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Kratka biografija avtorja knjige 
 

 
Oris življenja in dela geografa in 
kartografa  
dr. Marka Žerovnika 
 
Pisec monografije o znamenitem kartografu 
samouku kmetu Ivanu Selanu iz Suhadol in 
številnih drugih strokovnih del dr. Marko 
Žerovnik iz Komende se je rodil leta 1932 v 
Mengšu. Po osnovni in vajeniški šoli se je izučil 
za mizarja, obenem je končal nižjo večerno 
gimnazijo, nato pa srednjo tehnično šolo, 
usmeritev lesarstvo. Po nekaj letih se je vpisal na 
Oddelek za geografijo na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani, kjer se je na željo vodstva 
tudi zaposlil kot kartograf. Za študijsko nalogo 
Elementi geografsko-populacijskega razvoja 
celjske občine med leti 1869 – 1960 je prejel 
študentsko Prešernovo nagrado. Po končanem 
študiju se je čez nekaj let zaposlil kot geograf-
kartograf na Inštitutu za geodezijo in foto-
grametrijo v Ljubljani, kmalu zatem pa na željo 
akademika prof. dr. Svetozarja Ilešiča kot 
raziskovalec in vodja Kartografskega zavoda na 
Geografskem inštitutu Antona Melika pri SAZU 
v Ljubljani. Nekaj let je deloval tudi kot samo-
stojni kulturni delavec na področju aplikativne 
kartografije. 
Po študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki ga 
je zaključil z naslovom univ. dipl. geograf, je čez 
nekaj let nadaljeval podiplomski študij na 
Prirodno-matematični fakulteti zagrebške uni-
verze. Končal ga je z uspešnim zagovorom 
magistrske naloge Preučevanje o aplikaciji 
kartografskih metod na primeru razvoja naselij v 
občini Kamnik in leta 1980 postal magister 
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prirodnih znanosti s področja geografije. Nato 
se je lotil obsežnega dela pri pripravi doktorske 
naloge Koncepcija in aplikacija kartografije v 
izobraževalnem sistemu. Zagovarjal jo je leta 
1989 na Prirodno-matematični fakulteti za-
grebške univerze, ki ga je tudi promovirala za 
doktorja prirodnih znanosti s področja 
geografije. 
Dr. Žerovnik se je na področju kartografije 
izkazal s številnimi in raznolikimi deli. S 
kartografskimi prikazi je opremljal geografske 
učbenike, izdeloval  šolske atlase in zemljevide. 
Kot ilustrator je z zemljevidi in diagrami opremil 
Zemljepis za 6. razred osnovne šole; Regionalno 
geografijo za 3. razred gimnazij in drugih 
srednjih šol; Občo geografijo: priročnik za 
gimnazije in druge srednje šole; Regionalno 
geografijo: Evropa s Sovjetsko zvezo za 2. Raz-
red gimnazij in drugih srednjih šol; Zemljepis za 
7. razred osnovnih šol; učbenik Naša domovina 
SFR Jugoslavija: spoznavanje družbe. Priredil in 
izdelal je ročni zemljevid Slovenije 1 : 500.000, ki 
je doživel kar šestnajst izdaj.  
Kot kartograf je z zemljevidi in diagrami opremil 
Zemljepis za 7. razred osnovnih šol (Sovjetska 
zveza in neevropske zemljine), Zemljepis 
Jugoslavije za 8. razred osnovnih šol, Moj prvi 
atlas: učbenik za 3., 4. in 5. razred osnovne šole, 
Slovenija, Atlas prirode i društva za 3. in 4. 
razred osnovne škole (za hrvaške osnovne šole), 
Vaje iz geografije za 1., 2., 3. in 4. razred 
gimnazij in druge srednje šole. 
Priredil in izdelal je zemljevida Slovenija – 
turistični zemljevid v merilu 1 : 400.000 in 
Julijske Alpe – planinski zemljevid ter mestni 
načrt Ljubljana 1 : 10.000 in mestni načrt 
Maribor 1 : 10.000. Priredil in dopolnil je Selanov 
zemljevid Slovenija – turistični zemljevid v 
merilu 1 : 300.000  Po Selanovi zasnovi je kot 
soavtor dokončal stenski zemljevid Slovenije v 
merilu 1 : 150.000.   
Dr. Žerovnik je napisal tudi več demografskih 
študij s kamniškega, komendskega in men-
geškega območja: Demografsko geografska 
problematika osnovnega šolstva v Komendi 
(1990), Regionalni pristop k izdelavi demo-
grafskih in gospodarskih kazalcev na območju 
občine Kamnik – Študijska analiza in program 
preoblikovanja občine Kamnik v predlagane 
nove občine – posebej za sedanjo občino 
Kamnik in posebej za predvidene občine 
Kamnik, Kamniška Bistrica, Komenda in 
Tuhinjska dolina (1994),  Demografski kazalci za 
potrebe šolskega okoliša Komenda – Moste 

(1996), Geografski elementi in faktorji v 
prostorskem načrtu občine Komenda (1999), 
Demografija in strokovne podlage za planske 
potrebe občine Mengeš za obdobje 2000–2020 
(2001), Občina Komenda 1994–2004 – De-
mografski gospodarski vpogled (2005), Demo-
grafska študija o predšolskih otrocih v občini 
Komenda v obdobju 2008–2025 (2008), Vodnik 
po Komendi in okolici – soavtor Jožef Pavlič 
(1996).     
Uredil je knjigo Občina Komenda, Življenje od 
kamene dobe do danes, in zanjo napisal devet 
strokovnih prispevkov.  
V knjižici V iskanju zavetja je zbral in objavil vse 
žrtve druge svetovne vojne iz komendske 
občine.  
V glasilu občine Kamnik Kamniški občan in 
glasilu občine Komenda Aplenca, ki ga je 
soustanovil, je objavil vrsto demografskih, po-
topisnih in drugih prispevkov, tudi o lokalni 
samoupravi. 
V raznih strokovnih izdajah je bilo objavljenih 
več njegovih kartografskih prikazov in pisnih 
prispevkov. 
Za uspešno in odmevno strokovno, razisko-
valno, aplikativno, pedagoško in organizacijsko 
delo na področju slovenske geografije in 
društvene dejavnosti je 9. maja 2002 prejel 
najvišje slovensko stanovsko priznanje – zlato 
plaketo Zveze geografskih društev Slovenije. 
Dr. Marko Žerovnik je z ženo dr. Angelco obiskal 
številne dežele sveta in se kot velik ljubitelj gora 
povzpel na mnoge zahtevne domače in tuje 
vrhove. Te vzpone in popotovanja je tudi 
podrobno opisal ter jih občudovalcem gora in 
manj znanih dežel in krajev približal v besedi in 
sliki.  
Veliko svojih moči in znanja je namenil prav 
rojaku kartografu Ivanu Selanu. Je pobudnik in 
obenem najzaslužnejši za ureditev stalne 
razstave njegovih del in dokumentarnega 
gradiva v prostorih nekdanje Glavarjeve 
bolnišnice v Komendi. Monografija o tem 
izjemnem mojstru kartografije je pravo delo iz 
pravih rok, ki bo kartografa Selana trajno 
umestilo v mednarodni, slovenski in komendski 
zemljepisni in kartografski prostor, obenem pa –
posebej še za Komendčane – poleg Selanove 
spominske sobe izredno dragocen in tehten 
prikaz življenja in dela enega najpomembnejših 
domačih ustvarjalcev. 
 

 
                                                                           Jožef Pavlič  
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                                                                                                                                         Rojenice so Ivanu Selanu položile v                             
                                                                                                                                         zibel tiste lastnosti, ki so pozneje kljub   
                                                                                                                                         povsem drugačnim usmerjanjem njegovo  
                                                                                                                                         življenjsko pot naravnale h kartografiji.  
                                                                                                                                        To so njegove izredne sposobnosti: bister  
                                                                                                                                         vid, mirna roka, železna vztrajnost ter   
                                                                                                                                         smisel za red in lepoto. 

 
                                                                                                                                                                                  France Planina 
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Dr. Marko Žerovnik 
 
 

IVAN SELAN 
Od ponarejanja denarja  
do slavnega kartografa 
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PREDGOVOR 
 
          Na prigovarjanje prijateljev, tudi univerzitetnih učiteljev, sem se po daljšem razmišljanju odločil, da 
napišem  monografijo o Ivanu Selanu. Zatrjevali so mi, da sem celo dolžan, da kot edini še živeči njegov 
sodelavec predstavim širši javnosti njegovo nadvse uspešno ustvarjalno pot v kartografiji. 
Zavedam se, da sem se lotil zelo zahtevne naloge, saj se je Selan kalil v slavnega slovenskega kartografa 
preko zelo burnih doživetij. 
          Kot drugi, a prvi živeči otrok od 29 rojenih otrok Matije Selana iz Savelj pri Ljubljani je Ivan, tedaj še 
Janez, pod očetovim varstvom živel do 14. leta, do preselitve v Suhadole, na Šimnovo kmetijo, kjer je bil 
predviden za gospodarja. Kot vedoželjen otrok se je zanimal za mnoge stvari, ne samo za kmetijstvo. Z 
branjem poučnih knjig v večernih urah si je pridobival vse več znanja; precej časa je posvečal tudi risanju in 
kopiranju z avstrijskih specialnih kart. V tej smeri se je uril več let.  
          Ob učenju in delu na kmetiji pa ni potekalo vse gladko; za Selana je nastopila izjemno velika 
gospodarska kriza, ko je v Peskovi hranilnici v Ljubljani izgubil ves prihranjeni denar. Njegova želja, da utrdi 
kmetijo in izplača doto bratu in sestri, se je s tem sesula v prah. Iz te nepredvidljive velike krize je iskal in 
iskal pot za rešitev. In ko je ugotovil, da so nekateri na račun bankrotirane hranilnice obogateli, on pa 
obubožal, je sklenil, da ponaredi toliko denarja, kolikor ga je izgubil. Pri tem je razmišljal takole: »Če 
uspem, se bom rešil iz zagate, če me dobijo, pa bom postal znan.« Uresničilo se je drugo, in to brez kazni 
na Deželnem sodišču v Ljubljani, kjer je bil zaslišan. S povabilom, da mu Vojaški geografski inštitut v 
Beogradu ponuja delo, je bil celo nagrajen. Selan se je z veseljem odpravil v Beograd. Ko je na Inštitutu 
spoznal, kako se naredijo topografske karte, se je po drobrem letu vrnil domov v Suhadole, v objem svoje 
družine. Ne samo pridobljeno znanje, tudi raznovrstne topografske karte je prinesel domov. Brez njih bi 
bilo nadaljnje Selanovo kartografsko delo zelo omejeno. 
          Po prihodu domov, v Suhadole, je imel Selan pogoste obiskovalce, med njimi tudi osebe, ki so mu 
prinašale razna naročila, predvsem za izdelavo zemljevidov in reliefnih modelov – maket. Ker je imel 
obveznosti na kmetiji, postal pa je tudi vaški župan, vsem željam ni mogel ustreči. V letu 1932 pa je 
podlegel zavajajoči ponudbi, da za litijsko gasilsko veselico za dobro plačilo izdela vstopnice v obliki 100- in 
1.000-dinarskih bankovcev, vendar brez pripadajočih številk in rozet. Te so, brez vednosti Selana, natisnili 
naročniki in jih dali v promet. Po razkritju ponarejevalske in razpečevalne združbe je bilo več oseb 
aretiranih, med njimi tudi Selan. Tokrat je bil njegov zagovor na sodišču težji od onega prvega, v letu 1928, 
ko je bil oproščen. Bil je, a ne samo on, spoznan za krivega in obsojen na 14 mesecev robije, vendar je bil po 
8. mesecih izpuščen na prostost. 
          Po vseh teh neprijetnih doživetjih so prišli tudi prijetni časi. Kot izjemno iznajdljiv in sposoben človek 
je Selan postal vse bolj iskan. Prihajala so nova in nova naročila za kartografsko delo; nabralo se jih je 
toliko, da mu je postalo kmetovanje v veliko breme. Ker je rad planinaril, projektiral razne delovne 
pripomočke, popravljal stroje in še marsikaj, je postajal njegov delovni čas vse daljši, delal je do desetih, 
tudi do enajstih zvečer. 
          Čas je tekel, prišla je druga svetovna vojna in z njo na Gorenjskem in Štajerskem nemška okupacija. 
Bili so težki časi tudi za Selana. Dvakrat so ga aretirale nemške oblasti: prvič so ga za nekaj dni poslali v 
begunjski zapor na Gorenjskem, drugič v Salzburg, kjer je dočakal konec vojne. Obakrat so ga obdolžili, da 
je partizane oskrboval s topografskimi kartami, v katerih je po njihovem naročilu označeval kurirske poti, a 
na njegovo srečo mu tega niso mogli nikoli dokazati. In ne samo to, Selanu so očitali tudi zemljevid, v 
katerem je označil, da sega slovensko ozemlje v svojem zgodovinskem razvoju na severu do Donave, med 
Linzem in Dunajem. Uspešno se je izgovoril tudi v tem primeru. 
          Po drugi svetovni vojni je nastopilo za Selana povsem novo delovno obdobje. Kot odličnega risarja sta 
ga k sodelovanju na kartografskem področju povabila priznana slovenska geografa prof. dr. Valter Bohinec 
in prof. France Planina. Skupaj so se lotili izdelave večjega števila splošnogeografskih zemljevidov za 
potrebe slovenske šole in tudi za turizem. Strokovnjaka sta mu pripravila vsebinsko-didaktični načrt 
oziroma program, Selan pa je njune zamisli grafično upodobil na novem zemljevidu. Z veliko natančnostjo, 
vztrajnostjo in smislom za barve je ustvaril tako lepe, uporabne in nazorne zemljevide, da so jih občudovali 
ne samo v Sloveniji, ampak tudi zunaj nje: v Hrvaški, Srbiji, Makedoniji, Črni gori, Bosni in Hercegovini, od 
koder so prihajala nova naročila. 
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          Ne samo na področju splošnogeografskih zemljevidov, tudi na področju tematskih kart in 
perspektivnih reliefnih zemljevidov je Selan dosegel izjemno kvaliteto. S temi in drugimi deli se je trajno 
vpisal med velike može slovenskega naroda.  
          Vesel in srečen sem, da sem imel kot mladenič v letu 1949 priložnost od blizu spoznati Ivana Selana, 
deloma pa tudi njegovo družino. In ko je ugotovil, da imam zanimanje, veselje in tudi smisel za risanje, me 
je nekaj mesecev po prvem obisku pri njem vprašal, ali sem mu kdaj pa kdaj pripravljen priskočiti na pomoč 
pri preprostejših kartografskih delih, kar sem z veseljem in tudi s ponosom sprejel. Med prvimi deli, ki mi jih 
je zaupal, se dobro spominjam stenskega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 150.000, za katerega sem na 
štirih cinkovih ploščah z odtisom izohips s črno barvo zaporedoma označeval hipsometrijo (višinomerje) za 
poznejši barvni tisk. In kako se usoda poigra s človekom: ta isti, vendar po Selanu predelani zemljevid sem 
ponovno dobil v delo. Ležeč bolan v domači postelji, me je nekaj dni pred smrtjo, 29. septembra 1981, 
poklical k sebi in me prosil, da po njegovi kartografski zasnovi dokončam njegovo delo na stenskemu  
zemljevidu Slovenije, hkrati pa mi je velel, naj vzamem in shranim njegovo risarsko orodje, s katerim je 
izdeloval zemljevide in druga grafična kartografska dela. Žalosten zaradi njegovega zdravstvenega stanja 
sem mu obljubil, da bom njegovo delo prizadevno in kvalitetno končal. Zemljevid je bil gotov po dobrem 
letu in pol, natisnjen pa je bil leta 1984. 
          Risarsko orodje, s katerim je Ivan Selan izdeloval zemljevide in druga grafična dela, je na ogled v 
Selanovi spominski sobi v Komendi. 
 
