

jen pa je tudi grafično oblikoval novo informacijsko tablo pri bolnišnici.
Ob odprtju obnovljene bolnišnice, ki je bilo
zadnjo soboto v septembru, so se v središču
Gradišča na Kozjaku zbrali številni udeleženci, od koder je bil organiziran pohod k
bolnišnici in njen ogled. Po vrnitvi pohodnikov je bila v tamkajšnjem Domu krajanov
slovesnost, ki jo je povezovala Urška Petar.
V uvodnem delu programa sta domačinki iz
Gradišča, Barbara in Metka Volmajer, podali
osnovne podatke o bolnišnici. Župan Občine Podvelka Anton Kovše, inž. je v svojem
nagovoru med drugim poudaril: »V občini
imamo 10 spomenikov iz NOB, za katere
skrbimo.

Naša občina je izdala tudi bilten z naslovom Podvelka, kjer sem doma, v katerem
je opisana tudi partizanska bolnišnica Tevakin v Drulekovem gozdu.« Pojasnil je
tudi, da je s prihodom Lackovega odreda
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z Rdečega Brega na Kozjak v septembru
1944 sanitetni referent Vinko Gregorc –
Suhi izbral lokacijo za bolnišnico v Drulekovem gozdu, kjer je skupaj s svojim
pomočnikom Vladom Weingerlom zdra-

vil ranjence. Bolnišnica, ki je bila zgrajena
brez enega žeblja, je v tlorisu merila 4m
x 12m in je lahko sprejela do 25 ranjencev. Zdravljenje je bilo zelo uspešno, v
njej je umrl le en ranjenec. Svoj nagovor
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Med tistimi, ki so se zanj borili, so bili
tudi zdravstveni delavci. Partizanska saniteta je ob pomoči prebivalstva zagotavljala zdravstveno oskrbo ranjenim borcem
NOB. V obdobju NOB je bilo nad 240
slovenskih partizanskih bolnišničnih enot
z okoli 5.000 ležišči. Tu se je med vojno
zdravilo nad 2.200 ranjencev in bolnikov.
O uspehih njihovega zdravljenja pričajo
naslednji podatki: 61 % se je ozdravljenih vrnilo v svoje borbene enote, 20 %
je bilo evakuiranih in samo nekaj, okoli
2,6 %, jih je med zdravljenjem umrlo.
Zavzemanje za vrednote, kot so solidarnost, požrtvovalnost in nesebična pomoč
ter tovarištvo, je bilo vtkano v sistem partizanske sanitete in so sporočilo in opo-

Po zaključku prireditve je bilo ob lepem sončnem vremenu tovariško druženje
s kulinaričnimi dobrotami, za katere so poskrbele prizadevne domačinke.

min današnjemu času, ki se v nekaterih
segmentih zdravstva od teh vrednot vse
bolj oddaljuje.«
Prireditev je obogatila prisotnost sedmih praporov organizacij ZB za vrednote NOB in prapor Zveze slovenskih
častnikov občin Muta, Podvelka, Radlje
ob Dravi, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. Kulturni program so izvedli: Ženski
pevski zbor KUD Gradišče na Kozjaku,
Milena Končnik z recitacijo pesmi Mateja Bora Šotori, Ljudske pevke s Kaple na
Kozjaku in ansambel trinajstih harmonikarjev s Kaple na Kozjaku pod vodstvom
Martina Volmajerja.

Prispevek in fotografije: mag. Jože MARHL
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BOŽIČNA DREVESA V ČREŠNJEVCU
USPELA 1. BOŽIČNA ODPRTA
DVORIŠČA V ČREŠNJEVCU OB DRAVI!
Po uspešni zgodbi odprtih dvorišč v Črešnjevcu ob Dravi, s katero so pričeli pri
društvih Johanes klub in Bakheros, smo
s ponudniki Sadjarstvo Grahor in Vrablo-

vo domačijo prišli na idejo, da bi dvorišča
v Črešnjevcu odprli v vseh letnih časih.
Tako smo pri Društvu Godi mi letos prvič
organizirali Božična odprta dvorišča, na
katerih so se na dveh dvoriščih predstavili
še nekateri drugi ponudniki: Društvo podeželskih žena in deklet iz Selnice ob Dra-

vi, Čebelarstvo Rečnik s Činžata, naravna
kozmetika Fenikslife in Godi mi z izdelki
iz sivke. Obiskovalci so tako lahko izbirali
med božično dekoracijo s sivko, naravno
kozmetiko, uporabnimi izdelki za vsak dan
in lokalno kulinariko.

oživela. Da pa bi bila vidna tudi v temi,
smo jo okrasili še z lučkami, ki smo jih
skupaj prižgali. Mrzle roke smo si pogreli
s kuhančkom, vročimi vaflji ali ob ognju
skandinavskih bakel.

