„Lepo je na novo začeti. Začetki so kot nepopisan list, na katerega
se lahko napiše najboljše mojstrovine, največje skrivnosti, najbolj
izbrane besede. Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti, ki
jih prej še ni bilo. To je čas pričakovanja rasti, je obdobje odprtih
poti, čas, ko je vse mogoče.“
(Julia Doria)

NOVICE
OBČINE SELNICA OB DRAVI
OBČINSKA UPRAVA

Leto 2019 se je zaključilo in upamo, da ste pogumno zakorakali v leto 2020. Občinska uprava je ob
rednih nalogah opravila številne druge projekte in pripravljala proračun občine za leto 2020. Veliko
smo naredili, a nas tudi v novem letu čakajo številni izzivi, o katerih bomo več pisali v naslednjih
Novicah. Ob začetku leta je prav, da nam tudi drugi povedo, kaj so počeli, zato vam, drage občanke
in občani, številna društva in organizacije ter vrtec v nadaljevanju na kratko predstavljajo svoje
aktivnosti preteklega leta.

SPREMEMBE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)
OPN je temeljni prostorski akt občine, ki načrtuje prostorsko ureditev lokalnega pomena, določa
pogoje umeščanja objektov v prostor in je podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh
posegov v prostor v občini ter s tem zagotavlja kakovostne pogoje za življenje in delo njenih
prebivalcev. Občina Selnica ob Dravi pričenja s spremembo obstoječega OPN, zato vas vabi, da ji
posreduje želje in potrebe po spremembah. Vodena javna razprava o spremembah bo v sredo,
12. februarja 2020, ob 17h v sejni sobi občine, Slovenski trg 4.

DAN ODPRTIH VRAT OBČINE SELNICA OB DRAVI
V mesecu februarju bomo organizirali dneve odprtih vrat naše občine, saj želimo širši javnosti
predstaviti naše prostore in vsakdanje delo ter omogočiti srečanja z županjo in drugimi zaposlenimi
na občinski upravi.
⮚ Dan odprtih vrat v Selnici ob Dravi, v občinski stavbi, bo v sredo, 12. februarja 2020, med
10. in 16. uro. Prosim, da se zaradi lažje organizacije dela na srečanje z županjo ali občinsko
upravo dogovorite v tajništvu občine ali pokličite na 02 673 02 01.
⮚ Dnevi odprtih vrat na Sv. Duh na Ostrem vrhu, v Gradišču na Kozjaku in na Zgornjem
Slemenu, bodo v sredo, 5., 19. in 26. februarja 2020. Srečanja bodo potekala na Sv. Duh
na Ostrem vrh v prostorih podružnične šole, v Gradišču na Kozjaku v Domu Krajanov in na
Zgornjem Slemenu v prostorih bivše šole. Za uro srečanja se prosim dogovorite v tajništvu
občine ali pokličite na 02 673 02 01