          Za požrtvovalno in koristno delo je Ivan Selan leta 1963 prejel od jugoslovanskih oblasti medaljo za 
zasluge za narod. 
 
          Na začetku knjige bi se rad zahvalil pisatelju Ivanu Sivcu in Jožefu Pavliču, ki sta dobrohotno 
prispevala za to knjigo prispevka: prvi pod naslovom »Naš krajan Ivan Selan«, drugi »Ivan Selan – veliki 
rojak, kartograf in domoljub«. Zahvaljujem se Zgodovinskemu arhivu v Ljubljani, Geodetski upravi  v 
Kamniku, Gorenjskemu muzeju v Kranju ter Francetu, ki mi je rade volje dal zanimive podatke o svojem 
očetu Ivanu Selanu, in njegovemu polbratu Feliksu Selanu, rojenemu v drugem zakonu Matije Selana. 
Zahvaljujem se Ivani Mariji (Ivici) Selan, rojeni Osolnik, ki mi je radodarno dala v uporabo nekatere 
Selanove zemljevide oziroma privolila v zamenjavo za druge. Zahvaljujem se občinskim svetnikom občine 
Komenda in županu Tomažu Drolcu, ki so omogočili izid te knjige. Zahvaljujem se tudi svoji soprogi dr. 
Angelci Žerovnik, ki me je spodbujala in mi čvrsto stala ob strani. 
 
 
                                                                                                                                                                                       Avtor: 
                                                                                                                                                                        dr. Marko Žerovnik 
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Ivan Sivec, pisatelj   

NAŠ KRAJAN IVAN SELAN 
 
          Zdi se mi, da je bilo to na začetku četrtega razreda osnovne šole, ko smo prvo šolsko uro v zvezke 
zapisali, da se bomo učenci tistega leta naučili brati zemljevid. Ker so me tako Slovenija kot tedanja 
Jugoslavija in tudi ves širši svet vedno vznemirjali s svojimi posebnostmi in drugačnostjo, se mi je zdelo 
izredno imenitno, da bomo lahko vsaj s prstom po zemljevidu potovali daleč od doma. Ob tem je treba 
povedati, da je bila za Moste v mojih mladih letih daleč že Ljubljana, kaj šele drugi širni svet. V Ljubljano 
sem si, na primer, kot osemletni fantič, odšel z mamo ogledat zadnjo vojaško parado – peš! Do prostora v 
Ljubljani, ki mu zdaj pravijo Kozolec, sva hodila debele tri ure. 
          Takoj ko sem se naučil brati zemljevid, sem v domišljiji seveda poletel še mnogo dlje. Sama sestava se 
mi je od prvega branja zemljevida zdela zelo pametna, po drugi strani pa tudi povsem logična. Zemljevid 
sem si vedno predstavljal kot svet v malem, pri tem pa nisem imel nikoli nobenih težav s tem, kaj je 
vzhodno ali zahodno, južno ali severno od naših prelepih Most. Pri vseh tedanjih zemljevidih – pri tistem 
šolskem zemljevidu Jugoslavije, ki je vedno visel v razredu na steni – ali pri mojem  osebnem in pozneje pri 
mnogih drugih pa sem vedno naletel na eno samo oznako: Kartograf  IVAN SELAN. 
           Ponekod je bilo tudi pojasnjeno, da je zemljevid sestavil kartograf Ivan Selan. Večkrat sem ob tem 
pomislil, da mora biti tak človek sila razgledan, ko pa natanko ve, kje so na primer tako imenitni kraji, kot 
so Kranj, Celje in Novo mesto, in kje imamo Slovenci svoje morje. Ničkolikokrat sem popotoval s prstom 
po zemljevidu in se ustavljal tudi v naših tedanjih južnih krajih, še posebno v enem najbolj oddaljenem 
kraju na zemljevidu, v Bitoli, kjer je oče služil daljnega leta 1926 pri vojakih. Ker je bila to zanj največja 
dogodivščina, mi je na ducate zimskih večerov pripovedoval predvsem o tem. Preko očetovega 
pripovedovanja sem prišel tudi do spoznanja, da je zemljevid narisan tako, da so milimetri lahko prav dolgi 
kilometri in da je na zemljevidu sicer res od Most do Bitole le dva metra, v resnici pa skoraj neskončna 
razdalja. 
          Potem je nekega dne počilo. Ko sem očetu povedal, da sem na šolskem zemljevidu Jugoslavije sam 
odkril njegovo Bitolo, gorovje Kajmakčalan (kjer so vojaki delali cesto) pa tudi progo za ozkotirni vlak ćiro, 
s katerim se je kar pet dni vozil na dopust domov, je bil presrečen z menoj, saj so njegova pripovedovanja 
pridobila veliko verodostojnosti. Na koncu pa sem očetu dodal tudi to, da je tisti človek, ki je zemljevid 
narisal, neki Ivan Selan. Oče pa: 
          »Saj to je naš krajan, iz Suhadol!« 
          Ob tem podatku bi me kmalu udarila kap. Nemogoče se mi je namreč zdelo, da bi tako učen človek 
živel kar v navadnih Suhadolah, v ubogi kmečki vasici, prav takšni, kot so bile Moste. Do tedaj sem bil 
prepričan, da tak človek lahko živi samo v Beogradu, kvečjemu v Ljubljani. 
          Ko smo se prvič peljali z zapravljivčkom na obisk na mamin dom v Preserje, sem očeta zaprosil, da je 
našega konja Miška usmeril naravnost skozi Suhadole, da bi mi pač pokazal Selanovo hišo. Oče mi je 
seveda z veseljem ustregel. Hiša je stala oziroma še stoji ob cesti in glede tega ni bilo nobenih težav. Pač pa 
je mama takoj opazila, da v sobici, ki je gledala na cesto, sveti kljub visokemu soncu lučka in da Selan v njej 
spet nekaj riše. Nasploh so vsi domačini vedeli, da ta človek noč in dan nekaj riše in da ga je kaj malo na 
spregled. 
          »Kmetije pa nima najbolje urejene,« so starši ugotovili po dvorišču. Res je bilo tako. Ivan Selan se je 
vse življenje posvečal predvsem svojemu kartografskemu delu in zato so ga še posebej kmetje, ki so vse 
ocenjevali samo skozi svoje oči, s pomilovanjem ocenjevali kot manj uspešnega kmeta. Pozneje mi je Ivan 
Selan tudi sam potrdil, da ga kmetija zanima le toliko, kot ga mora. 
          Od prvega ogleda njegove domačije naprej me je skrivnostni kartograf ves čas posebej čarobno 
privlačeval. Zdelo se mi je, da živi v sosednji vasi čarovnik, ki pozna ves svet, v svoji skromnosti pa se 
podpisuje pod vse zemljevide samo kot kartograf. Ko sem očeta spraševal, kje se je Ivan iz Suhadol vse to 
naučil, pa mi je po dolgem oklevanju vendarle povedal tudi zgodbo o tem, kako je Ivan ponarejal denar in 
kako so tako nehote odkrili njegov veliki talent kar na sodišču. V zapor pa menda sploh ni šel, temveč je 
kazen odslužil tako, da je moral poldrugo leto risati v Beogradu vojaške zemljevide … 
          Tudi kot ponarejevalec, pa čeprav so mi starši povedali, da se to ne sme delati, mi je bil Selan po srcu 
še bliže. Zdel se mi je kot neke vrste vaški Robin Hood. Človek, ki se je znal upreti gosposki in je potem 
revnim ljudem delil dobrine po svoji presoji. Denar so si tako in tako izmislili bogataši, da bi obvladovali 
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revne. Tisti nadarjeni posamezniki iz ljudstva, ki pa so znali nekaj več, so se jim lahko javno ali samo 
prikrito – uprli! In tako je Ivan Selan postal v mojih očeh povrhu še pravi pustolovec in tudi upornik. 
          Kot dijak sem začel veliko dopisovati v regionalni časnik Gorenjski glas, v katerem sem več let 
sodeloval v rubriki Gorenjski kraji in ljudje. Pravzaprav je rubrika na podlagi očetovih pripovedovanj o 
nekdanjem življenju in delu v naših vaseh na pobudo urednika Andreja Trilerja zaradi mojega neznanskega 
navdušenja za pisanje tudi nastala in rasla iz leta v leto. Običaji so me privlačevali zaradi očetovega 
pripovedovanja, prav v tistih letih pa sem začel izpolnjevati tudi vprašalnike o gorenjskih običajih za tedaj 
vodilnega slovenskega etnologa dr. Nika Kureta. Ob tem sem napisal tudi več pogovorov z ljudmi, ki so 
izstopali. Oče je navadno rekel: 
          »Ivan, zdajle bova pa tole napisala!« 
          Napisala sva tako, da mi je oče povedal kaj o starih časih, sam pa sem to zapisal in naslednjo soboto je 
bilo to v Glasu že objavljeno. Za vse življenju mi je ostal oče v spominu, kako je Gorenjski glas prebiral ob 
kuhinjskem oknu s posebnim ponosom in še posebej moj članek, kot je označil vsako tako pisanje, je vedno 
prebral po petkrat, sedemkrat. Kako tudi ne, ko pa je tako njegov svet na lepem zavzel vso Gorenjsko, 
nazadnje pa je ostal tudi kot fizično potrdilo v obliki izrezka iz časopisa v stenski omarici v dnevni sobi. 
Tako je bilo tudi s pogovorom z Ivanom Selanom. Ko sem staršem omenil, da bi napisal tudi o njem kaj v 
Gorenjski glas, sta se oba navdušeno strinjala, mama pa je pripomnila, naj tisto o ponarejanju denarja raje 
zamolčim, da nam ne bo kdo kaj zameril. A brat Ciril, ki je imel tudi veliko smisla za pisanje, mi je naročil, 
naj tovariša Selana – kot se je tedaj reklo uradno – to vendarle vseeno previdno vprašam, kajti iz tega izvira 
tako rekoč vsa Selanova zgodba. 
          Moram priznati, da sem odšel v Suhadole posebej vznemirjen in tudi kar dobro pripravljen, saj sem 
moral našega velikega kartografa vprašati vse po vrsti: kako je prišel do risanja zemljevidov, kako se je 
počutil v Beogradu, kako zemljevide sestavlja, ali pozna vse kraje, ki so na njegovih zemljevidih, itn. Čeprav 
sem k njemu skočil s kolesom že dan prej in sva se skupaj dogovorila za uro obiska, sem bil še vedno 
prepričan, da me bo ob mojih predrznih vprašanjih takoj postavil na cesto. Za vsak primer sem kolo 
postavil že v smeri proti Mostam … 
          Na moje veliko presenečenje pa me je sprejel zelo odprto in prisrčno, ponudil mi je celo piškote, 
potem pa mi je celi dve uri razlagal, kako zemljevid nastaja, kako mora posebej narisati ceste, posebej 
železniške proge, posebej vode in nasploh veliko stvari, potem pa vsako risbo na isti papir tiskajo po 
sedemkrat in na koncu se pred našimi očmi pokaže celovita podoba. Odkritosrčno mi je povedal tudi svojo 
ponarejevalsko zgodbo in nasploh, kako je prišel do tega poklica, še bolj pa so mi ostale v spominu njegove 
besede glede njegovega dela: 
          »Najtežje je narisati Zasavje. Tam je treba natanko narisati Savo, ob njej železniško progo, zraven pa 
še cesto in mnoga naselja. Če pri risanju zgrešiš samo za desetinko milimetra, bi se na marsikaterem kraju 
to lahko med seboj prekrivalo in bi bil zemljevid navaden zmazek.« 
          Moram priznati, da sem od tistega časa občudoval njegove zemljevide s še večjim spoštovanjem. In 
prav na vsakem zemljevidu sem opazil, da je vse na svojem mestu. 
          Še bolj me je presenetilo, ko mi je povedal: 
          »Veš, Ivan, danes ni lahko risati zemljevidov, ko je Jugoslavija, še posebej pa Slovenija, v velikem 
razvojnem zamahu. Poglej, še včeraj je bila polovica cest navadnih, makadamskih, čez noč pa položijo 
asfalt na to ali ono cesto. Če bi jaz narisal kje tam, kjer je zdaj že asfaltna prevleka, makadam, bi me ljudje 
požrli. Še bolj pa obratno. Zato sem naročen na več časopisov in prav natanko spremljam, kje so odprli 
kako asfaltno cesto. Vse bližnje kraje po Gorenjski in tudi pod Ljubljano pa si grem ogledat s kolesom kar 
sam. Sem pač tak človek, da najbolj zaupam samemu sebi.« 
          Tudi zato je bil Ivan iz Suhadol veliko več na kolesu kot pri delu na kmetiji … 
          Ko je bil pogovor v Gorenjskem glasu objavljen, sem bil seveda sila ponosen, da sem v svet spravil 
tako pomembnega človeka, ki pa je bil na videz preprost kmečki človek iz Suhadol. Zdelo se mi je tudi, da 
so članek prebrali vsi ljudje in da bodo našega velikega kartografa zdaj končno res cenili tako, kot je treba. 
Še bolj pa sem bil ponosen, ko se je Ivan kmalu po objavi pogovora pojavil s kolesom pri nas – nikoli ne 
bom pozabil njegovih hlačnic, spetih s posebnimi kovinskimi ščipalkami – in mi rekel: 
          »Fant, tisto o meni si pa dobro napisal. Iz tebe pa še nekaj bo!« 
          Seveda mi je njegova pohvala, pohvala jugoslovansko uglednega človeka, veliko pomenila. Zdelo se 
mi je celo, da sva postala neke vrste posebna zaveznika, ki razumeva svet vendarle nekoliko drugače kot 
nekateri, včasih že kar preveč starokopitni kmetje. In kadar koli sva se pozneje srečala, me je vedno 
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povabil, naj se še kaj oglasim pri njem, da bova – kot je dejal – še kakšno rekla. Čeprav sem bil še mulec, me 
je torej jemal kot povsem enakovrednega sebi. 
          Pozneje je naključje naneslo, da sem med študijem na slavistiki spoznal njegovo vnukinjo Vlasto, s 
katero sva skupaj prebila kar precej študijskih ur, skupaj pa smo odšli tudi na daljše absolventsko potovanje 
z vlakom po tedanji Sovjetski zvezi. Seveda sem sošolko Vlasto že ob prvem srečanju, ko mi je povedala, 
kako se piše, vprašal, ali je kaj v sorodu s slavnim kartografom, pa mi je takoj pritrdila, da je to njen stari ata 
in da ima tudi ona nadvse lepe spomine nanj in na obiske v Suhadolah. Seveda sem ob tem pobliže spoznal 
tudi Vlastinega očeta, enega od sinov Ivana Selana, pa tudi Vlastino mamo, ki naju je kot študenta ves čas 
oskrbovala z odličnimi piškoti. Prav prisrčno pa smo se skupaj nasmejali, ko sem Vlastini mami povedal, da 
mi je piškote ponudil tudi njen tast. Vsekakor se je prijazna srčna vez podaljšala tudi v naslednja dva 
Selanova rodova. 
          Večino svojih prvih zapisov imam na srečo ohranjenih. Med njimi tudi pogovor s kartografom Ivanom 
Selanom. Srčno blizu mi je zato, ker je to eden od prvih samostojnih člankov, pogovorov, ki ni nastal po 
očetovem pripovedovanju. Prav vesel pa sem bil, da je to pravzaprav nasploh prvi članek o kartografu 
Selanu. In ker sem snov zanj dobil iz prve roke, v prijaznem pogovoru z njim, se mi zdi, da je kljub kratkosti 
vendarle vreden nekaj več. Pa tudi sicer ohranjam na našega znamenitega krajana (Suhadole, Žeje in Križ 
so vedno sodili pod Moste) prijazen spomin, ki je topel kot jesensko sonce, za katero vemo, da prej ko slej 
odide, toplina ob spominu nanj pa za vedno ostane v srcu. 
  