Odkar je odprl vrata Hram kulture Arnolda Tovornika, smo tudi v Vrtcu Kobanček priča razcvetu kulturne dejavnosti. V
preteklih letih smo na velikem odru izvedli
več samostojnih javnih prireditev vrtca
(prireditev ob 40-letnici vrtca, pravljični
večer s predstavo Ledeno kraljestvo in
dobrodelnim sejmom, pravljični večer s
predstavo Sneguljčica, zaključni priredi-
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rega recept najdemo v knjigi Kuhajmo
s sivko, ki jo je izdalo Društvo Godi mi
v tem letu.
Uživali so tudi otroci na brezplačnih
ustvarjalnih delavnicah pod vodstvom

mentorjev Davorke Bernhard in Donata Koreza. Ustvarjali so obeske za
božično jelko iz pretežno naravnih materialov, s katerimi so jelko nato tudi
okrasili. Če je le-ta na začetku bila pusta
in prazna, je s pomočjo otroških rok
Selniške novice 33 | MAJ 2018

mo naslednjega decembra na že drugih
Božičnih odprtih dvoriščih.
Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografiji: Stanko ŠINKOVEC

PRAVLJIČNI VEČER
VRTCA SELNICA
PRAVLJIČNI VEČER VRTCA
KOBANČEK V PRAZNIČNEM
DECEMBRU

Ponudniki so nas razvajali s kuhanim
vinom, čaji, gibanicami, keksi, vročimi
vaflji in še kakšna dobrota se je našla
na polnih stojnicah. Spoznavali pa smo
tudi ustekleničen zdravilni napitek iz
ingverja ter poskusili sivkin liker, kate-

Hvala vsem sodelujočim, posebna zahvala pa seveda obiskovalcem, ki so s svojim
obiskom potrdili, da so tovrstna srečanja
zanimiva in dobrodošla! Prav zaradi njih
se bomo potrudili, da se ponovno sreča-

Na predstavo smo se pripravljali dobra dva
meseca in ustvarili celovit odrski dogodek,
kateremu je poleg dovršene scenografije,
kostumografije in odrske tehnike še poseben čar dodala glasbena spremljava na
marimbi v mojstrski izvedbi glasbenice

tvi oddelkov vrtca v šoli - Grad gradič in
Zabava z Mojco Pokrajculjo), s katerimi
smo navdušili starše in drugo občinstvo,
odmevne pa so bile tudi v širši javnosti.
Sodelovali smo tudi na kar nekaj občinskih javnih prireditvah: ob otvoritvi Hrama kulture Arnolda Tovornika, prazniku
jabolk, materinskem dnevu in slovenskem
kulturnem prazniku ter na območni reviji
pevskih zborov šol in vrtcev.

podžigajo iskro ustvarjalnosti. Ker v prazničnem decembru strokovni delavci in otroci centralne enote vrtca že tradicionalno povabimo
družine z otroki in druge ljubitelje pravljic ter
naših prireditev na pravljični večer, smo se tudi
v letošnjem šolskem letu v ta namen lotili medgeneracijskega projekta, v katerem smo sodelovali strokovni delavci in otroci skupaj. Tokrat
smo pripravili glasbeno-plesno predstavo po
pravljici Svetlane Makarovič Vila Malina.

Povezanost na odru, aplavz in zadovoljstvo, ki
nas preplavijo ob uspehu, v nas vedno znova

Tajane Novak. Ob zvokih tega vilinsko
zvenečega inštrumenta se nastopajoči nismo izkazali le kot igralci in plesalci, temveč
tudi kot pevci, saj smo v igro vključili tudi
songe iz originalne pravljice. Tako smo veliki oder spremenili v slikovito prizorišče

čarobnega dogajanja, ki je očaralo tako
številne gledalce kot tudi same udeležence predstave. Vila Malina nam je s svojo
ljubko neugnanostjo vsem sedla v srce, celotna predstava pa pustila nepozaben vtis.
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DEVETDESET LETNIKI
FRANC FLAKUS
JE PRAZNOVAL 90 LET
Franc Flakus se je rodil 14.12.1927 na Janževi
gori. Osnovno šolo je obiskoval v Selnici ob
Dravi. Po končani osnovni šoli se je zaposlil in večino delovnih let pustil v TDR Ruše.
V zakonu s Terezijo sta se mu rodila hčerka
in sin, ki živita v njegovi neposredni bližini. V
pokoju se je zelo rad udeležil srečanj in izletov
z upokojenci. Izletov se več ne udeležuje, vendar si še večino stvari postori sam.