NAPOVEDNIK
KUHARSKA DELAVNICA
Skupaj z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem iz Maribora in Mojco Polak, višjo
predavateljico, organiziramo kulinarično delavnico priprave in pokušanja sezonskih lokalnih jedi.
Delavnica bo 11. februarja 2020 med 16. in 19. uro v hiši Vina Breznik, Slovenski trg 1, Selnica
ob Dravi. Na delavnici boste lahko sodelovali pri pripravi jedi in se naučili kako jedi okrasiti in
postreči. Za sodelovanje potrebujete predpasnik. Prijave in dodatne informacije dobite pri Jasni
Maučnik na tel: 02/6730202 ali e-pošta info@selnica.si. Cena delavnice znaša 10 EUR po
udeležencu. Prijave zbiramo do 31. januarja 2020, oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.
RAČUNALNIŠKI TEČAJ
V času od 24. do 27. februarja 2020 organiziramo začetni računalniški tečaj za starejše. Tečaj je
namenjen odraslim, ki si želite pridobiti začetno znanje za delo z računalnikom ali pametnim
telefonom ali znanje nadgraditi. Tečaj bo potekal v Osnovni šoli Selnica ob Dravi med 10. in 12. uro.
Prijave in dodatne informacije dobite pri Jasni Maučnik na tel: 02/6730202 ali e-pošta
info@selnica.si. Cena tečaja znaša 10 EUR po udeležencu. Prijave zbiramo do 31. januarja 2020,
oziroma do zapolnitve razpoložljivih mest.
POSLOVNI ZAJTRK ZA PODJETJA
Za podjetnike in tiste, ki si to želijo postati, organiziramo 30. januarja 2020 ob 8. uri v Hramu kulture
srečanje podjetnikov. Prijave sprejemamo na tel: 02/6730202 ali e-pošti info@selnica.si.
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DOGAJALO SE JE V LETU 2019
KULTURNO DRUŠTVO PAVZA (KD PAVZA)
Društvo je v letu 2019 praznovalo 20. obletnico svojega delovanja. Ob tej priložnosti so v maju
pripravili svečanost in predstavili zbornik, v katerem so zbrani vsi njihovi pomembni dosežki. Pevski
zbor je v aprilu pripravil že tradicionalen letni koncert. Tekom leta so sodelovali na več kot petnajstih
prireditvah, med njimi tudi na reviji pevskih zborov, kjer so bili zelo uspešni in napredovali na regijski
nivo. Dramska sekcija je s starejšo in mladinsko dramsko skupino s komedijama »Na kmetih« in
»Moža je zatajila« nasmejala domačo publiko, širše slovensko občinstvo in tudi gledalce na
sosednjem Hrvaškem. Komediji so uprizorili več kot petnajstkrat. Na Linhartovem srečanju
amaterskih gledaliških skupin je bilo delo »Moža je zatajila« tudi nagrajeno; igralec Sergej Deželak
je za vlogo gospoda Zajška dobil priznanje za najboljšo stransko moško vlogo pretekle sezone v
mariborski regiji. Pevski zbor in dramska skupina sta se uspešno predstavila in zastopala našo
občino tudi na festivalu »Slovenija na Ohridu 2019«.
Likovna sekcija je v minulem letu izvedla številne razstave in likovne kolonije (skupaj več kot deset
dogodkov) ter sodelovala na prireditvah drugih organizatorjev. Člani so organizirali tudi dražbo
likovnih del, ki so jih umetniki v ta namen podarili, zbran denar pa namenili šolskemu skladu OŠ
Selnica ob Dravi. Janko Lisjak in Bojan Fekonja sta se s svojimi deli iz cikla »Oblo in oglato« po
oceni stroke uvrstila na državno razstavo. Glasbena sekcija je ob letnem koncertu sodelovala na več
kot desetih nastopih, tudi na nekaterih izven občine. Uspešno so organizirali tudi pustovanje in
Martinov pohod.

KULTURNO-UMETNIŠKO DRUŠTVO ARNOLD TOVORNIK
V letu 2019 je KUD Arnold Tovornik delo pričelo takoj po novem letu, in sicer s koledovanjem.
Koledovali so na Sv. Duhu, v Selnici, Bistrici in pri Sv. Ani. Tudi v tem letu so v sodelovanju z otroki
iz vrtca pripravili prireditev za materinski dan. Priprave na letni koncert in revijo v organizaciji
Javnega sklada za kulturne dejavnosti so pričeli z intenzivnimi vajami na CŠOD Škorpijon. Po izvedbi
koncerta in revije so gostovali v Jarenini na tradicionalnem koncertu pevskega zbora Mavrica. Vsako
leto z ubranim petjem popestrijo tradicionalne maše ob praznikih, kot so velika noč, Florjanovo,
šmarješka nedelja, bratovska nedelja in polnočnica. S petjem radi presenetijo slavljenke in slavljence
ob njihovem osebnem prazniku in tako so junija zapeli tudi županji. Člani društva so sodelovali na
prireditvi Odprta dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi in pri kronanju kraljice jabolk. Udeležili so se
tradicionalnega srečanja pevskih zborov v Majšperku in jeseni sodelovali na tekmovanju kajkavskih
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pesmi o vinu in grozdju ter kleteh v Pregradi. Uspešno so izpeljali božični koncert, katerega prelepe
pesmi naj nam odzvanjajo še v letu 2020.