  
  
   
 
Jožef Pavlič 

IVAN SELAN – VELIKI ROJAK, KARTOGRAF IN DOMOLJUB 
 
          S kartografom Ivanom Selanom iz Suhadol pri Komendi sem se prvič »srečal« v OŠ Komenda-Moste, 
ko sem na steni našega razreda občudoval njegova velika stenska zemljevida FLR Jugoslavije v merilu 
1 : 500.000 iz leta 1952 in Slovenije v merilu 1 : 150.000 iz leta 1955. Še danes se avtorju ne morem načuditi, 
kako mu je, kmetu samouku, uspelo narediti tako zanimiva, pregledna in topografsko bogata zemljevida, 
ki jih je profesorica Tatjana Divjak uporabljala pri pouku zemljepisa in zgodovine. Jasneje mi je postalo 
pozneje, ko sem zvedel, kako se je kalil Selan kartograf in kako velik mojster je bil. Pri tem mi je obzorja 
vedenja o njem širil doktor geografije Marko Žerovnik iz Komende, sam kartograf, Selanov najožji 
sodelavec, najboljši poznavalec, ohranjevalec njegovih zemljevidov ter pobudnik akademije in odprtja 
stalne razstave (22. novembra 2002) ob stoti obletnici mojstrovega rojstva (Ivan Selan se je rodil 18. 
novembra 1902 v Savljah št. 23 pri Ljubljani) v dveh prostorih nekdanjega Glavarjevega špitala v Komendi; 
za stalno razstavo je tudi preskrbel in podaril iz lastne zbirke Selanove zemljevide, pripomočke za njihovo 
izdelavo in dokumentarno gradivo o kartografu. Prav on me je uvedel v podrobnejše preučevanje življenja 
in dela Ivana Selana, srečanja in pogovore s kartografovim polbratom Feliksom iz Ljubljane in sinom 
Slavkom iz Domžal, mi zaupal mesto podpredsednika pripravljalnega odbora za akademijo in razstavo, 
najprej pa navdušil za pisanje v komendski občinski list Aplenco in drugam o velikem rojaku, občanu, 
Slovencu. Izjemnem človeku, kar najbolje potrjujejo njegova dela – blizu 350 raznovrstnih zemljevidov. V 
trajni spomin mi je kopija njegovega izvirnega zemljevida Občine Komende v obdobju med prvo in drugo 
svetovno vojno v merilu 1 : 15.000 z vrisanimi mejami tedanjega šolskega okoliša, zapisov in doku-
mentarnega gradiva o njem pa se mi je z leti nabralo za zajetno mapo. Med njim je tudi moja zgibanka Ivan 
Selan, kartograf samouk (1902–1981), ki jo je Občina Komenda izdala ob odprtju njegove  spominske sobe 
in stalne razstave.  
          Moje zanimanje za Selana je v šolskih letih poleg omenjenih zemljevidov Jugoslavije in Slovenije pri 
pouku verouka še v prostoru nad zakristijo pritegoval veroučni zemljevid Palestine v merilu 1 : 333.000. 
Leta 1967 ga je izdal in založil Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, Selana pa je, da ga je narisal, pridobil prav 
naš katehet, komendski župnik Viktorijan Demšar. 
Z mamo Angelo sva še posebej občudovala Selanov zemljevid Komende z okolico iz leta 1955, ki je bil ob 
prispevku Viktorijana Demšarja 800-letnica Komende objavljen na strani 67 v Mohorjevem koledarju za 
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leto 1956. Zlasti naju je pritegnilo, kako je mojster kartografije na njem upodobil najrazličnejše dejavnosti, 
naravna bogastva in danosti v Komendi in bližnjih vaseh ter njihovi okolici.  
S kartografom Selanom sem se prvič pobliže srečal in pogovarjal 13. junija 1976, ko sem s člani Planinskega 
društva Mengeš obiskal avstrijsko zvezno deželo Koroško. Sedela sva skupaj pred gostiščem v Djekšah. 
Tedaj mi je povedal, da je šel na ta izlet, da vidi, kako je danes s kraji, ki jih je vrisal na svoje zemljevide. Dva 
dni pred tem izletom ga je obiskala moja žena Marta, rojena Zarnik, iz Suhadol pri Komendi, ki jo je Ivan 
Selan redno ustavljal, kadar je šla z omenjenim društvom, pri katerem je bila blagajničarka, kam v hribe ali 
po Sloveniji. Sila ga je zanimalo vse: kod so hodili, posebej če po kakšni novi poti … Vse mu je morala 
natančno poročati, zato si je še toliko bolj ogledovala obiskane kraje in si jih vtiskala v spomin, da mu je 
pozneje lahko verodostojno poročala. Vso Slovenijo je imel tako rekoč v glavi. 
          Ko sem se leta 1979 priženil v Suhadole, me je pot v službo in iz nje redno vodila mimo Selanove hiše. 
S kartografom se nisem srečeval, saj so mu bila tedaj že šteta leta (umrl je 29. septembra 1981), začel pa 
sem se, vsaj kar se preučevanja njegovega dela in življenja tiče, po njegovi smrti. Podprl sem zamisel, da bi 
njegova hiša po mojstrovi smrti postala muzej, v katerem bi bila razstavljena njegovega dela, predmeti, ki 
jih je uporabljal pri izdelovanju zemljevidov, in dokumentarno gradivo o njem. O tem sem tudi pisal v 
Kamniški občan, vendar so članek objavili z veliko zamudo, ko hiše že ni bilo več, so jo porušili. Kartografov 
sin Slavko mi je, ko sem ga vprašal, kako da so najožji sorodniki to dopustili, odgovoril, da je bila hiša 
dotrajana, ker je stala na poplavnem svetu, je že puščala streha, zato jim ni kazalo drugega, kakor da jo 
podrejo. Danes je na njenem mestu novogradnja, žal pa je bila zamujena enkratna priložnost, da bi se v 
Suhadolah vidneje ohranil spomin na velikega vaščana, da bi imeli kam dati ploščo v spomin nanj. Zadevo 
je rešil dr. Marko Žerovnik iz Komende, ki si je za eno svojih življenjskih nalog postavil najprej ovekovečiti 
izjemnega kartografa v prispevkih za občinski list Aplenco in druga javna občila, nato pa tudi poskrbeti za 
primeren prostor, v katerem bodo dostojno predstavljena vsaj njegova pomembnejša dela; nazadnje je 
tudi napisal monografijo o Ivanu Selanu. Njegovo povabilo, da mu pri prvih dveh stvareh pomagam, sem 
rad sprejel v zavesti, da gre za reševanje spomina in zapuščine ne le izjemnega sovaščana, marveč tudi 
občana Komende, Slovenca. To mu priznava tudi dr. Sandi Sitar, ki ga je uvrstil v svojo knjigo Sto 
slovenskih znanstvenikov (Zadnji kartograf – solist, v: Sto slovenskih znanstvenikov, str. 80 in 81, 
Prešernova družba, 1987, Ljubljana). 
          Pri Ivanu Selanu so mi poleg pogleda na njegove raznovrstne zemljevide, ki jih je dan za dnem dolgo v 
noč snoval v svoji podolgovati kmečki hiši sredi Suhadol, še posebej ljubi njegovo zanimanje za gore, ki jih 
je tako zavzeto že od mladih let vnašal na zemljevide in tudi podrobno opisal vzpone nanje, raznovrstni 
načrti, vredni arhitekta in učenjaka, ljubezen do domačih krajev in ljudi ter naše širše domovine, kar je 
dokazoval z obiski Slovencev zunaj meja matice ter z doslednim pisanjem in s tem tudi ohranjanjem 
slovenskih imen krajev v zamejstvu. Njegovi zemljevidi so zame prava zemljepisna poezija Slovenije in 
sosednjih pokrajin, žal ne več slovenskih; dobesedno zaživijo pred menoj. Vesel sem, da živim v njegovi 
vasi, kot planinec hodim po stezah in poteh, ki jih je prehodil in opisal ta veliki Slovenec, s suhadolskih poti 
kot on pogledujem proti bližnjim in daljnim goram ter da ima naša vas tako velikega moža. Resda telesno 
mrtvega, vendar vedno znova oživljenega v spominih, pripovedovanju, pisanju, zlasti pa njegovih trajno 
veljavnih in vrednih zemljevidih. Pričujoča monografija dr. Marka Žerovnika je ključna za njegovo pravo 
razumevanje. Avtorju vse čestitke zanjo in hvala, da me je pritegnil k sodelovanju, da sem tudi sam dodal 
nekaj kamenčkov v mozaik Selanove življenjske in ustvarjalne podobe.  
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UVOD 

 
          Ivan Selan se je rodil v Savljah pri Ljubljani. Njegov oče Matija se je po dvojnem vdovstvu poročil še 
tretjič. Vse tri žene – Neža, Mana in Katarina – so mu povile 29 otrok; 11 jih je umrlo, preden so bili stari pol 
leta, 18 pa jih je preživelo.  
          Ivanov polbrat Feliks mi je povedal, da v Selanovi družini, po domače pri Bazelnu v Savljah, niso bili nič 
posebnega, med otroki je nekoliko izstopal le Johan (Ivan). Za kmečko delo sicer ni kazal nobene vneme, 
rad pa je pasel živino ter se učil in risal. Ker si je v osnovni šoli veliko zapomnil, se mu doma ni bilo treba 
skoraj nič učiti za odličen uspeh. Bazelnova kmetija v Savljah ni bila velika, obsegala je le dobre tri hektarje 
zemlje; zaradi številne družine je bilo njihovo življenje dokaj trdo, kar pa jim ni vzelo volje, je še dodal 
Feliks. Pomagali so si na vse mogoče načine, tudi s prodajo kmetijskih pridelkov na ljubljanski tržnici. 
          Tri leta po smrti svoje matere Neže se je Ivan (Johan) leta 1914, ko mu je bilo 12 let, preselil iz Savelj v 
Suhadole pri Komendi, kjer je bil na Šimnovi kmetiji predviden za 
gospodarja. Na kmetiji sta tedaj živeli ostareli teti Katra in Marjana, ki 
pa zaradi oslabelosti nista zmogli težkega kmečkega dela. Nekaj pred 
Ivanovim prihodom je na Šimnovi kmetiji gospodaril stric Tone, Nežin 
brat, ki pa je pred tem umrl brez otrok, torej moškega naslednika. Ob 
Ivanovem (v nadaljevanju Selan) prihodu je Šimnova kmetija 
obsegala blizu 20 hektarjev zemlje. Takoj je moral poprijeti za 
kmečko delo, bil pa je razdvojen: bistri mladenič je namreč bolj 
vzljubil knjige in risanje kot kmečko delo. 
          Po prihodu v Suhadole je Selan nadaljeval mešano osnovno šolo 
v Komendi. Iz priložene odpustnice (spričevala) je razvidno, da je 
Selan (v njej je naveden kot Janez Selan) obiskoval ljudsko šolo na 
Ježici in mešano osnovno šolo v Komendi, skupaj od 19. septembra 
1909 do 23. novembra 1916. Kakor na Ježici je tudi šolo v Komendi 
končal z odliko. Pa ne samo to, po izdelavi zemljevidne slike »Pogorje 
Grintavca« je postal znan ne le v Komendi in njeni okolici, ampak tudi 
drugod, zaradi česar je dobil več naročil od šolskih in drugih oblasti. 
                                                  

                                                               
Slika 1. Ivan Selan, rojen 18. novembra 1902, je bil v cerkvi na Ježici krščen  

                                                            za Janeza, doma so ga klicali Johan, ker mu imeni nista bili všeč, pa  
si je kasneje izbral  psevdonim Ivan (fotografija je iz leta 1962). 

   
                                                           