Tudi letos nas je ob koncu predstave na odru
s svojim obiskom presenetil dedek Mraz, ki je
pozdravil vse zbrane, pohvalil našo predstavo,
otrokom povedal, da jih v vrtcu čakajo nove
igrače, vsem skupaj voščil za praznike in vili
Malini predal košaro z bonboni, ki jih je otrokom poslala babica Zima. Otroci so dedku

Mrazu zapeli »Siva kučma, bela brada ...«, on pa
jim je obljubil, da prihodnje leto spet pride. Ker
se mu je mudilo naprej, je bonbone v preddverju dvorane otrokom razdelila vila Malina. Z
našo predstavo Vila Malina smo ponovno
pokazali, da takrat, ko se povežemo, združimo
talente, močna področja in ljubezen do poklica,

pri čemer šteje prispevek prav vsakega posameznika, ustvarjalnost ne pozna meja. In zakaj
prav vila Malina? Ker je to zgodba o pogumu in
ranljivosti, ki gresta z roko v roki. Ker to malo
vilo, ki se ne umiva rada in jo žene po svetu čisto veselje do življenja, čeprav jo vsi podijo stran,
nekje v srcu nosimo prav vsi …

Prispevek in fotografije: Ladislava MILOŠEVIĆ,
pomočnica ravnateljice za vrtec
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MATILDA ČEPE JE PRAZNOVAL 90 LET

Program šole v naravi je omogočal izpolnjevanje cilje učnega načrta s poudarkom
na znanju ALPSKEGA SMUČANJA.

Domače vzdušje in prostorni apartmaji, ki
se nahajajo tik ob smučišču, so bili pravo
olajšanje vsem učencem, še posebej tistim,
ki so se prvič srečali s smučarsko opremo in
jo komaj začeli uporabljati.

Februarja letos je 90 - letnico rojstva praznovala Matilda ČEPE s Sp. Slemena 7. Ob tej priložnosti so jo obiskali župan Jurij LEP,
predstavniki Rdečega križa in številni sorodniki ter sosedje. Rojena je bila 24. februarja 1928. V Uredništvu Selniških novic
ji želimo predvsem zdravja.

SELNIŠKI PETOŠOLCI V
ZIMSKI ŠOLI V NARAVI

V sodelovanju z učitelji smučanja iz Društva za šport, rekreacijo in zabavo »DŽANA« in pod njihovim strokovnim vodstvom so
bile vsem učencem dane možnosti, da so premagali trenutne težave in se brez zadržkov vključili v začetne oblike smučanja.

V središču SV Slovenije leži priljubljeno zimsko smučarsko središče Ribnica na Pohorju, kjer smo s selniškimi
petošolci preživeli petdnevno zimsko ŠOLO V NARAVI, in sicer od 12. 02. – 16. 02. 2018.
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Besedilo in fotografije: Zdenka GRADIŠNIK,
učiteljica razrednega pouka.
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JEZIKOVNE DROBTINICE
IZPOSOJENKE IN TUJKE V SELNIŠKEM GOVORU TER NJIHOV IZVOR
(NADALJEVANJE)
1.

Izpisano besedje je izbrano iz Etimološkega slovarja slovenskega jezika dr.
Franceta Bezlaja (1976). Slovenske besedne družine glede na izvor uvrščamo v tri
skupine.Besede, ki so nastale v kontinuiranem jezikovnem razvoju že v praindoevropskem jeziku, npr. ovca, mati; besede,
ki so nastale v praslovanščini, npr. sosed;
besede, ki so nastale iz podedovanih besed v času samostojnega slovenskega jezikovnega razvoja, npr. hlev.
2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti sosednjih
jezikov, največ iz nemščine.
3. Posnemovalne besede posnemajo naravne glasove, npr. kokoš, mukati.
Tujka je strokovna beseda, ki je bila v 19. in 20.
stoletju izposojena iz tujega knjižnega jezika. V
rabi je le v knjižnem jeziku.
Največ izposojenk imamo iz nemščine (nem.),
praslovanščine (psl.) in drugih slovanskih jezikov, iz indoevropščine (ide.), iz latinščine (lat.),

grščine (gršč.), italijanščine (ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika (bav.avstr.), manj pa iz drugih
jezikov. Izpisane so besede, njihov pomen in
izvor.
Vila 'razkošna hiša' – iz ital.; vinjeta 'preprosta risba' – iz nem.; vino 'sad vinske trte' – iz
lat.; vitel 'tuljava za navijanje vrvi' – iz psl.; viža
'melodija, napev' – iz nem.; vladika 'škof' – iz
stcsl.; voder 'oselnik' – iz ide.; voleki 'ledvice'
– iz slovan. jezikov; vormoher 'urar' – iz bav.
avstr.; vože 'vrv' – iz psl.; vreti 'kričati, godrnjati' – iz ide.; zabela 'vroča mast' – iz psl.;
zabušavati 'izmikati se delu, lenariti' – iz hrv.;
zadruga 'trgovina, ustanova' – iz hrv.; zakrament 'božji dar' – iz lat.; zaprtek 'pokvarjeno
jajce' – iz slovan.j.; zarukan 'zabit, neumen' –
iz nem.; zastonj 'brez plačila' – iz psl.; zavber
'čeden, zal, lep' – iz nem.; zic 'sedež' – iz nem.;
zizati 'sesati mleko' – iz slovan. j.; zlodej 'hudič' –iz psl.; zlomek 'hudič' – iz psl.; zmarletka
'pomlad' – iz slovan. j.; zoc 'kavna usedlina' – iz
bav.avstr.; zos 'omaka' – iz nem.; zotlar 'sedlar'
– iz nem.; žaga 'žaga' – iz nem.; žagrad 'zakristija' – iz nem.prek lat.; žajfa 'milo' –iz nem.;