PEVSKO DRUŠTVO LIPA S SVETEGA DUHA NA OSTREM VRHU
Članice Pevskega društva Lipa s Sv. Duha na Ostrem Vrhu se rade spominjajo prehojene poti
minulega leta. V marcu so skupaj z učenci podružnične osnovne šole Sv. Duh in otroki iz vrtca
pripravile že tradicionalno prireditev ob materinskem dnevu in se udeležile območne revije odraslih
pevskih zborov v Lovrencu na Pohorju. V aprilu so na podružnični šoli izvedle velikonočno delavnico
izdelovanja »butar«, ki so jih otroci na cvetno nedeljo odnesli v cerkev. Ob prazniku dela so obiskale
Volčji potok in Kranj, konec meseca maja pa so skupaj z učenci podružnične šole obiskale
stanovalce doma Hmelina v Radljah ob Dravi in jim z nastopom pričarale nasmehe na obraze. V
juniju so se udeležile prireditve »Štajerska poje« v Vurberku, v začetku meseca septembra pa so že
petnajstič zapored sodelovale na prireditvi »Je pa sobota večer«, ki jo vsako leto pripravi Kulturno
društvo Ožbalt. V prazničnem decembru so z otroki izdelovale adventne venčke, v farni cerkvi Sv.
Duha organizirale Miklavževanje in s pesmijo na božičnem koncertu v cerkvi Sv. Marjete v Selnici
ob Dravi zaključile leto 2019.
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KARATE KLUB
Člani karate kluba so vse leto pridno vadili in se udeleževali številnih tekmovanj ter dosegali izjemne
rezultate. Sodelovali so na osmih mednarodnih turnirjih doma in v tujini. V začetku leta so v Selnici
organizirali vseslovensko prireditev Gala Embusai Shotokan Slovenija, kjer so se predstavili največji
slovenski shotokan mojstri karateja. Timotej Vališer je na Danskem postal evropski prvak v verziji
WUKF v borbah do 12 let, osvojil je naslov državnega prvaka in bil razglašen za pokalnega prvaka
Slovenije za leto 2018. Miha Krajnc je s tretjim mestom v katah posamezno na državnem prvenstvu
postal kategoriziran športnik Olimpijskega komiteja Slovenije. Selniški osnovnošolci so osvojili
skupno peto mesto v osnovnošolski ligi. Zelo dobre rezultate so dosegli tudi Pia Letricia Fras, Tara
Mori, Luka Štelcer, Nace Bajgot, Ulla Krajnc in Žana Požgan. Člane trenirajo trenerji Kamil Fras (6.
dan), Branko Vališer (4. dan), Tina Maučnik (2. dan), Željko Panzalovič (2. dan), Mija Aleksić (2.
dan) in Žan Pintar (2. dan). Trenerji se redno izobražujejo in s tem nadgrajujejo svoje znanje. Kamil
Fras se je udeležil seminarja pri mojstru Yagiju (10. dan) na Japonskem, Željko Panzalovič in Žan
Pintar pa sta opravila izpit za mojstra karateja 2. dan.

V klubu je kar pet vadbenih skupin, od začetnikov iz prvega razreda in vse do rekreacijske skupine
starejših. V septembru se je v klub vpisalo osemnajst novih članov začetnikov. Z zagnanostjo in
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strokovnostjo jim uspevajo velike stvari, zato vabljeni, da se jim pridružite – mlajši in starejši, moški
in ženske, saj je karate dejavnost za vsakogar.
MARATONSKO DRUŠTVO ROBIČ
Maratonsko društvo Robič je v letu 2019 organiziralo tekaško vadbo za starejše in mladino v Selnici
ob Dravi, občasno tudi v Ljubljani in Kopru. 1. septembra so v naši občini izpeljali 9. jabolčni tek, ki
je uvrščen med teke za Štajersko-Koroški pokal. Tekači so se pomerili v različnih kategorijah: na 8,5
km in 5 km ter teku za predšolske in šolske otroke. Sodelovalo je 96 tekmovalcev. Člani društva so
se udeležili teka za Štajersko-Koroški pokal, državnih prvenstev v dvorani in na stezi ter drugih
tekmovanj, kot so vetrov tek v Rušah, 8-urni tek formaraton v Ljubljani, tek po Zagorski dolini,
ljubljanski maraton in konjiški maraton. Dosegali so dobre rezultate: Štefan Robič je osvojil dve drugi
mesti v teku na 800 in 3000 m na državnem prvenstvu Slovenije za veterane v dvorani, pa tudi prvo
mesto na 800 m in drugo mesto na 5000 m na odprtem državnem prvenstvu na stezi za veterane v
Domžalah. Člani društva so se priključili teku v okviru športno-dobrodelnega projekta Bogomirja
Dolenca “Okrog Slovenije 2019 – za male viteze” in se poklonili pokojnemu malemu vitezu Anžetu
Žveglerju.