 
          Leta so tekla in prišel je čas ženitve. Selan je v Žejah pri Komendi spoznal Katarino Uranič (Kati),  s 
katero se je poročil leta 1923. Kmalu po poroki je odšel k vojakom. Vojaški rok je služil kot bolničar v 
Kragujevcu, v Srbiji. Zaradi pridnosti in sposobnosti so mu nadrejeni prigovarjali, naj se zaposli pri njih, kar 
pa je Selan prijazno odklonil. Po prihodu domov se je posvetil predvsem družini in gospodarjenju. Da bi si 
olajšal delo na kmetiji, je izdelal več kmetijskih pripomočkov (strojev); z znanjem v zdravilstvu, ki si ga je 
pridobil med služenjem vojaškega roka, pa je pomagal prenekaterim sovaščanom. Na željo jim je pisal tudi 
prošnje in izdelal ali skiciral projekte.   
          Kot odgovorna osebnost si je Selan sproti zapisoval vse, kar je koristnega izvedel in pri svojem delu 
spoznal. Iz knjižic z naslovoma »Gospodarske drobtinice« in »Turistika« je razvidno, da je svoja spoznanja 
natančno zapisoval, tudi z namenom, da bi koristilo drugim. Zaradi zanimive in poučne vsebine in njegovih 
izrazov sem gospodarske recepte ter opise in navodila za planince zapisal tako, kot jih je zapisal on sam. 
          Tlačila pa ga je nočna mora. Bratu Matiji in sestri Kancijanili je bil ob prevzemu Šimnove kmetije 
dolžan izplačati doto, z lastnim povečanjem v skupni vrednosti 25.000 din, ni pa imel denarja. Da bi ga 
pridobil, je posekal več gozdnih parcel in les prodal; nekaj denarja je zaslužil tudi od kmetije, malenkost pa 
od risanja zemljevidov. Z veliko prizadevnostjo se je dokopal do zneska 32.500 din. Da bi ta denar nekoliko 
oplemenitil z obrestmi, ga je  vložil v Peskovo hranilnico v Ljubljani. Toda joj! Peskova hranilnica je 
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bankrotirala in Selan je ostal brez denarja. Izguba ga je strahovito potrla. Ni se več brigal za gospodarstvo. 
Pred bankrotom si je srčno želel dvigniti in urediti svoje posestvo, da bi bil vzor ljudem, hkrati pa bi bratu in 
sestri izplačal doto. Ko pa je denar izgubil, so šli vsi njegovi dobro zamišljeni načrti po zlu. In ko je Selan 
izvedel, da ponekod na Gorenjskem rastejo nove hiše kot gobe in da jim je denar naredil »Prelesnik« (na 
koga je Selan mislil, ni povedal), se mu je v možgane zajedla misel, da bo ponaredil toliko 100-dinarskih 
bankovcev, kolikor denarja je izgubil v Peskovi hranilnici. Misel je kmalu izpolnil, vendar ne zaradi pohlepa 
po bogastvu, temveč iz obupa in jeze. Kot spreten risar je izvrstno uspel. Pri tem pa je računal takole: »Če  
bo  šlo  vse  v  redu, bom v Peskovi hranilnici izgubljeni  denar dobil nazaj, če pa me bodo odkrili, me bodo 
spoznali kot odličnega risarja.« Izšlo se je zadnje: Selan za ponarejanje denarja ni bil kaznovan, bil je 
oproščen, je pa zaslovel.  
          Da bodo bralci dobili čim jasnejšo sliko o Selanovem ponarejanju 100-dinarskih bankovcev in sojenju 
na Deželnem sodišču v Ljubljani leta 1928, navajam v knjigi vse objavljene članke o sojenju Selanu, in to v 
časopisih Slovenski narod (2 članka), Jutro (4) in Slovenec (2). 
          Po prihodu domov iz preiskovalnega zapora v Ljubljani, kjer je preživel 51 dni, se je Selan posvetil 
predvsem kmetiji. Ni pa imel pravega miru. K njemu so prihajali ljudje od vsepovsod in ga spraševali o 
ponarejenem denarju. Nekateri so prišli k njemu samo zato, da bi ga, tedaj že slavnega, spoznali od blizu. 
Toda Selan po oprostilni sodbi na Deželnem sodišču v Ljubljani ni dolgo živel doma v okviru svoje tedaj že 
petčlanske družine. Enajst mesecev po vrnitvi domov iz preiskovalnega zapora v Ljubljani je prejel od 
jugoslovanskega vojaškega ministrstva povabilo, da mu ponujajo zaposlitev v vojaškem geografskem 
inštitutu v Beogradu. Selan se je z veseljem odzval, meneč, da ima izvrstno priliko, da se nauči kartografije, 
do katere je čutil posebno veselje. Pri delu na vojaških topografskih kartah je hitro napredoval. Dosegel je 
tako zavidanja vredno kvaliteto, da so si ga želeli obdržati, tudi z družinskim stanovanjem in višjo plačo. A 
Selan se ni dal. Želel se je vrniti k svoji družini, v Suhadole pod Kamniške planine, ki so ga tako privlačevale.  
          Selan v Beogradu ni pridobil samo veliko znanja iz kartografije, ponudila se mu je tudi priložnost, da 
prinese s seboj v Suhadole topografsko gradivo, ki mu je omogočalo kvalitetnejšo izdelavo novih 
topografskih in tematskih kart ter zemljevidov bližnje in daljne okolice, kasneje tudi Slovenije, Jugoslavije 
in nekaterih njenih delov.  
          Kakor pred odhodom v Beograd in pred ponarejanjem 100-dinarskih bankovcev se je Selan tudi tokrat 
lotil obnove kmetije, postajal pa je vse aktivnejši tudi v aplikativni (praktični) kartografiji. Izdelal je več 
načrtov, tudi za stanovanjsko hišo, skupaj z gospodarskimi pritiklinami. Tega načrta Selan ni nikdar 
realiziral, postavil pa je okoli 35 let kasneje ob stari stanovanjski hiši novo, vendar nedokončano  
gospodarsko poslopje. Tudi z risanjem okenskih mrež (»gavter«) in raznih okraskov za pohištvo ter vezenin 
se je ukvarjal, tako kot že pred nekaj leti. Enako velja za zapisovanje »gospodarskih drobtinic« in podatkov 
o planinarjenju. 
          Čas je tekel in k Selanu so prihajali tudi ljudje s sumljivimi ponudbami. Selan je take ponudbe 
energično odklanjal, a  je vseeno nasedel. Spomladi 1932 sta se pri njem oglasila dva predstavnika, tako sta 
se mu predstavila, organizatorja gasilske veselice v Litiji. Prosila sta ga, da za dobro plačilo izdela več 100- 
in 1.000-dinarskih bankovcev, ki bodo služili kot vstopnice za omenjeno veselico. Selan je ob prvem obisku 
ponudbo odločno odklonil, ko pa sta se pri njem oglasila drugič oziroma tretjič, je ponudbo sprejel, vendar 
pod pogojem, da bodo natisnjeni bankovci brez  številk in rozete. Naročniki so se s tem strinjali in Selan se 
je lotil dela. A ne samo Selan, tudi ubožnejši mlinar s Spodnjega Brnika Anton Gruden je v tistem času 
izdeloval 100-dinarske bankovce.  
          Ko je Selan izvedel, da so v Ljubljani aretirali neko žensko, ki je kupovala s ponarejenim 1.000-
dinarskim bankovcem, se je zelo prestrašil. Ko pa je izvedel, da gre za ponarejevalca s Spodnjega Brnika, se 
je pomiril, a ne za dolgo, sled je namreč vodila tudi k njemu. Postalo mu je jasno, zakaj ga naročniki niso 
povabili na obljubljeno mu gasilsko veselico. Na nepopolne bankovce za 100 in 1.000 din so naročniki brez 
vednosti Selana dodali številke in rozeto ter jih s pomočjo razpečevalcev dali v promet. S tem so Selana 
ogoljufali, in ne samo to, speljali so ga na krivo pot.  
          Šlo je za široko in dobro organizirano ponarejevalsko združbo, ki je skrbela tudi za razpečevanje 
ponarejenih bankovcev, v kateri se je proti svoji v0lji znašel tudi Selan. Poleg njega so aretirali še 12 ljudi, 
ponarejevalce in razpečevalce bankovcev. V preiskovalnem zaporu v Ljubljani so do sojenja čakali 122 dni. 
Na zaporno kazen ali robijo in denarno nadomestilo je bilo obsojenih 9 oseb. Obsojen je bil tudi Selan, 
štirje pa so bili oproščeni.  
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          Ko se je Selan po predčasni izpustitvi z robije vrnil domov, se je še bolj zavzeto kot prej posvetil 
izdelovanju maket, reliefov in raznih kartografskih prikazov. Naročil mu ni nikoli zmanjkalo, celo preveč jih 
je bilo.  
          Izjemen razvoj aplikativne kartografije je sledil po drugi svetovni vojni. Naročniki so kar tekmovali, 
komu bo Selan izdelal več tematskih kart in zemljevidov, kar je razvidno iz pogodb in naročilnic, navedenih 
na straneh 215–221. 
          Selan je tematske karte in splošnogeografske zemljevide izdeloval povsem ročno, in to s preprostim 
risarskim orodjem, ki si ga je večinoma napravil sam. Tudi napise na kartah in zemljevidih je pisal ročno, 
natančneje rečeno risal, s čimer je dosegel svoj razpoznavni slog. 
          Med Selanovimi največjimi kartografskimi dosežki je treba zaradi izjemne kakovosti posebej omeniti 
zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine – Turistični zemljevid v merilu 1 : 300.000 iz leta 1952, pri 
katerem sta plodno vsebinsko sodelovala kot soavtorja prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina. Ne 
samo za Slovenijo, Selan je izdelal nekatere  zemljevide tudi za Jugoslavijo kot celoto, pa tudi za Srbijo, 
Hrvaško, Makedonijo … V več nakladah je bilo natisnjenih več sto tisoč barvnih zemljevidov, namenjenih 
predvsem za šolsko rabo, pa tudi za turizem. Selan je bil prvi v Sloveniji, ki se je v sodelovanju s slikarji lotil 
izdelave perspektivnih reliefnih zemljevidov, s katerimi je dosegel vrhunec svojega kartografskega 
ustvarjanja.  
          Zaradi izjemne plodovitosti in kakovosti raznovrstnih kartografskih del so slovenski mediji o 
Selanovem življenju in delu javnost  izčrpno seznanjali.   
          Da bomo bolje in pravičnejše spoznali veličino Ivana Selana tudi mi, navajam poleg osrednjega 
tekstualnega in slikovnega dela v  knjigi tudi 48 prispevkov, prepisanih iz časopisja, knjig in revij. 
 
          Utrujen od plodovitega dela se je Ivan Selan poslovil od nas v torek, 29. septembra 1981, ob 13. uri in 
45 minut. 
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KRAJ IN ROD IVANA SELANA 
 
          V zgodovinskih virih so Savlje prvič omenjene leta 1282, označene so kot Sevlach. Akademik Milko 
Kos pravi, da ime izvira od lege ob reki Savi, akademik Svetozar Ilešič pa je Savlje opredelil kot obcestno 
vas. 
          Po statističnih podatkih so Savlje v letu 1900 štele 55 stanovanjskih hiš, v njih pa je živelo 297 
prebivalcev. Ljubljana je tedaj segala do stadiona za Bežigradom, vmes do Savelj pa je bilo polje. 
Zaradi širjenja Ljubljane so se Savlje po nekaj desetletjih spojile z Ljubljano, še več, danes so globoko 
zasidrane v njej. 
          V približno takem okolju je Ivan Selan 18. novembra 1902 na Bazelnovi kmetiji zagledal luč sveta. 
Stavba, v kateri se je rodil, je tedaj spadala med najstarejše v Savljah, zgrajena je bila v 17. stoletju. 
          Starša Matije, Ivanovega očeta, sta bila France Selan in Urša Bolka. France se je rodil 3. aprila 1829 na     
Bazelnovi kmetiji v Savljah, Urša Bolka, rojena 29. 11. 1837, pa v Stožicah. Oba sta preminula v letu 1908 
(Urša 22. junija, France 3. oktobra). Imela sta devet otrok, od katerih so, preden so bili stari pol leta, štirje 
umrli. 

          Kakor Ivan Selan se je tudi njegov oče Matija rodil na 
Bazelnovi kmetiji, in sicer 22. februarja 1879. Kot najmlajši sin je 
Matija po očetu Francetu Selanu podedoval kmetijo Bazelnovih 
v Savljah. 
 
 
Slika 2. Podobica, ki jo je Janez (Ivan) Selan prejel pri prvi  sv. 
spovedi na Ježici 8. maja 1911. 

 
 

 
ZAKONSKE ŽENE MATIJE, OČETA IVANA 
SELANA 
 
          Matija Selan se je poročil trikrat: prvič 26. novembra 1900 z 
Nežo Zalokar, rojeno 1. januarja 1877 na Šimnovi kmetiji v 
Suhadolah pri Komendi; drugič 31. januarja 1912 z Mano Oselj, 
rojeno 8. novembra 1985 na Tišlerjevi kmetiji v Bukovici in tretjič 
16. avgusta 1927 s Katarino Košenina, rojeno 17. aprila 1900 na 
Matjaževi kmetiji v Spodnjih Senicah pri Medvodah. 
          Neža Zalokar je v zakonski skupnosti z Matijo rodila devet 
otrok: pet sinov in štiri hčere. Šest otrok je umrlo, preden so bili 

stari pol leta. Preživeli so trije: Janez (kasneje se je preimenoval v Ivana), Matija in Kancijanila. Janez je bil 
po rojstvu drugi otrok, rojen 18.  novembra 1902. Približno eno leto pred njim se je rodil Frančišek, ki pa je v 
mesecu rojstva umrl. Neža je umrla 11. novembra 1911, stara 34 let.  
          Mana Oselj, druga žena Matije Selana, je rodila enajst otrok: šest sinov in pet hčera. Štirje otroci so 
umrli, preden so bili stari pol leta. Mana je umrla 22. marca 1927, stara 42 let.  
          Katarina Košenina, tretja žena Matije Selana, je rodila devet otrok: štiri sinove in pet hčera. Zadnji, v 
letu 1943 rojeni otrok je umrl, preden je bil star pol leta.  
          Skupaj se je v omenjenih treh zakonskih skupnostih rodilo 29 otrok. Pred pol leta starosti je umrlo 11 
otrok, preživelo pa jih je 18.  
          Med prvim in zadnjim otrokom je 42 let starostne razlike. Oče  Matija je bil ob rojstvu prvega otroka 
star 22 let, ob rojstvu zadnjega, devetindvajsetega, pa 64. 
          Iz rodovniške knjige (napisal jo je Ivanov bratranec Lojze Selan) je razvidno, da se je v šestih rodovih 
bližnjih in daljnih Selanovih sorodnikov (pred pol leta starosti umrli niso upoštevani) rodilo od leta 1829 do 
1995  320 otrok: 181 sinov in 139 hčera, umrlo pa je 59 članov te izjemno velike rodbine, kar je za slovenske 
razmere posebnost.  
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           Pisec rodovniške knjige navaja, da so mu bili pri sestavljanju rodovnika v veliko pomoč podatki, 
pridobljeni od očeta Matije, ki jih je zapisoval za svoje družinske člane do svoje smrti 7. avgusta 1948. 
          Večina Matijevih otrok se je po poroki naselila blizu svoje rojstne hiše v Savljah. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. Slabo ohranjena 
Ivanova slika na notranji 
strani domačega 
gospodarskega poslopja v 
Savljah. Narisal jo je leta 
1908 kot šestletni otrok z 
vodenimi barvicami.  

 
 

 
 
Slika 4. Janez (Ivan) Selan (označen z navpično črto),  učenec 3. razreda ljudske šole na Ježici pri Ljubljani v 
šolskem letu 1911/12. 
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PRIHOD IVANA SELANA V SUHADOLE   
 
          Ivan Selan je do 12. leta živel doma na Bazelnovi domačiji v Savljah. V letu 1914 se je preselil v 
Suhadole, kjer je čez nekaj let prevzel gospodarjenje na Šimnovčevi kmetiji v Suhadolah. Na  kmetiji se je 
približno pred devetintridesetimi leti rodila Ivanova mati Neža Zalokar. Nekaj pred prihodom Ivana Selana 
v Suhadole je na kmetiji gospodaril stric Tone, Nežin brat, ki pa je umrl brez otrok. Na Šimnovčevi kmetiji 
sta živeli ostareli Ivanovi stari teti Katra in Marjana, ki zaradi oslabelosti nista zmogli težkega kmečkega 
dela. Na tej kmetiji je ob Selanovem prihodu živel tudi Tone Burnik, njegov dobro leto mlajši sorodnik, ki 
pa se je približno po dveh letih odselil. 
          Suhadole, kamor se je iz Savelj priselil Selan kot 12-letni otrok, je starodavna vas (domačini in 
okoličani jo imenujejo Skadole). Leži v ravnini severno od Slevskega hriba (445 m) in ob reki Pšati. V 
zgodovinskih virih se Suhadole prvič omenjajo 21. februarja 1256 kot »Salchdorf«; v listini, datirani 2. 
oktobra 1322, pa se omenjajo v zvezi s prodajo desetine 12 hub kot »Suchoedol«. 
          Podružnična cerkev sv. Klemena, zgrajena leta 1526, stoji sredi vasi Suhadole, le nekaj metrov stran 
od tedanje Šimnovčeve kmetije. Nekaj let po smrti Ivana Selana so njegovi trije sinovi hišo z zemljiščem 
odtujili, prodali. Namesto tedanje lepo vzdrževane kmečke hiše stoji na njenem mestu novozgrajena 
stanovanjska hiša; ohranjeno pa je gospodarsko poslopje, ki spominja na Selanov čas. 
          Po prihodu Selana v Suhadole, leta 1916, je v vasi živelo 235 prebivalcev; večina se je preživljala s 
kmetijstvom, nekaj pa je bilo tudi delavcev in obrtnikov, predvsem copatarjev in ščetarjev. 
          Ko je Selan prevzel kmetijo, obsegala je nekaj manj kot 20 hektarjev, je bil dolžan bratu Matiji in sestri 
Kancijanili izplačati doto, preračunano iz prejšnjih kron, po 500 din. Ker sta se mu zdela zneska prenizka, je 
iz lastnih nagibov doto obema povečal na 12.500 din. 
          In zakaj samo tema dvema? Od devetih otrok, ki jih je rodila njihova mati Neža, so namreč vsi drugi 
bratci in sestrice umrli, preden so bili stari pol leta: najprej Frančišek kot prvorojeni otrok, Matija kot tretji, 
Lovrenc kot četrti, Angela kot sedma, Rozalija kot osma in Elizabeta kot deveta.  
           Neža, njihova mati, je umrla leta 1911, to je v času, ko je njen sin Selan obiskoval Ljudsko šolo na 
Ježici pri Ljubljani. 