žajfati 'piti, lokati' – iz nem.; žakelj 'vreča' – iz
nem.; žaltav 'jedek, pokvarjenega okusa' – iz
slovan.j.; žamati 'robiti, obtesovati' – iz nem.;
žamet 'svilena tkanina' – iz nem.; žandar 'orožnik' – iz franc.; žara 'urna' – iz ital.; žavba 'mazilo' – iz nem.; žebrati 'moliti' – iz nem.; žegen
'blagoslov' –iz nem.; žehtar 'golida' – iz bav.avstr.; žehtati 'prati perilo' – iz nem.; žemlja 'belo
pecivo' – iz nem.; žeselj 'stol' – iz nem.; žiher
'lahko' – iz nem.; žingati 'zvončkljati' – iz nem.;
žlabudrati 'govoričiti, čenčati' – iz nem.; žlahta 'sorodstvo' – iz nem.; žlajdra 'veriga' – iz bav.
avstr.; žlajfati 'zavirati' – iz nem.; žlak 'kap' – iz
nem.; žlampati 'lokati, cmokati' iz nem.; žleht
'hudoben, zloben' – iz nem.; žlendrati 'blebetati' – iz nem.; žmah 'okus, slast' – iz nem.; žmikati 'mencati perilo' – iz psl.; žnabelj 'ustnica'
– iz nem.; žnidar 'krojač' – iz nem.; žnidlah
'drobnjak' – iz nem.; žnoder 'smrkelj' – iz nem.;
žnora 'vrvica' – iz nem.; žolt 'rumen' – iz ide.,
žreti 'jesti' – iz psl.; župa 'juha' – iz nem.; žvarcl
'krajnik' – iz nem..
Akad.prof.dr. Zinka ZORKO
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VETERINARSKA AMBULANTA MIR-VET Mirko Župan, s.p.,
PE Selnica ob Dravi, Mariborska c. 63

AKCIJA STERILIZACIJ / KASTRACIJ MAČK NA OBMOČJU
OBČINE SELNICA OB DRAVI
V letu 2018 občina selnica ob dravi namenja
proračunska sredstva v akciji zajezitve širjenja
populacije mačk na področju občine in s tem
zaščiti živali, okolja in zdravja prebivalcev.
Akcija se izvaja v sodelovanju z veterinarsko
ambulanto mir-vet, mirko župan, s. P., Pe selnica ob dravi, mariborska c. 63, S katerim je
občanom celo leto zagotovljena posebna akcijska cena storitve (sterilizacija mačke 45,00 eur,
kastracija mačka 35,00 eur), brezplačna izposo-

ja transporterjev, navodila o pripravi mačk za
poseg in skrbi pred opravljenim posegom in
po njem.

Akcija s subvencioniranjem se bo izvajala do porabe predvidenih proračunskih
sredstev.

Občina selnica ob dravi bo v podporo trajnostne in ekonomske rešitve obvladovanja mačje
populacije namenila proračunska sredstva v višini 1.000,00 Eur v letu 2018. Na osnovi vloge
s priloženim računom bo občina povrnila
občanom v višini 50 % stroška sterilizacij /
kastracij mačk.

Občane vabimo, da sodelujejo v akciji ter tako
prispevajo k bolj trajnostnim in ekološkim
rešitvam v okolju.

Nagrajenci nagradne križanke iz 32. številke Selniških novic:

VEČ INFORMACIJ OBČANI LAHKO DOBIJO PRI:
• G. Miloš KUKOVIČ - OBČINA SELNICA - 02/6730-200
ALI V
• VETERINARSKI AMBULANTI MIR-VET SELNICA OB DRAVI (VETERINAR MIRKO ŽUPAN) 040/604-582.
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Anej KRISTAN
Ida KRAJNC
Mišo KAISER
Pravilne rešitve križanke iz 33. številke Selniških novic pošljite do konca avgusta 2018 na naslov:
Občina Selnica ob Dravi, Uredništvo Selniških novic, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
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