ŠPORTNO DRUŠTVO JOHANES KLUB
Društvo se je v preteklem letu udejstvovalo na različnih športnih prireditvah. V klubu imajo štiri
skupine športnikov, med katerimi so najštevilnejši odbojkarji, ki so velik del poletja izkoristili za
igranje odbojke na igrišču na mivki.
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Različne starostne skupine športnikov so bile aktivne vsaj štiri dni v tednu. V zimskih mesecih so z
vadbo nadaljevali v telovadnici. Kegljači so po prvem mestu v sezoni 2018/19 z letom 2019
napredovali v prvo OTS ligo. Športno društvo ima še sekciji namiznega tenisa in nogometa na mivki,
katerih člani so se ob vadbi družili enkrat tedensko. K njiohvemu delu sodi tudi redna skrb za igrišče
na mivki in klubsko hišico na Fali. Na tem igrišču svoj prostor najdejo vse starostne skupine, od
najmlajših, ki se podijo po igralih, do najstarejših, ki z veseljem igrajo odbojko, nogomet na mivki ali
pa namizni tenis. Na praznik dela 1. maja so organizirali tradicionalno postavitev majskega drevesa
in kresovanje v Črešnjevcu ob Dravi. Prvomajsko drevo se v Črešnjevcu postavlja že več kot 60 let,
v organizaciji njihovega društvu pa že od leta 1994. “Johanezi”, kot se sami imenujejo, se radi družijo
in obenem tudi ukvarjajo s športom. Že vrsto let se ob koncu poletja odpravijo na taborjenje, ki je
bilo lani v Radovljici.
ŠPORTNO DRUŠTVO TURBINA V LETU 2019
Športno društvo Turbina je društvo z dolgoletno tradicijo, saj obstaja že 73 let. Sestavljajo ga štiri
sekcije: odbojkarska, pohodniška, kolesarska in motokros sekcija. Odbojkarski klub Turbina je v letu
2019 veliko dosegel in njegove članice znova tekmujejo v drugi ligi. Mladinke so svojo pot sicer
zaključile v osmini finala, a igrale so zelo dobro in borbeno. Mlajše ekipe pridno trenirajo in se
pripravljajo na tekmovanja na državnih prvenstvih, ki se začenjajo z januarjem 2020.

Za pohodnicami in pohodniki, članicami in člani pohodniške sekcije, ljubiteljicami in ljubitelji gorskega
sveta, je znova uspešna sezona. Za uspešno leto so s pripravami začeli že zelo zgodaj. Kondicijo
so si nabirali z vzponi na domačem Kozjaku, sezono pa odprli s pohodom po Škocjanski poti. V
domači občini so se udeležili pohoda po dolini »treh ptičev« in binkoštnega pohoda na Duh, v
sosednjih občinah pa pohodov na Pečke, Areh in Mariborsko kočo. Opravili so tudi pohod po srčni
poti na Kapli. V poletnih mesecih so se v manjših skupinah povzpeli na Uršljo goro, Ojstrico in Triglav.
Sezono so končali s tradicionalnim nočnim božičnim pohodom na Duh in udeležbo pri polnočnici v
tamkajšnji cerkvi.
Kolesarska sekcija Kobanski korenjak združuje kolesarje, ki uživajo v kolesarjenju po kobanskih
vrhovih, poteh in stranpoteh. V letu 2019 so pridno nabirali vzpone na Sv. Duh na Ostrem vrhu in se
potegovali za naslov Kobanskega korenjaka, ki ga pridobijo po 10 ali več vzponih. Veseli jih, da se
število kolesarjev, ki kolesarijo na Duh, iz leta v leto povečuje, v letu 2019 jih je namreč 16 doseglo
naziv Kobanski korenjak. Vse, ki vas veseli kolesarjenje, vabijo v svojo sekcijo.
Tudi sekcija motokrosistov je uspešno zaključila leto. Treningi in kondicijske priprave so bile
podrejene cross-country in klasičnim enduro dirkam na že znanih progah po Sloveniji in Hrvaški. Kot
navijači so se udeležili tudi dirke v italijanski ImolIi, kjer so z glasnim navijanjem pospremili Tima
Gajserja do že tretje osvojitve naslova svetovnega pokala v elitnem razredu MXGP.
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV SELNICA
V 2019 je upravni odbor društva urejal in sprejemal nova pravila društva in pravilnik o priznanjih
najaktivnejših članic in članov društva, za pripravo katerega je potrebnega veliko občutka za presojo
in pravičnost ocenjevanja aktivnosti posameznih članic in članov društva. Želijo si aktivirati delovno
skupino za socialo, ki bi s prostovoljnim delom pomagala tistim, ki potrebujejo pomoč, zato pozivajo
vse, ki so pripravljeni sodelovati in pomagati drugim, da se jim oglasijo. Zavedati se moramo, da
bomo nekega dne pomoč potrebovali tudi mi.