          Po prihodu v Suhadole je moral 12-
letni Selan takoj prijeti za kmečko delo. 
V mislih pa je bil razdvojen. Bistri 
mladenič je namreč bolj vzljubil knjige 
in risanje kot kmečko delo. Spal pa je, 
kot je bil tedaj običaj, v hlevu na senu ali 
na seniku. Čeprav je bil mlad, se je kljub 
razdvojenosti lotil vsakega dela. A po 
večerni košnji krme za živino, oranju in 
podobnih težkih kmečkih opravilih je 
našel še nekaj prostega časa za svoje 
nagnjenje, s katerim se je rodil. 
          
 
 
Slika 5. Tloris osrednjega dela naselja 

Suhadole. Levo (nekoliko zgoraj) je Šimnova kmetija, kamor se je leta 1916 priselil Janez (Ivan) Selan.                                                                                                                                    
 
          Najprej je na kmetiji vestno delal, kasneje, na račun branja in risanja, pa vse manj, kar je stari teti 
Katro (80 let) in Marjano (62 let) zelo jezilo. Zaneslo ga je tudi na planine, kamor bi šel še večkrat, če bi imel 
priložnost. Ljubil je naravo, vse manj pa kmečko delo. Rojen je bil namreč za drugo, ustvarjalno delo, ne za 
kmetovanje, kar je več let za tem potrdil s pionirskim delom v kartografiji. 
          Po prihodu v Suhadole je Selan po ljudski šoli na Ježici nadaljeval šolanje na trirazredni mešani šoli v 
Komendi, kjer je končal tretji razred in drugi oddelek ponavljalne šole. Kot prej na Ježici je bil tudi na 
komendski osnovni (ljudski) šoli prav dober v vseh predmetih, kar je v tistem času pomenilo odličen uspeh. 
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Slika 6. Ena od prvih Selanovih topografskih kart.  
Slika obsega območje med dolinama Tuhinja in Črnega grabna, z osrednjim naseljem Zlatim poljem. Selan je 
ozemlje upodobil zelo preprosto (začetniško). Uporabil je sicer več barv, kar pa h kvaliteti ni kaj dosti 
pripomoglo. Katero od topografskih kart je vzel za osnovo, ni znano, tudi datuma ne navaja. Po kvaliteti risbe 
lahko ocenjujemo, da  jo je izdelal pred risbo  »Pogorje Grintavca« (pravilno je Grintovec) leta 1918. 
 
 
 
 

IVAN SELAN JE ZAVZETO OPAZOVAL SVET OKROG SEBE 
 
          Ko je bil na polju ali kje drugod na planem svetu, je Selan doživeto opazoval in občudoval skrivnostni 
svet. Pogosto se je oziral tudi proti Kamniškim planinam, hkrati pa se spraševal, kako so le nastale. Toda ne 
samo od daleč, tudi od blizu jih je hotel doživeti, kar se mu je v doglednem času tudi uresničilo. 
Njegova pot ga je najprej vodila na Krvavec, kjer se mu je odprl čudovit pogled na Grintovec in Kočno. Z 
daljnogledom je tedaj iskal podrobnosti v bližnjih gorskih vršacih, v predgorju Tunjiških dobrav, v 
Ljubljanski kotlini, v Karavankah in v Julijcih, v Zasavskem hribovju in drugod. Od vrhov ga je najbolj 
navdušil Grintovec, 2.558 metrov visoki piramidni vrh Kamniško-Savinjskih Alp. Sklenil je, da se bo v bližnji 
prihodnosti povzpel na njegov vrh. Da bi se lažje orientiral pri vzponu nanj, je narisal podroben zemljevid s 
planinskimi potmi in stezami. To je bila prva njegova resnejša risba – zemljevid; izdelal jo je leta 1918. Risbi 
je dal naslov »Pogorje Grintavca«. Pri risanju si je pomagal z avstrijsko specialno karto v merilu 1 : 75.000, ki 
jo je povečal v merilo 1 : 37.500. S povečavo je pridobil več prostora in s tem tudi večjo preglednost reliefa 
in raznovrstnih topografskih znakov. 
          S tankim, damskim, obrušenim peresom je vsebino na karti upodobil v treh barvah: vodovje in 
izohipse (višinske linije) v rjavi, gorske poti in steze v rdeči ter napise, višinske kote in številke v črni barvi. 
Ob risbi je napisal: »Prva karta«, »Merilo 1:37.500« in »Risal J. Selan«.  
          Vzpon na Grintovec je Selan s prijatelji uresničil v letu 1918 kot šestnajstletni mladenič. V lepem 
sončnem vremenu so neko poletno soboto iz Suhadol krenili s kolesi proti Kamniški Bistrici (601 m), od 
koder so po krajšem postanku krenili proti planinskemu domu na Kokrskem sedlu (1793 m), kjer so 
prenočili.  
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Slika 7. Prvi Selanov zemljevid z letnico 1918. Tedaj se je Selan še podpisoval s krstnim imenom Janez in ne 
Ivan kot okoli deset let za tem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 8. Avstrijska topografska karta v merilu 1 : 37.500. Povečana je iz avstrijske specialne topografske karte v 
merilu 1 : 75.000;  evidentirana je pod sekcijsko oznako Eisenkappel und Kanker (Železna Kapla in Kokra). 
Predstavlja pa gorovje v istem obsegu kot Selanova risba »Pogorje Grintavca« v merilu 1 : 37.000. 
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Vstali so zgodaj, v jasnem, a hladnem jutru. Veseli so od tod 
krenili proti vrhu Grintovca (2558 m), do koder so potrebovali 
približno uro in pol. Zmago so zaznamovali z vriskanjem in 
petjem. Pridružil se jim je tudi Selan, čeravno za petje ni imel 
dobrega posluha. V Suhadole so se vrnili v poznih večernih 
urah istega dne. Ker niso bili v najboljši kondiciji, jih je pot na 
Grintovec precej zdelala; prizanesel pa jim ni niti 
»musklfiber«, ki se je izraziteje pojavil naslednjega dne. Pa kaj 
zato, bili smo vsaj na vrhu, mi je ob neki priliki povedal Ivan 
Selan. 
          Selan je že v rosnih letih razmišljal, kako bi opozoril ljudi 
nase. Ta sen se mu je uresničil, ko je zemljevid Grintovca 
prišel v roke ravnatelju Ljudske šole v Komendi Ivanu Vugi. 
          Ob pogledu na zemljevid je opazil v Selanu izreden 
naravni talent, zato mu je dal nalogo, da nariše zemljevid 
komendske šole z bližnjo okolico. Po opravljenem delu mu je 
Vuga čestital k izvrstno izdelanemu zemljevidu; s kolegi pa 
mu je v zahvalo priredil na šoli manjšo slovesnost. 

 
 

 
Slika 9. Janez (Ivan) Selan v 15. letu starosti. 
 
 
 
POGLEJMO, KAKO JE IVAN SELAN IZDELAL ZEMLJEVID     
 »POGORJE GRINTAVCA« 
 
          Izdelave te risbe se je Selan lotil takole: V roke je vzel avstrijsko specialno topografsko karto v 
merilu 1 : 75.000 (slika 46) in jo povečal v merilo 1 : 37.000. Iz karte v večjem merilu (1 : 37.500) je nato 
prerisal gorske grebene, njih skalovje pa obsenčil. Prerisal je tudi vse gorske poti (steze) ter označil 
trigonometrijske točke in kote s številkami višin. Zaradi boljše preglednosti v risbo ni vnesel šraf, ki na 
avstrijski karti podrobneje prikazujejo značilnosti reliefa, ohranil pa je izohipse (višinske plastnice). 
Pohvalno je, da je iz drugega kartografskega gradiva poleg že obstoječih slovenskih imen na avstrijski karti 
dodal še nekaj novih slovenskih in tako obogatil karto s slovenskimi imeni. Dodal je tudi nekaj gorskih poti. 
Zaradi vnosa več barv je karta (risba) postala preglednejša (primerjaj karti v merilu 1 : 37.500). 
          Ko je Vuga zemljevid pokazal okrajnemu šolskemu odboru v Kamniku, jim je bil tako všeč, da so 
Selanu naročili, naj izdela unikatne zemljevide za vse ljudske šole v kamniškem okraju. Kmalu za tem so za 
Selanov talent izvedeli tudi v Ljubljani. Pri njem v Suhadolah se je oglasil banovinski inšpektor in od 
Šolskega sveta v Ljubljani prinesel Selanu naročilnico za izdelavo zemljevidov za ljudske šole v 
Ljubljanskem, Kranjskem in Radovljiškem okraju. Selan je naročilo z veseljem sprejel in tudi zanje izdelal 
unikate. V tistem času v takšne namene zemljevidov še niso razmnoževali. 
          Ker se je védenje o Selanovi risarki nadarjenosti vse bolj širilo, je dobival naročilo za naročilom, tudi od 
občin in celo od žandarmerij. Nanj so se pričeli obračati tudi vaščani, da jim nariše zemljevid domačije z 
bližnjo okolico, zahtevnejšim pa tudi parcelacijo z oštevilčenjem in izrabo tal. Pri tem delu si je pomagal 
predvsem s podatki iz katastrske mape v merilu 1 : 2.880. 
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                             Slika 10. Odpustnica Janeza (Ivana) Selana o dovršeni mešani osnovni šoli v Komendi. 



25 

 

 

 
Slika 11.  Vrednostne in opisne ocene na Obrazcu 5. 

         
 
          Iz podatkov v odpustnici je razvidno, da je Ivan Selan najprej obiskoval osnovno šolo na Ježici pri 
Ljubljani, in to od 19. septembra 1909 do prihoda v Suhadole leta 1914. Osnovno šolanje je nato nadaljeval 
v Komendi, kjer je leta 1916 dovršil tretji razred in drugi oddelek ponavljalne šole.  
           Ivan Selan je osnovno šolo v Komendi zaključil s hvalevrednim, vztrajnim, prav dobrim in prav ličnim 
uspehom, kar pomeni, da je bil po današnji zaznambi ocen v vseh predmetih odličen (glej ocene v 
odpustnici in  tabeli Pregled redov). 
          Na duplikatu odpustnice, izdane Ivanu Selanu leta 1928, je razvidno, da je bil tedaj upravitelj osnovne  
šole v Komendi Ivan Vuga, ki je prvi razpoznavno pozitivno ocenil Selanovo kartografsko risbo »Pogorje 
Grintavca«.  

 
 
 
IVAN SELAN SE JE PO OSNOVNI ŠOLI SAM IZOBRAŽEVAL 
 
          Ker v osnovni šoli po lastnem mnenju ni dobil želenega znanja, potrebnega za njegove cilje, se je 
Selan odločil, da se bo naprej sam izobraževal v naravoslovnih, matematičnih in tehničnih vedah. V ta 
namen si je postavil na domačem seniku mizico in svetilko. Kupil je več knjig poljudne vsebine: iz 
geometrije, geografije, geologije, astronomije, aritmetike, kemije, fizike … in jih zložil na prirejene police 
golobnjaka. Večer za večerom, včasih tudi pozno v noč je presedel ob knjigah in se učil. »Znanje iz teh knjig 
sem kar hlastal,« mi je ob neki priliki dejal in nadaljeval: »Na ta način sem si pridobil veliko teoretičnega 
znanja, pa tudi nekaj praktičnega o risanju oziroma kopiranju zemljevidov, h katerim sem že tedaj težil.« 
          Njegova knjižnica je obsegala poleg raznega literarnega gradiva 57 knjig poljudne strokovne vsebine z 
naslovi: Fizika in kemija, Fizika z astronomijo in kemijo, Mehanika – splošna, Meteorologija, Astronomija, 
Kemija – splošna, Kemija – popularna, Kemija – organska, Kemija – anorganska, Zoologija, Botanika, 
Morfologija – botanična, Fiziologija, Sistematika, Mineralogija in geologija, Mineralogija – posebna, 
Geologija – posebna, Tehnologija, Strojništvo, Arhitektura, Fotografija, Matematika, Aritmetika,  
Geometrija, Administracija, Knjigovodstvo, Zdravilstvo, Anatomija, Higijena, Sport, Turistika, Geografija, 
Topografija, Biografija, Arheologija – Historija, Filozofija – splošno, Psihologija, Logika, Pedagogika, 
Ekonomija, Sociologija, Jezikoslovje, Slovstvo, Književnost, Politika, Pravoslovje, Umetnost, Glasba, 
Tehnologija kart – splošno, Dogmatika, Liturgika, Apologetika, Leposlovje, Pesnitve, Antikvariat. 
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Če se je Selan pri knjigah zadrževal podnevi, sta bili stari teti Katra in Marjana zaradi obilice kmečkega dela 
nanj zelo jezni, včasih sta mu navili celo ušesa, kar pa ni dosti pomagalo.         

 
 
 
OD KOD IVANU SELANU TOLIKŠNA VOLJA IN MOČ 
 
          Thomas Alva Edison pravi, da genialnost sestavljajo desetina nadarjenosti in devet desetin trdega dela, 
Honoré de Balzac pa, da je vsa človekova moč le seštevek časa in potrpežljivosti. Če k temu dodamo 
neizmerno veselje do ustvarjalnega dela, smo v primeru Selana odgovorili skoraj na vsa temeljna 
vprašanja. 
          Priznani slovenski geograf France Planina je o Ivanu Selanu napisal takole: »Rojenice so Ivanu Selanu 
položile v zibel tiste lastnosti, ki so pozneje kljub povsem drugačnim usmerjanjem njegovo življenjsko pot 
naravnale h kartografiji. To so njegove izredne sposobnosti: bister vid, mirna roka, železna vztrajnost ter 
smisel za red in lepoto.«  
          Nadarjenost, kakršna je obsevala Ivana Selana, je treba izrabiti, in on jo je genialno. 