Ob urejanju pravnoformalih zadev je društvo izvajalo številne aktivnosti: marca so imeli občni zbor,
ki se ga je udeležilo 144 članic in članov, v maju so organizirali tradicionalno srečanje upokojencev
s 360 udeleženci, junija in oktobra letovanje v Izoli, septembra je 55 upokojencev obiskalo
Mednarodni festival praženega krompirja v Postojni. Ljudski pevci in godci »UPI« so oktobra
sodelovali na Večeru ljudskih pevcev in godcev na Zg. Velki, njihova izletniška sekcija pa je med
letom organizirala pet zelo prijetnih izletov. Društvo ima aktivne odbojkarje, kegljače steznega in
vrvičnega kegljanja ter šahiste. V mesecu juniju so organizirali »Igre po naše«, kjer so sodelovali
člani društev upokojencev s Fale, iz Ruš in s Smolnika. Društvo vsak zadnji četrtek v mesecu
organizira kartanje. Izvaja tudi program “Starejši za starejše”, v okviru katerega je 10 članic z obiski
občanov, starih 69 let in več, opravilo približno 800 ur prostovoljnega dela. Tradicija društva je, da
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ob rojstnih dnevih obiskuje člane stare 80, 85, 90 in več let ter jih obdari z darilno kartico. V mesecu
decembru z voščilnicami in darilnimi karticami obdarijo starejše, ki so potrebni pomoči.
DRUŠTVO UPOKOJENCEV FALA
V letu 2019 so si v društvu prizadevali, da se člani družijo, zabavajo in skrbijo za ohranjanje fizične
kondicije. Med letom so ob rojstnih dnevih obiskovali člane, ki so dopolnili 80 in 90 let ter vse, ki so
stari nad 90 let; teh je v društvu kar 14. V decembru so obiskali in obdarili 49 jubilantov, bolnih in
invalidov ter jim polepšali praznične dni. Ob glasbi in plesu so organizirali druženja ob dnevu žena,
na martinovanju in silvestrovanju ter na jesenskem pikniku. Mnogo novega so spoznali na ekskurziji
po občini Polzela, kjer so si ogledali grad Malteških vitezov, knjižnico s spominsko sobo Neže
Maurer, zbirko starih traktorjev in zbirko starega kmečkega orodja. Odpeljali so se na goro Oljko, si
ogledali cerkev, ki je povezana z Malteškimi vitezi, ter se družili v tamkajšnjem planinskem domu.
Za športne aktivnosti v društvu skrbijo kegljači – tako tisti, ki mečejo kroglo po stezi, kot tisti, ki kroglo
»manevrirajo« z vrvico. Oboji so organizirali turnirje, se udeleževali turnirjev drugod in tekmovali na
ligaških tekmovanjih. Veliko članov se rekreira samostojno ali v vadbenih skupinah, ki delujejo v
kraju in okolici, in sicer na sprehodih, pohodih, plavanju, telovadbi in kolesarjenju. V letu 2019 je
društvo prenehalo z uporabo prostorov za druženje v bivši gostilni Grahor in se preselilo na sedež
občine (Slovenski trg 4).

KRAJEVNA ORGANIZACIJA RDEČEGA KRIŽA SELNICA OB DRAVI
Krajevna organizacija RK deluje v Selnici ob Dravi že vse od leta 1936. Je najbolj množična
organizacija v občini. V letu 2019 je bilo vanjo vključenih 1618 članov in 306 mladih članov RK.
Njihovo delo je usmerjeno v socialo, krvodajalstvo, letovanje otrok in druge dejavnosti. Vse leto
pomagajo socialno ogroženim družinam in posameznikom skrbijo za invalide. Delijo prehrambene
pakete. Teh so v letu 2019 razdelili kar 300. Organizirajo krvodajalske akcije in ponosni so, da imajo
med krvodajalci tudi dva viteza krvodajalstva. V tednu Rdečega križa med 8. in 15. majem sprejmejo
učence 2. razredov OŠ med mlade člane RK. V mesecu maju tudi zbirajo rabljena oblačila.
Vključujejo se v vse akcije, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Maribor, in
sicer »Lepo je deliti«, »Peljimo jih na morje« in »Drobtinica«, ki jo organizirajo ob Svetovnem dnevu
hrane 16. oktobra. Posebno pozornost namenjajo otrokom iz socialno ogroženih družin. Denarne
prispevke zanje zbirajo s prodajo kruha, ki jim ga brezplačno spečejo kmetice in kmetje. V jesenskih
mesecih organizirajo srečanje starejših občanov, obiskujejo bolne, invalide in selniške oskrbovance
v domovih starostnikov po Sloveniji. Ob rojstnih dnevih obiskujejo občane, ki so starejši od 90 let.
Obisku se običajno pridruži tudi županja. Velika želja RK je, da bi med prostovoljce vključili tudi
mlajše, zato vas vabijo, da se jim pridružite. Pomoč drugim vas bo naredila bogatejše in
zadovoljnejše ter vas naučila ceniti nematerialne dobrine.
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI
Člani društva so vse leto aktivno delali, bili v stalni pripravljenosti, se izobraževali in skrbeli za vozila
ter opremo. Veliko časa so namenili pričetku obnove gasilskega doma. Predsednik društva Igor Štruc
je o letu 2019 povedal: »Vsako leto ima trenutke, ki zaznamujejo naše življenje. Leto, ki se je izteklo,
je bilo zelo pomembno za naše društvo. Menim, da je podpis pogodbe za sanacijo in prizidek h
gasilskemu domu mejnik obstoja in še bolj kvalitetnega dela nas gasilcev. Želim si, da bi to bila
spodbuda za vse nas.« Poveljnik Franc Amon je povedal, da je bila njihova glavna naloga skrb za
požarno varnost v občini. Opravili so več kot 1330 prostovoljnih ur izobraževanja in pomagali v 18
intervencijah, v okviru katerih so gasili, dvakrat nudili tehnično pomoč in bili kar desetkrat prvi
posredovalci z AED, s čimer so pomagali občanom s sumom o zastoju srca. Društvo ima tudi gasilke,
ki so v letu 2019 sodelovale v operativi, se izobraževale na Igu in bile aktivne članice društva. V
tednu požarne varnosti, ki je imel geslo "Za požarno varnost v večstanovanjskih objektih poskrbimo
vsi!", so organizirale in uspešno izvedle vajo članic Gasilske zveze Ruše. Kot je povedala Andreja
Štruc, so reševale požar in ponesrečene v strnjenem blokovskem naselju Fala. Robert Heric v
društvu skrbi za mladi rod in je njihov mentor, učitelj in prijatelj. Dejal je, da so bili mladinci in mladinke
v letu 2019 (kot vedno) zelo pridni. Sodelovali so na vseh vajah, ki jih je zanje organiziralo društvo.
Ponosno so predstavljali domače gasilsko društvo na kvizu gasilske mladine in vaji mladine Gasilske
zveze Ruše. V veselem decembru pa so tako mladi kot starejši člani izdelovali novoletne voščilnice
in z njimi razveselili številne ljudi. Tudi veterani v preteklem letu niso počivali. Njihov vodja, Evald
Verdonik starejši, je zadovoljen, da so bili vključeni v vse dejavnosti, ki jih je društvo izvajalo, in s
tem predstavljali enakovrednega partnerja ostalemu članstvu.

TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI
Leto 2019 so v turističnem društvu zaključili uspešno. V začetku leta so na eni od tradicionalnih
prireditev, ki so jo popestrili z bogatim kulturnim programom, podelili 13 pohval in 1 plaketo “Zlata
vrtnica”. Ob 1. maju so organizirali prvomajsko budnico in vsem nastopajočim podarili rdeče
nageljne. Ob koncu meseca so organizirali tradicionalni binkoštni pohod po Šturmovi grabi do Sv.
Duha na Ostrem vrhu z vmesno postojanko pri Virtičevem mlinu, kjer so vse pohodniku pogostili. V
mesecu juliju so prvič izvedli prireditev “Žetev na star način – od klasja do zrnja”, ki je del
slovenskega projekta 2000 zlatih zrn za novo tisočletje. Konec septembra so izvedli 22. praznik
jabolk s kronanjem 12. kraljice jabolk. V veselem decembru so organizirali postavitev božičnonovoletnega drevesa in prihod dedka Mraza, ki je otroke tudi obdaril. Leto so zaključili s 6.
blagoslovom konj na domačiji pokojnega “Čebelkota” na Sp. Slemenu. Poleg prireditev so
organizirali še čistilni akciji po jabolčni poti in v viltuškem parku.