 
 
 
ČAS ŽENITVE IN VOJAŠKO SLUŽENJE                    
 

          Leta so tekla in prišel je čas ženitve. Selan je v 
Žejah pri Komendi spoznal prikupno in delovno dekle 
Katarino Uranič (Kati), rojeno 26. novembra 1904, s 
katero se je poročil 14. maja 1923. 
          Kmalu po poroki je bil Ivan Selan vpoklican k 
vojakom. Vojaški rok je služil v Kragujevcu, v Srbiji, kjer 
je bil dodeljen v pisarno k pomočniku šefa vojaške 
bolnice. Tam je pisal razne medicinske sezname in 
vodil administracijo. Naučil se je celo nekaterih po-
membnih zdravstevih diagnoz. Preden je pri vojakih 
zapustil delovno mesto, so mu nadrejeni prigovarjali, 
naj ostane pri njih, pri tem pa so mu obljubljali vojaško 
napredovanje in dostojen zaslužek, a Selan ponudbe ni 
sprejel. 
          Približno tri in pet let po Selanovi ženitvi sta umrli  
ostareli teti Katra in Marjana, prijokali pa so na svet 
štirje njegovi otroci: Janez (1924), France (1925), Slavko 
(1928) in Milka (1930). 
 
 
 
 
 

 
Slika 12 . Ivan Selan z ženo Katarino (Kati), rojeno Uranič, v Žejah pri Komendi.                                    
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Slika 13. Ivan Selan je služil vojaški rok v Kragujevcu kot                                                             
kot vojaški bolničar. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14. Ivan Selan (desno) v Kragujevcu na 
služenju vojaškega roka leta 1924. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
Slika 15. Ivan Selan (desno) v družbi dveh 
vojaških bolničarjev.  
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GOSPODARJENJE NA SELANOVI, PO DOMAČE ŠIMNOVI KMETIJI 

 
          Na Šimnovi kmetiji z nekaj nad 19 hektarji zemlje so imeli vedno po dva konja, štiri krave, teleta, tri 
prašiče, od teh enega za prodajo, in kokoši. Mleka so imeli pri hiši vedno dovolj. Največ so pridelali 
krompirja, ajde in fižola, če je ta uspel, tudi za prodajo. Za prašiče so gojili tudi nekaj pese in repe. Žita so 
pridelali komaj za kruh. Za konja so na dobravah pridelovali oves. Polje so obdelovali s konjsko vprego, 
mali kmetje pa večinoma z voli, nekateri celo s kravami. Travo so kosili ročno s koso, žito pa s srpom, kar je 
bilo ob vročini zelo naporno. Posušene mrve ni bilo na pretek, komaj za dom. Sicer pa so imeli v okviru 
grunta približno polovico gozda, v drugi polovici pa več njiv kot travnikov. Kljub temu da je Šimnova posest 
spadala med večje kmetije v Suhadolah, od nje ni bilo pravega dohodka, kar je v predvojni Jugoslaviji 
veljalo v glavnem za vse kmetije, razen za veleposestniške. Tako so gospodarili nekako do druge svetovne 
vojne. 
           Za veliko delo na kmetiji se šteje, ko je dal Ivan Selan posaditi z majhnimi smrekami gozdne površine, 
na katerih so leta 1927/28 posekali gozd do golega, ker je moral izplačati doto bratu in sestri. Leta 1928 je 
denar od prodaje tega lesa zaradi bankrota Peskove banke v Ljubljani, kamor je bil naložen, v celoti 
propadel, kar je bil neizmeren udarec za Ivana Selana in s tem za Šimnovo kmetijo kot celoto. Sicer pa 

bomo o tem govorili podrobneje kasneje. 
          Do leta 1940 so imeli pri Šimnovcu staro kmečko črno 
kuhinjo. Mati je dajala lonce v peč z burklami, na najbolj črnem 
stropu pa so kadili meso in klobase. V kuhinji je bil velik prepih, 
kar je zlasti ob mrzlih zimskih dnevih najbolj čutila mati. Velika 
krušna peč v veliki sobi je bila pozimi pravi božji dar. Ob večerih 
so se vsi otroci skobacali nanjo, oče in mati pa sta si grela hrbta, 
sedeča na klopi ob   njej. 
 
 
Slika 16. Ivan Selan kleplje koso, saj je tudi kmetoval. 
 
          Na Šimnovčevi kmetiji sta bili običajno zaposleni dve dekli. 
Pri njih sta ostali eno ali dve ali pa več let. Na kmetijo je dekla 
prišla ali z nje odšla po splošni navadi na isti datum, to je 26. 

decembra, na Štefanov dan. France mi je povedal, da je bila zadnja dekla pri hiši do 1950. leta. Čeravno je 
bila Šimnova kmetija dokaj velika, otroci niso imeli vsega na pretek, celo slabo so bili oblečeni. 
          Ker so dobili v hišo elektriko šele na polovici tridesetih letih prejšnjega, 20. stoletja, so si temne 
prostore osvetljevali z dvema svetilkama: ena petrolejka je svetila očetu pri risanju ali branju, druga pa 
materi v črni kmečki kuhinji. Otroci si tega niso mogli privoščiti, zato so se zvečer kmalu skobacali v 
postelje. France mi je tudi povedal, da njegovemu očetu Ivanu zdravje ni prizanašalo. Bolehal je za sklepno 
revmo, imel je težave tudi s pljuči – bronhitisom, česar pa ni nikdar v celoti odpravil. Rešil pa se je sklepne 
revme, in sicer takole: nekajkrat na teden se je okopal v vroči banji – kopeli, v kateri so bile položene vejice 
z mladimi poganjki smrek, in uspelo mu je. Drugih posebnih zdravstvenih težav ni imel.  

          Oče je bil je zelo iznajdljiv. Izboljševal je kmetijske in 
druge naprave, ker s kupljenimi glede njihove tehnične dovrše-
nosti večinoma ni bil zadovoljen. Celo kosilnica za travo po 
njegovem tehnično ni bila dovršena, čeprav jo je izdelala znana 
nemška firma Krupp. Poleg nabavljenih naprav je nekaj kmeč-
kih pripomočkov napravil celo sam: rahljalnik in valjar za 
zemljo, kovalo za kose s sedežem in sejalnik za žito, ki pa mu ni 
posebno uspel, mi je povedal France. 
 
Slika 17. Ko je Ivan Selan opazil, da ga je novinar takole 
fotografiral, je dejal: »Samo nikar ne delajte reklame.« 
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ČLANI ŠIRŠE RODBINE MATIJE SELANA SO SE VEČKRAT SREČALI 
 
          Slavko, najmlajši sin Ivana Selana, mi je povedal, da so se člani širše rodbine Matije Selana večkrat 
srečali, da je oče Matija svoje otroke obiskoval tudi že poročene na njihov god na novihovih domovih. Tudi 
k Ivanu v Suhadole je prišel vsako leto konec oktobra. Pripeljal se je z zapravljivčkom, v katerega je bil 
vprežen en konj. Ker je imel voz štiri sedeže, so se z njim iz Savelj pri Ljubljani pripeljali še trije sorodniki, 
toda ne vsako leto isti. Tudi Ivan je očetu Matiji vsako leto vračal obisk v Savljah. Poleg žene Katarine (Kati) 
sta na voz prisedla dva od štirih njegovih otrok; najprej starejša sinova Janez in France, kasneje pa tudi 
Slavko in Milka.  
          Ko so Nemci aprila leta 1941 okupirali Gorenjsko, Italijani pa od juga Ljubljano do reke Save, so stiki 
med družinami prenehali. Obnovili pa so se po vojni, vendar drugače, s pikniki v naravi. Ker se je rodbina 
Selanovih zaradi rojstev otrok hitro povečevala, so postajali pikniki vse pogostejši; na njih se je zbralo 
ponavadi nad 150 sorodnikov. 
          Lep običaj in tudi lepo je bilo, mi je povedal Feliks, polbrat Ivana Selana. Žal pa je ta oblika druženja 
sorodnikov prešla, ko je večina otrok Matije Selana umrla ali se postarala, mladi pa te tradicije ne 
nadaljujejo, imajo druge interese. 
 
          Zakaj so Selanovi otroci (Janez, France in Slavko) po očetovi smrti odtujili (prodali) stanovanjsko hišo, 
v kateri je Ivan Selan izdeloval mojstrska kartografska in druga dela, sem izvedel od Slavka: ker je bila 
stanovanjska hiša v izredno slabem stanju in bi jo bilo treba obnoviti, v čemer pa bratje niso soglašali. Moja 
želja (avtorja te knjige) in želja še nekaterih vidnejših ljudi, da bi se v njej uredila (postavila) spominska soba 
o Ivanu Selanu s prikazom njegovih izbranih kartografskih izdelkov, se tako žal ni mogla uresničiti. 
 
 
 

O IVANU SELANU MI JE PRIPOVEDOVAL TUDI NJEGOV POLBRAT 
FELIKS SELAN 
 
          Kmetija Matije Selana v Savljah ni bila velika, obsegala je le dobre tri hektarje zemlje. Imeli so dva 
konja, tri do štiri krave, redili dva do tri prašiče ter več kokoši in zajcev. Na polju so pridelali največ 
krompirja, za njim pa žita za kruh. Njihovo življenje je bilo dokaj trdo, kar pa jim ni vzelo volje. Pomagali so 
si na vse načine, tudi s prodajo pridelkov na ljubljanski tržnici pod gradom. Krompir, zelenjavo in kokošja 
jajca so tja vozili z mlekarskim vozičkom. Če je le utegnila, je na tržnici prodajala mati, največkrat pa 
najstarejši otroci. Ker je tedaj do Ljubljane vodila makadamska cesta, je bila vožnja z naloženim vozičkom 
precej naporna. Če je bila bera krompirja dobra, je oče Matija vpregel v voz konje in krompir dostavljal 
odjemalcem po ljubljanskih hišah. Denar od prodaje krompirja in drugih živil jim je omogočil nakup 
najnujnejših potrebščin. Kljub številni družini kruha niso stradali, je poudaril Feliks, živeli pa so skromno. 
Tisti, ki je praznoval god, je pri zajtrku dobil za priboljšek ocvrta jajca in to je bilo vse, seveda poleg toplih 
čestitk. Povedal mi je tudi, da očetove, Matijeve žene (Neža, Mana in Katarina) niso bile nič posebnega, 
razen da so mu rodile številne otroke. Nič posebnega niso bili tudi otroci, nekoliko je izstopal le Johan 
(Ivan). 
          Izvedel sem tudi, da Ivan za kmečko delo ni kazal nobene vneme, še najraje je blizu doma pasel živino. 
Rad se je učil in risal; imel je izvrsten spomin. V šoli si je toliko zapomnil, da se mu doma ni bilo treba skoraj 
nič učiti za prav dobro oceno, kar je tedaj pomenilo odlično. Rad je tudi opazoval naravo. Kot šestletni 
otrok je leta 1908 narisal z vodenimi barvicami na notranjo steno domačega gospodarskega poslopja sliko, 
ki prikazuje hišo z vrtom in bližnjo okolico, kar je njegova prva poznana risba. Že na tej sliki se kaže njegov 
dar – talent za risanje, kar je kasneje v življenju do popolnosti uresničil z izdelavo zemljevidov, ki so mu 
prinesli neizbrisno slavo. 
 
          Bazelnova hiša v Savljah, kjer se je rodil Ivan (Janez) Selan, je ob pisanju te knjige še ohranjena, 
vendar obnovljena, ohranjeno je tudi gospodarsko poslopje in Ivanova slika v njem, ni pa ohranjena 
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kmetija, katere polja in gozd so Ivanovi sorodniki odtujili – prodali. Savlje, nekdaj prikupna samostojna 
vasica, so sedaj spojene z Ljubljano, glavnim mestom Slovenije. 
 
 
 

IVAN SELAN JE BIL V OBDOBJU 1931/32 ŽUPAN KATASTRSKE 
OBČINE SUHADOLE 
 
          Zaradi nesporne sposobnosti so vaščani Suhadol leta 1931 izvolili Ivana Selana za župana svojega 
kraja. V tistem času je  namreč večina občin na Slovenskem obsegala eno ali dve katastrski občini, ne glede 
na število prebivalcev. Na območju Komende, Most in Križa so bile tedaj občine Klanec, Kapla vas, Križ, 
Mlaka, Moste, Nasovče in Suhadole, veljale pa so do komasacije leta 1934 (združevanja manjših občin v 
večje občinske upravne enote). 
          Ivan Selan je opravljal funkcijo župana do 28. julija 1932, ko ga je jugoslovanska oblast aretirala zaradi 
ponarejanja 100- in 1.000-dinarskih bankovcev. 
 
 
 

NEKAJ DUHOVITIH ZGODB IN PRIGOD O IVANU SELANU 
 
          Ena od zgodb pravi, da je v svoji hiši sam prestavil vhodna vrata, ker so ga tako motila, da jih ni mogel 
več gledati. Po njegovem nezmotljivem občutku za prave mere so bila za nekaj centimetrov narobe 
vzidana. 
          Naslednjo prigodo mi je povedal sam: Na poti v tiskarno Ljudske pravice je z mopedom vozil po 
Ljubljani tako počasi, da ga je ustavil policaj. Na njegovo vprašanje, zakaj s počasno vožnjo ovira promet, je 
odgovoril: »Ocenjujem višino in širino mestnih stavb, da jih bom prav vnesel na zemljevid.« 
          Tudi praktičen in iznajdljiv je bil. O tem govori tale prigoda: V vaški gostilni je naročil celo palico 
posušenih gorenjskih klobas, rekoč, da bo vse kupil, nato pa je najdebelejše med njimi odbral, ostale pa 
vrnil, s čimer je naredil dobro kupčijo. 
           Zelo rad se je pogovarjal. Ena od teh prigod pravi, da je priporočljivo, če si šel k Selanu na obisk, vzeti 
s seboj malico, saj te kar ni spustil iz hiše, ker je hotel čim več zvedeti od obiskovalca. 
          In še tale podatek: Kadar so vaščani kaj odmerjali in bi bilo treba uporabiti vodno mero, so dejali: 
»Pojdimo k Selanu, on bo samo pogledal in bo točno na oči odmeril višino.« 
          Sicer pa je o Selanu krožilo še nekaj bolj ali manj duhovitih zgodb in prigod, ki ga osvetljujejo 

predvsem kot nenavadnega, izjemnega človeka. 
 
      
 
 
 
 
 
 
Slika 18. Na terensko ogledovanje se je Ivan Selan kot kmet in 
kartograf rad podal z motorjem. 
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       Slika 19. Pismo, ki mi ga je poslal Ivan Selan v Bačko Topolo, Vojvodina, kjer sem služil vojaški rok  
       (dr. Marko Žerovnik). 
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V KNJIŽICO »GOSPODARSKE DROBTINICE« JE IVAN SELAN 
SKRBNO ZAPISOVAL RECEPTE, NAPOTKE IN NAVODILA 
 
          Kot odgovoren kmet je Selan sproti zapisoval vse, kar je koristnega izvedel in pri svojem delu spoznal. 
Njegov namen je bil tudi, da recepti ne bi šli v pozabo. Pisal je torej tudi za druge. 
          Zaradi zanimive vsebine in njegovih izrazov sem se namenil, da njegove zapise prepišem iz knjižice 
»Gospodarske drobtinice« tako, kot jih je zapisal sam. Lahko si ogledate tudi kopijo prve strani te knjižice, 
ki pa je slabo čitljiva.  
 