9

Društvo ni aktivno samo v domači občini,
ampak se predstavlja tudi izven nje, saj
obiskuje razne prireditve ter sejme. Tako so
sodelovali na sejmu Turizem in prosti čas v
Ljubljani in kmetijsko-obrtniškem sejmu v
Lenartu, gostovali na prazniku buč v Središču
ob Dravi, na prireditvi Pozdravljeni v domačem
kraju v Qlandiji in v pobrateni Kostreni ter
gostili učence OŠ Draga Kobala. Organizirali
in izvedli so strokovni ekskurziji v Lendavo in
Lipico ter izdali knjižico o razvoju sadjarstva v
občini, v katero so vsebine prispevali učenci
raziskovalci OŠ Selnica ob Dravi, ki so bili z
omenjeno temo uspešni na Državnem
tekmovanju mladih raziskovalcev. Člani
društva s prostovoljci redno skrbijo in urejajo
park pri gradu Viltuš in njim gre zahvala, da
park zaradi lepote in urejenosti privablja vedno
več obiskovalcev.

DRUŠTVO GODI MI – KER NAM ŽIVLJENJE GODI
Glede na to, da je rokodelsko, izobraževalno
in turistično društvo Godi mi med mlajšimi, saj
deluje dobri dve leti in šteje nekaj čez 20
članov z mladoletnimi vred, so kljub temu zelo
aktivni, kreativni in uspešni. Njihov namen je
spodbuditi občane h kreativnosti in s tem
promovirati naš kraj. Če so v letu 2018 veliko
šivali, so v letu 2019 na delavnicah spoznavali
različne tehnike kvačkanja in oblikovanja
gline, izdelovali velikonočne čestitke, mozaike
iz keramike, cvetlične aranžmaje iz naravnih
materialov, adventne aranžmaje in božične
obeske. Namen delavnic je bil spoznati
različne rokodelske tehnike, ki jih udeleženci
lahko samostojno uporabljajo tudi doma. Na
vseh delavnicah so udeleženci dobili ves
potreben material in se učili tehnik pod
vodstvom izkušenih mentorjev. Imeli so tudi
delavnico o destilaciji sivke, pelargonij in
rožmarina; v ta namen so nabavili posebno
bakreno posodo alembik. Člani društva
menijo, da je treba za prepoznavnost kraja na
tu turističnem zemljevidu ponuditi čim več
dogodkov, ki v naš kraj privabijo obiskovalce
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od blizu in daleč. Tako so v letu 2019 s pomočjo nekaterih lokalnih ponudnikov v Selnici organizirali
prireditve, kot so “QLsivko – sivka v kulinariki”, poletna Odprta dvorišča v Črešnjevcu ob Dravi, žetev
sivke in pohod po Jabolčni poti z lanternami, na katerem so iskali Božička, ki je, ko so ga našli,
obdaril vse otroke. Sodelovali so tudi na 10. velikonočnem sejmu v Jarenini na dvorišču dvorca Dveri
Pax in na prireditvi botaničnega parka Pivola Vrtnice in vino, kjer so predstavljali našo občino.
Društvo skrbi, da se člani redno izobražujejo in pridobivajo nova znanja in izkušnje, zato so si na
avstrijskem Štajerskem ogledali številne primere dobre prakse na področju lokalnih turističnih
projektov. Njihove aktivnosti so zelo raznolike, zato vabljeni, da se jim pridružite in jih spremljate na
njihovem Facebook profilu Društvo Godi mi ali na blogu Društvo Godi mi.
MOST – DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV
Člani društva MOST so se v minulem letu trudili in pripravili kar nekaj zanimivih predavanj, pohodov,
izletov in različnih druženj. Veseli so, da so njihova srečanja dobro obiskana in upajo, da bo tako še
v prihodnje. Njihovo delo lahko spremljate tudi preko Facebook strani.

DRUŠTVO SOŽITJE
Društvo Sožitje, katerega člani so tudi naši občani, je lepo preživelo leto 2019. Eden izmed najlepših
trenutkov je bilo druženje na CŠOD Škorpijon v oktobru, kjer so člani društva iz Mežiške doline in
ruške ter mariborske enote VDC POLŽ skupaj z ruškimi veterani preživeli nepozaben dan. Srečanja,
ki ga je s sodelavci vodil Marko Praprotnik, se je udeležilo okoli petdeset članov in njihovih
spremljevalcev. Nabirali in pekli so kostanje in pripravili prireditev, kjer so se predstavili s svojim
zborom, ki ga je spremljal samouki harmonikar. Ker je bilo druženje jubilejno, saj je praznovalo že
15. rojstni dan, so se udeleženci posladkali s torto presenečenja in polni notranje radosti ter
hvaležnosti za medsebojno povezanost ob odhodu sklenili, da bodo kostanje skupaj nabirali in pekli
tudi prihodnjo jesen.
LETO 2019 V VRTCU
Vrtec je v preteklem letu postal bogatejši za dva nova oddelka v prostorih šole, v katera so se naselili
2–3 leta stari otroci – Sapramiške in Pedenjpedi. V centralni enoti so v septembru sodelovali v
športno-dobrodelnem projektu »Okrog Slovenije 2019« in v najbolj množičnemu teku otrok v
Sloveniji »Začni mlad, tekmuj pošteno«. Tudi oktober je bil razgiban, saj so se pridružili vseslovenski
akciji »Simbioza giba 2019«, v okviru katere so v sodelovanju s karateisti in odbojkarskim društvom
organizirali dva pohoda po Jabolčni poti in ju popestrili z gibalnimi nalogami. V enoti Sv. Duh na
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Ostrem vrhu so šolsko leto začeli z »baloni želja«, ki so jih pustili poleteti z vetrom. Toplo jesen so
obarvali z mnogimi nepozabnimi doživetji v družbi staršev, starih staršev, sorodnikov in ostalih
prijaznih ljudi: gradili so lovske opazovalnice na prostem, imeli pohod s sorodniki do mlina, pohod
do Pike Nogavičke na palačinke velikanke, pohod z babicami in dedki po »poti kostanjev« z nalogami
za razgibavanje, pohod s sorodniki do kmetije z obiranjem, prešanjem in peko jabolk ter pohod po
obmejni panoramski poti s sprejemom pri avstrijskih vojakih. V enoti Gradišče na Kozjaku so
izkoristili tople jesenske dni za aktivnosti v naravi v okolici vrtca, spoznavali so poklice, izvajali
naravoslovne poskuse in plesali ob angleških pesmih. S starši so se družili na kostanjevem pikniku
na novem, lepo urejenem igrišču. Naši najmlajši so preživljali razgibano in ustvarjalno leto, saj so
sodelovali v projektih »Čebelica pripoveduje« ob prazniku jabolk, »Ustvarjalne kuharije«, »Poštar
Pavli rad bere« in »Spoznavanje integritete v vrtcih skozi sliko in igro«. Posebej pestro in živahno je
bilo v tednu otroka, zdravo in okusno pa ob dnevu slovenske hrane, saj so sodelovali v projektu
»Tradicionalni slovenski zajtrk«. Odzvali so se tudi povabilu k izdelovanju okraskov za božično drevo
v trgovskem centru Merkur v Bohovi in ponosni so, da je bilo drevo okrašeno tudi z izdelki naših
otrok.

ZA KONEC IN ZA LETO 2020
Občina Selnica ob Dravi in uredništvo Novic vam želi vse dobro v letu 2020. Za popotnico v tem letu
vam predajamo lepo misel, ki jo je pripravilo Društvo MOST:
»Če želite uspeti, morate velikokrat čez sebe, morate tvegati, preprosto pustiti življenju, da vas vodi,
mu zaupati, pa čeprav ne veste, kam vas pot pelje. Samozavestno stopajte po poti svojih sanj in
živite življenje, ki ste si ga zamislili …«

Fotografije so last društev in organizacij.
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
Odgovorna urednica: mag. Suzana Prajnc
Tel: 02 673 02 02, 041 399 056
Elektronski naslov: info@selnica.si
Januar 2020
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