          Konj se privadi železnici. Konja je obrniti tako, da vlak že od daleč vidi; čim dalje je vlak, tem lažje se bo 
konj ropotanju in dimu privadil. Hlapec naj stoji pred njim in naj mu mirno prigovarja, držaje ga za uzdo. Ko je 
vlak odfrčal, obrniti je konja tako, da gleda za vlakom. Nikoli se ne sme konja tako postaviti da ne vidi vlaka in 
se ga tudi ne sme pretepati, če bi se tudi malo poplašil. 
          Pokončavanje travniškega mahu. Pobranjaj travnik po dolgem in počez s travniško brano. Tudi hlevski 
gnoj, gnojnica in umetna gnojila ki imajo v sebi fosforovo kislino uničujejo mah. 
          Fižol v stročju za zimo shraniti. Dokler je fižol še mlad in ima še majhna zrna, se potrga in lepo očisti. 
Potem se dene v lonec ki je napolnjen z vrelo vodo; vode mora biti toliko da stoji nad fižolom. Naravno je da 
neha voda vreti ko se je dal fižol v lonec. Zdaj se pristavi lonec zopet k ognju; ko je začela voda na novo vreti, 
naj se strese fižol na leseno rešeto in se oblije z mrzlo vodo. Ko se je fižol odcedil, ga je sušiti v topli krušni peči 
in sicer tako dolgo da je popolnoma suh in trd. Tako posušen fižol se lahko rabi celo leto za prikuho, kakor svež 
fižol v stročju. 
          Pepel je dobro gnojilo v vsaki zemlji in za vsako rastlino, zatorej ga ne metajte za plote, da gnoji plevelu, 
ampak na gnojišče z njim. 
          Vijaki (šraufi) često zarjave, da se ne dajo odviti. To se bo pa moglo napraviti, če jih zaliješ s terpentinovim 
oljem. Čez nekoliko časa potolči s kladivom na vijak od zgoraj, od strani in od spodaj in lahko ga boš odvil. 
          Katran (têr) ni pripraven za mazanje dreves, ker taka drevesa se rada posuše, boljše sredstvo proti zajcem 
je apno, a najboljše je pa še trnje. 
          Osuševanje zemljišč. Mokrotna zemljišča osušimo, ako mokroto odpeljemo z jarki. Jarki morajo biti vsaj 1–
1 ½ m globoki. Povprečno se računa na 1 m globokosti, 10 m oddaljenosti. Padca naj imajo na 100 m dolžine 
0,5 – 0,7 m, ako ima jarek manj kot 0,3 m padca na 100 m, potem že voda zaostaja v jarkih. 
          Krmljenje telet s fižolom. Tele, ki je namenjeno za mesarja se pita poleg drugih krmil prav izvrstno tudi s 
kuhanim fižolom. Pomisliti treba, da ima fižol dvakrat toliko dušičnatih snovi v sebi kakor oves. Za plemenska 
teleta je pa tako krmljenje odločno neumestno, ker jih preveč zdebeli, kar je za plemenske živali škodljivo. 
          Krompir shraniš za jed zdrav in okusen do novine, ako ga deneš v kako košaro in jo vtakneš za nekaj  
minut v kotel z vrelo vodo. Tak krompir ne vzkali, ne črni in ne uvene in ostane do poletja okusen. 
           Da se svinja ne buka so morebiti vzrok nepravilna splovila; za to ni nobene pomoči. Ako je vzrok prevelika 
debelost, izpremeni krmo. Ako vse to ne pomaga poskusi dati svinji španskih muh, katere dobiš v lekarni. 
           Pletev osata izvršuj tako, da s »pralico« korenino globoko spodrežeš in potem isto izruješ. Preplitvo izrute 
rastline poženejo v drugič. 
          Za posipanje dvorišč je najboljši premogov pepel (žlindra) in pesek. Posuj dvorišče 10 – 15 cm na debelo s 
premogovim pepelom, potem ga pomoči in trdo zvaljaj; povrh potresi še nekoliko peska.  
          Gnoj na njivi. Ko si zvozil gnoj na njivo ga moraš takoj raztrositi in podorati. Če leži gnoj dalje časa v malih 
kupih izgubi mnogo snovi katere so rastlinam v živež. 
          Ustavljanje krvi. Kos vate se namoči v vreli vodi in se položi na rano. Vata in voda morata biti čisti. Sama 
vata z mrzlo vodo nič ne koristi. Še boljše je rano s čisto platneno cunjo zavezati in jo držati v vroči vodi; vendar 
je to samo tedaj mogoče ako je rana na roki ali nogi. 
          Oljnate steklenice moraš čistiti z zelenimi koprivami in vodo. 
          Črnilo za čevlje (biks). Ako deneš na črnilo nekaj kapljic petroleja boš čevlje hitro in jako leskeče osvetil. 
           Goreči petrolej se ne sme gasiti z vodo, ker voda plamen še bolj razširja. Goreči petrolej se gasi z mlekom, 
peskom ali pepelom. 
          Železne reči ne bodo zarjavele ako jih namočiš s karbolinejem, ki se dobi v vsaki večji trgovini. 
 



33 

 

 

           Čiščenje pohištva barvanega z oljno barvo. Pohištvo naj se opere s hladno vodo, kateri se je pridajalo 
dvajseti del salmijakovca; potem se mora hitro s suho cunjo obrisati, da ne izgubi svoje svetlosti. 
           Madeže od sadja odstraniš iz bele tkanine z vročo vodo, a po zimi tudi na ta način, da pustiš tkanino dalje 
časa na mrazu. 
          Cestno blato je precej dober gnoj, posebno ako se mu primeša lesnega pepela. 
          Vrtnice pridno trgaj kadar se popolnoma razcveto, ker potem rožni grm obilneje in lepše cveto, kod pa 
tedaj če pustiš vrtnice na grmu uveneti. 
           Snaženje goveje živine. »Snaženje kože je polovica krmljenja«, pravi prislovica. Dalje napravi snaženje da 
govedo dobro izgleda, da ostane bolj zdravo, da bolje raste, da se dobro debeli, da je gibčna, čvrsta in močna in 
slednjič se namolze od ćiščenih krav več in boljšega mleka kakor od nečistih. 

          Žaltovo surovo maslo zboljšaš ako 
ga gneteš v svežem mleku ter ga potem 
izpereš v čisti vodi in nasoliš. 
          Goreča obleka na človeku se hitro 
pogasi ako se dotičnega človeka hitro 
potegne na tla ter se ga pokrij s plahtami 
ali s podobnim. Ako pa je človek sam naj 
se vleže na goreči del ali pa se vsaj 
semtertja valja, nevarno pa je stati ali celo 
teči. 
           Opekline je najbolje mazati z apneno 
vodo, laškim oljem, z nesoljenim surovim 
maslom, ako je koža od opekline črna naj 
se namaže z mešanico olja in jajčnega 
beljaka. 
          Človek ali žival v apneni jami. Hitro 
ga izvleci, razreži s škarjami obleko, polij 
ga z vodo ali še bolje operi ga v potoku, 
potem je treba izprati razjedene dele z 
vodo, kateri se je pridajalo polovico jesika. 
Nazadnje ga je mazati z oljem, surovim 
maslom i.t.d. 
          Snaženje belih konj. Beli konji se 
večkrat z blatom ali scalnico umažejo in 
potem dobijo zelene pege. Pege odstraniš 
ako zmočiš slame, nasuješ na njo 
stolčenega lesenega oglja in dobro 
odrgneš. To moraš ponoviti ako je 
potrebno. Nazadnje odrgni določeno 
mesto s slamo in krtačo. 
            Previsoke jasli so škodljive. Mlade 
živali ki se morajo stegovati v visoke jasli 
dobe slabe in udrte hrbte. Ta napaka pa 
živino posebno konje izdatno znižuje. 

          Rezanje mladih žrebcev. Konji naj se režejo, kadar so str4ai okoli dveh let. Rezanje starih konj je precej 
nevarno, ako se pa režejo premladi žrebci tedaj se slabo razvijajo. Za rezanje je mesec maj najsposobnejši čas, 
ker takrat še ni prevroče in tudi muhe še niso preveč nadležne. 
          Plesniv kruh je škodljiv ljudem in živalim zato ga naj ljudje ne jedo živalim se naj pa pred krmljenjem 
skuha. 
          Odstranjevanje klošča (klopa). Da se odstrani klošč naj se kane nanj nekoliko kapljic močnega žganja, 
tobakovega soka, terpentinovega olja ali bencina. 
           Stenice. Postelje, okvire in sploh vse stvari v katerih se drže stenice namaži s terpentinovim oljem, katero 
pomori vso zalego. 
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          Pajke se najbolje preganja z zaporednim odstranjevanjem pajčevin. Tudi je dobro tista mesta kjer se radi 
pajki drže namazati z vodo v kateri je raztopljena bakrena ali železna galica. 
          Zaduhel oves. Med 100 kg zaduhlega ovsa pomešamo  2 kg stolčenega oglja in ga pustimo kakih 14 dni 
na kupu ležati. Potem se oves na situ preseje in če treba tudi opere in na solncu posuši. Oglje odvzame ovsu 
zaduhlost in škodljivost.  
          Ocet (jesih). Kdor hoče izspremeniti vino v jesih naj vrže v vino nekoliko bukovih trsek ter naj postavi 
posodo na gorek prostor in ocet bo v kratkem gotov. 
           Zmrznjena jajca. Raztopi v vodi nekoliko soli, položi vanj zmrznjena jajca in jih pusti notri eno uro. Jajca 
se zopet zboljšajo. 
          Surovo maslo dobi lojnat okus ako stoji na solncu ali sploh na svetlem. Zatorej ne surovo maslo na 
svetlobo. 
          Svetilnice slabo gore ako je stenj (takt) vlažen. Torej se mora stenj prej dobro posušiti in v petrolej 
namočiti predno se dene v svetilnico. 
           Mokri čevlji se zvečer napolnijo z ovsom. Drugo jutro so čevlji suhi, a skrčili se niso; oves je popil vlago. Ko 
se iztrese oves obesimo čevlje za nekoliko časa k peči. 
          Preganjanje ščurkov. V lekarni se kupi fosforne maže (strup, torej pozor) s katero je namazati solatine liste 
in na to je potrositi sladkornega praška. To je nastaviti ščurkom –  
Iz kuhanega oraha, masti in piva napravimo kroglice. Kjer se drže ščurki tam nastavimo tega testa. Ako to 
večkrat ponavljamo pokončamo ščasoma vso  živo zalego. – V kako skledo se nalije nekoliko piva; na skledo se 
prislone trske po katerih splezajo ščurki in se potope v pivu. – Tudi jež prežene v kratkem času vse ščurke. Sploh 
pa naj bo v kuhinjah in drugih shrambah snaga in naj se odstranjujejo jedilni ostanki da nimajo ščurki kaj žreti. 
           Koliko časa vali perutnina? Kokoš vali 3 tedne ali natančneje 191/2 – 22 dni, raca 28 – 30 dni, goska 28 – 
32 dni, pav 31 dni. Purčki se izležejo v 28 – 30 dneh, a golobi v 18 dneh. 
           Valenje. Starejše kokoši zležejo več piščet ker bolj pridno sede. Eni kokoši se ne sme podložiti več kakor 14 
– 18  jajc. 
          Najboljše nesenje jajc. Kokoš najbolje nese v drugem in tretjem letu. Tudi do petega leta nese precej 
dobro, ali kasneje se pa število jajc vidoma pomanjšuje. 
          Lug za pranje ne sme biti preoster, ker bi razjedel perilo in prežrl kožo na rokah. 
Zmrzlo perilo. Da pozimi perilo ne zmrzne in se ne lomi prideni vodi v kateri perilo zadnjikrat, izplahuješ 
nekoliko soli, ki pa se mora v vodi popolnoma raztopiti in enakomerno primešati.  
          Čiščenje čopičev. Od oljnatih barv postanejo ščetine čopiča tako trdne da niso več za rabo. Namoči in 
pusti ščetine v terpentinovem olju (pa ne predolgo ker bi sicer iz držala izpadle), pa bodo postale zopet mehke 
in rabljive. 
           Zarjavelo likalo. Doljno ploščo zarjavelega likala namaži z belim voskom, kateremu si prideja nekoliko 
soli in potem likaj po volneni cunji. Vse to po potrebi ponovi. 
           Kokoši drži samo do 4 leta, ker neso v starosti leto za letom manj jajc. Največ jajc znesejo kokoši v 
drugem, tretjem in četrtem letu. 
           Konec brejosti. Kobila nosi 339 dni (povprečno 11 mesecev), krava 285 dni (9 mesecev), koza 154 dni, 
ovca 149 dni in svinja 115 dni (3 mesece, 3 tedne in 3 dni). 
           Če govedina malo diši, vrzi v vodo, v kateri jo kuhaš nekoliko komadov bukovega oglja. Kuhanje oglja z 
mesom napravi, da niti juha niti meso ne diši. Seveda ako je govedina že pokvarjena, tedaj sploh ni za uživanje. 
            Pečeno meso je boljše in tečnejše od kuhanega. Razsoljeno meso se mora obesiti tako visoko da pride do 
njega že bolj hladen dim. Vroč dim meso lahko pokvari ali pa vsaj povzroči da je isto manj vredno. Meso je dosti 
suho kadar je temno-rumeno in se naj tedaj vzame iz dima. 
          Meso mora biti v razsoli. Majhni koščki mesa naj leže v soli 10 – 14 dni, prav velike gnjati pa celo 4 – 5 
tednov. Za razsoljenje se računa za 20 – 25 kilogramov me3sa 1 kilogram soli. 
          Svinjska mast, maslo (i.t.d.). Različne masti je držati v dobro zavezanih posodah na čistem in hladnem 
prostoru. Najboljše je postaviti posode z mastjo v skrinje. Na zraku, svetlobi in v nečistih soparnih prostorih 
postane mast žoltova, torej deloma pokvarjena. 
           Surovo meso jesti je nevarna razvada, čeprav je isto suho, ker se zaradi tega večkrat pojavijo bolehavosti. 
Meso in klobase naj se torej jedo le kuhane. Tudi surovo mleko naj se ne je, ampak samo prekuhano. 
          Če piči kača človeka. Dotični naj pije koliko mu je mogoče veliko žganja, slivovko, ruma ali močnega 
(konjaka). 
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           Krč v prstih imajo navadno ljudje ki veliko pišejo. Da se to ne zgodi naj se rabijo le debelejša držala. Dobro 
je tudi  da se tanjše držalo menja z nekoliko debelejšim.  
          Poper je dober ako je suh, črn, trd, ako ima nagrbančene luščine in ako v vodi utone. 
          Meso za bolnike. Če more bolnik mesu uživati, ne daj mu mastnega, ampak pustega. Tudi svinjsko meso 
ni za bolnike pripravno. 
          Znamenja svežega jajca. Sveže jajce utone v slani vodi, staro pa plava po vrhu, dočim se srednje staro 
jajce samo nekoliko v vodo pogrezne. Če držiš jajce proti luči in če4 se luč skozi njega sveti, t. j. če je prozorno, 
tedaj je sveže. Staro in pokvarjeno jajce je čutiti bolj toplo, če položiš nanj jezik, a sveže je čutiti bolj mrzlo. Da 
gnilo jajce klopoče in da njegova vsebina smrdi to je znana stvar. 
           Kokoš tudi pozimi nese če ima topel Kokošnjak. Poleg tega se ji mora dajati pri hudem mrazu tople vode 
in tople hrane. Tudi laneno in konopljino seme pospešuje nesenje jajc. 
          Les za stavbe. Les naj se seka ko ni drevje v mezgi (meževno), torej po priliki od 15. novembra – 15. 
januarja, kvečjemu do 15. februarja. Tak les je za polovico boljši, trši, čvrstejši in trpežnejši od onega, ki se je 
sekal ko so bila drevesa sočnata (meževna). 
          Semeni drob ni za seme, ker je med drobom več plevelnega semena kod pa semena dobrih rastlin. 
          Solata. Da ne gre solata prehitro v seme se po možnosti doseže s tem da se steblo solate prereže do 
polovice. 
 

Selan je posebno pozornost posvetil pridelavi mleka  
Poglejmo, kaj je o mleku napisal. 
 

Mleko. 
          Red v krmljenju, zdrava redilna krma in pravočasno napajanje živine ima velik vpliv na množino, sestavo 
in zdravje mleka. 
          Neredno krmljenje in pokvarjena mrva povzroča neredno tvorjenje mleka. Slaba pokvarjena krma daje 
mleku slab okus in grenkobo, vodena krma pa vodeno mleko. Krmljenje ali krtačenje živine med molžo ni za 
priporočati, ker se vzdiguje prah in pada na mleko. Tudi kidati gnoj med molžo ni priporočljivo. Vsa dela v hlevu 
je opraviti pred ali po molži. Le dobro oskrbovane krave so zdrave in dajejo zdravo mleko. Zanemarjenje 
molžne živine in površnost pri oskrbovanju kvari zdravje in okus mleka. 
 

Snaga 
           Mleko bo ostalo nepokvarjeno le tedaj, ako se pazi da je hlev, živina, posoda, shramba in tudi oseba ki 
ima opraviti z mlekom vedno snažna. Nikakor ne zadustuje snažen hlev, živina pa stoji v blatu. Skrb za suho 
nastilje je važna zadeva v mlekarstvu. Pred molžo naj se krai vime temeljito osnaži, da ne pada nesnaga med 
molžo v mleko. Zelo onesnaženo vime je treba očistiti z vodo in obrisati s suho snažno cunjo. Oseba naj ima pri 
molži snažne roke in istotako predpastnik. Posoda v katero se molze, naj se pred uporabo očisti. 
          Največja pazljivost je pač pri molži potrebna. Pri molži pride največ nesnage v mleko. Prve kaplje mleka 
naj se pomolzejo na tla. To mleko je pokvarjeno, ker je lahko nekaj nesnage prišlo v sesce. 

Cejenje mleka 
            Najbolj je priporočati cejenje mleka s cedilom, z gosto mrežo in vatnim vložkom. Vsa nesnaga v mleku se 
tako hitro odstrani in se ne more raztopiti in torej nima škodljivega vpliva na mleko. Cejenje odlašati ali še celo 
čakati, da je vse delo v hlevu opravljeno je nesmiselno. Ta čas se nesnaga v mleku razredči in dostikrat se ne 
more iz mleka ločiti. V mleku je tudi dosti malih mušic, dostikrat pa padajo tudi večje muhe v mleko. To je nujno 
zabraniti z dobrim cedilom. V novejšem času se uporabljajo higijenični molžnjaki. Ti imajo vdelana že na 
pokrovih cedila ali sita, da nesnaga sploh ne pride v mleko. Te molžnjake imenujemo higijenične in jih je zelo 
priporočati. Pripomniti je še naj se cejenje vrši zunaj hleva, na hladnem prostoru. Po cejenju naj se mleko hladi 
v mrzli vodi, ali še bolje z ledom, ako je na razpolago. Hlajenje ima namen omejiti razvoj škodljivih glivic. Te se 
v mleku jako hitro množe, zlasti pri mleku takoj po molži. Mleko ohlajeno  od 35 do 15 stopinj Celzija se ohrani 
dalje časa nepokvarjeno, ker se mlečne glivice ne morejo tako hitro razvijati. 

Shranjevanje mleka 
           Latvice in golide je pred uporabo temeljito osnažiti. Nikakor se ne sme nalivati v latvice mleka iz katerih 
se je ravnokar mleko izlilo. Te latvice je poprej dobro pomiti tako, da se odstranijo vsi ostanki od mleka. 
Opozarja se zlasti na snaženje vrčev, v katerih se donaša mleko v mlekarno. Za shranjevanje mleka je 
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priporočati železno pocinjeno posodo. Steklena posoda se lahko snažna ohrani, vendar se rada ubije. Lončena 
posoda je slaba, ker jo mlečna kislina prehitro razje, tam se nabira nesnaga, ki kvari mleko. 
           Mlečne shrambe naj bodo hladne, svetle in zračne, tla naj bodo betonirana, da lahko snažijo. Kjer je 
vodovod na razpolago, se priporoča v mlečne shrambe na peljati vodo, v kateri se mleko lahko hladi s tem, da 
se postavlja v bazen, ako je več mleka se lahko nabavi tudi hladilnik. Okna naj bodo zamrežena, da ne pridejo 
muhe v mlečno shrambo. Zrak naj dohaja v shrambo skozi ventilacijo, da ne prihaja tudi prah vmes. 
Skrbite da bo uživala družina zdravo mleko. To dosežete le z izpolnjevanjem navedenih navodil. 
 
 

 
 

Slika 20. Shematski prikaz, kako se smejo mešati umetna gnojila. 
 
          Iz sheme Mešanje umetnih gnojil je razvidno, da se v kmetijstvu uporabljajo različna gnojila. Toda 
pozor! Pri mešanju umetnih gnojil je treba biti previden, na kar shema posebej opozarja (glej navodilo v 
legendi). Sicer pa se uporabljajo tale umetna gnojila: apno, superfosfat, tomasova žlindra, hlevski gnoj 
(gnojnica), kajnit, kostna moka, čilski soliter, kalijeva sol, apneni dušik in žveplenokisli amonijak (amonijev 
sulfat). 
 

Ivan Selan pri tem odgovarja na tale vprašanja: 
Zakaj mora kmetovalec gnojiti? 
Kmetovalec mora gnojiti zato, da preskrbi rastlinam v zemlji potrebnih redilnih snovi. 
Ali nima zemlja potrebnih redilnih snovi vedno v sebi? 
Ne; nepotrebne košnje, žetve in paša izsesavajo našo zemljo, zato ima večinoma le malo redilnih snovi v sebi. 
Katerih redilnih snovi pa največkrat primanjkuje v zemlji? 
V zemlji pogosto nedostaje:  1. dušca (dušika), 2. fosforne kisline, 3. kalija  in 4. apna. 
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                                                       Povečana risba z naslovne strani knjižice »Turistika« 
                                                                              (glej sliko 35 na strani 43). 
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IVAN SELAN JE BIL NADARJEN ZA RISANJE VZORCEV IN NAČRTOV  
 
Poglejmo si nekatere od njih. 

 
 
 

    

 

 

     
 
Slika 21. Vinjete okenskih mrež (gavtrov) in balkonske ograje. 
 
 
 
 

 

 

 
 
Slika 22.  Okrasek za pohištvo.                                                                                        Slika 23. Obrobni pasovni okrasek. 
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Slika 24. Vezeninski okrasek.                                                                                Slika 25. Pokončni okrasek. 
 
 
 
 

Za potrebe gospodastva je Ivan Selan projektiral več strojnih pripomočkov, med 
njimi tudi tu omenjene. 
 
 
 
 

 

 

 

       
Slika 26.  Stranski pogled na žično-leseni vitel.                             Slika 27. Tlorisni pogled na žično-leseni vitel. 
 
 
 



40 

 

 

 

 

 

 
Slika 28. Lesena sadna stiskalnica na dvojni vod.                            Slika 29. Tlorisni in bočni pogled na valjar 
                                                                                                                              z nekaterimi detajli.                           
                                                                                                                                                                    
 
 

 
 
Ivan Selan si je želelel zgraditi novo – univerzalno hišo , h kateri bi bile 
priključene tudi nekatere gospodarske pritikline 
 
Poleg bočnega pogleda na hišo (slika 30) je Selan druge dele načrta v zvezi s hišo narisal v merilu 
 1 : 100.  
 

 
 
 
 Slika 30. Bočni pogled na nerealizirano Selanovo hišo v Suhadolah. 
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Slika 31. Narisni pogled na načrtovano Selanovo hišo. 
 
 
 

 
 
Slika 32. Pritlični  prerez načrtovane Selanove hiše. 
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IVAN SELAN JE RAD SLIKAL NARAVO IN ŽIVLJENJSKI UTRIP V NJEJ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 33. Ivan Selan je 
po starih virih takole 
narisal Kamnik v 
pokrajinskem prostoru. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 34. Pogled proti 
Kamniško-Savinjskim 
Alpam. V ospredju je 
Staretova graščina v 
Mengšu, v kateri je 
bival baron Saša, 
lastnik semenarne ob 
graščini. 
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KNJIŽICI »TURISTIKA« IN »NA PLANINE« JANEZA (IVANA) SELANA  
 
          Delovanje Ivana Selana je bilo zelo raznoliko. Kljub temu da je bilo na kmetiji, ki je posedovala okoli 
20 ha zemlje, obilo dela in da so prihajala – sicer v prvem času nekoliko manjša – kartografska naročila, je 
Selan ob koncu tedna in ob praznikih našel še vedno čas za planinarjenje. In ne samo to, na vsako gorsko 
turo se je temeljito pripravil. Zanimivo je, da pri pisanju raznovrstnih planinskih podatkov in navodil Selan 
ni pisal v prvi osebi, temveč je večinoma v drugi, in to z namenom, da bi podatke uporabljali tudi drugi 
planinci. Knjižicama, kamor je vpisoval podatke, je dal ime »TURISTIKA  JANEZ-A SELAN   SUHADOLE 18  - P. 
Komenda Gorenjsko« (slika 35) in »NA PLANINE – JANEZ SELAN, SUHADOLE.« 

          V knjižici »Turistika« (10 cm  16,7 cm) sta nalepki z napisoma »PLANINSKA-IZLETN.-POTA« in 
»IVAN-A SELAN«. V njej je opisal 71 svojih gorskih tur (največ v Kamniško-Savinjske Alpe) in izletov od leta 

1918 do 1962. Svoja doživetja je vpisoval v razpredelnico z 
desetimi stolpci. Na primer: zaporedni številki 6 in datumu 1. 
julij 1923 (3/4 5h zj.- ¼ 11h zv.) sledi Obseg ture: Kamnik – Stahovica 
– Prapretno – Mala planina – Velika planina – Dol – Dolski greben 
– Kamniška Bistrica – Kamnik. Iz stolpca Izv. t. (Izvedba ture) 
izvemo, da se je do Stahovice pripeljal z vozom, iz stolpca Vpis 
pa, da se je v Koči na Veliki planini vpisal v planinsko knjigo; v 
stolpec pod oznako Vreme je vpisal, da je bilo jasno – 
meglenkasto, na planini vetrovno; v stolpec Družba je vpisal, da 
so bili z njim na planini Kati Selan, Suhadole 18, Jožef, Marija in 
Cecilija Uranič, Žeje 2, in Angela Kavčič, Moste; v stolpec 
Opomba je napisal: Veselo razpoloženje na planini. Obilo pl. 
Cvetlic. Izvrsten čaj v plan. Koči. Velik obisk B. k. (verjetno je 
mislil na kočo v Kamniški Bistrici); v zadnji stolpec Štampiljke pa 
je odtisnil žig Kamniška Bistrica 591 m (slika 38). Na podoben 
način je Selan zapisoval tudi druge gorske ture in izlete. Iz 
»Turistike« je razvidno, da se je odpravil na pot 56-krat v družbi, 
15-krat pa sam. In še to: v knjižici ne omenja, da je v letu 1918 
opravil turo na Grintovec, čeravno je tega leta prav v ta namen 
izdelal barvni planinski zemljevid v merilu 1 : 37.500 (slika 7). V 
letu 1918 je opravil samo eno turo: Kamnik–Sv. Primož–Kamn. 
Bistrica–Kamnik.  
 

 
 
Slika 35. Naslovna stran knjižice »Turistika« Janeza Selana, Suhadole. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Slika 36. Izkaznica Planinskega društva                                      Slika 37. Izkaznica Planinskega društva Ljubljana –               
Ljubljana - Matica iz leta 1957.                                                      Osrednjega društv – iz leta 1940. 
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PODATKI  IZ KNJIŽICE »TURISTIKA« 
 
          Ne samo da je Selan planinaril, tudi včlanil se je v planinska društva, najprej leta 1940 v Planinsko 
društvo Ljubljana, Osrednje društvo, leta 1957 v Planinsko društvo Ljubljana - Matica in slednjič, že v visoki 
starosti, leta 1974 v Planinsko društvo Janez Trdina v Mengšu. 

 
 
 
Slika 38. Druga stran knjižice »Turistika«. V njej je Ivan Selan podrobno opisal vse svoje planinske ture.  
 
 

V knjižici »Turistika« je Ivan Selan napisal pod opombo nekaj zelo zanimivih podatkov 
Podatki v oklepaju označujejo stran v knjižici.  
In še to: prikazujem originalni tekst Ivana Selana. 
 
Šli preko Primoža. Vzel premalo hrane (1) 
Z Jakom pustila v Tunjicah čevlje in šla naprej bosa. Močan veter vrh Krvavca (2) 
S Strahom dobila prvič par planik, sneg. Hlače strgal (3) 
Na Mali pl. pastirsko veselje (ples). (4) 
Dobili nekaj planik. Železnikarju se razbil daljnogled. V pl. koči prvič pisal v Žeje (5) 
Z Grebena zelo lep razgled. Klini, žica. Od Grebena do koče v  Korenu trpela veliko žejo. Zašla. (7) 
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Izredno veliko planik (očnic) po pobočjih Storžiča. Bili nad meglo. Megleno morje. Prekrasen pogled na Triglav 
in dr. vrhove. Žejen. (8) 
Zgrešena pot nad Sangr. Izredno mnogo zrelih rud. jagod. – Še nepopolno opremljen Dom na Krv. Močan veter 
po vrhovih. (9) 
Izvrstna svetilka pri nočnem hodu po dolini K. Bistrice (10)  
Slavnostna otvoritev dograjenega plan. »Doma na Krvavcu«. (11) 
Nad Davovcem malo zašli. Obilo sleča (rododendron). Ženski samo do vrh Krvavca. Lep pogled na Kamn. Alpe 
s Korena. – Lepe očnice na Košutni. Dober sir pri »Nacetu«, itd. (12) 
Krasna mesečna noč. Lepi prizori vzhajajočega solnca. – Zanimiva s klini in žicami dobro zavarovana 
grebenska pot. Cel trop divjih koz (gamsov) [ca 30] za robom Sukalnika pod vrhom Planjave. – Interesantna 
tura. (13) 
Izvrstna vožnja po Bistr. dolini, posebno nazaj. – Lep slap. – Povečevanje Bistr. koče. (7. 8. 1927; moja 
pripomba). 1 1/4 ure od Bistr. koče do doma. Lepa pot. (14) 
Prijetna večerna hoja s svetiljko proti Cojz. Koči. Mirno spanje pod ostrešjem. Cela jata plan. jerebov tik pod 
vrhom Grintavca. Fotografiranje na vrhu. –  Suhadolnikov ovseni kruh za pokušnjo. (21) 
Pred žičnico v avtomobil. hladilniku zavrela voda. Prvič z žičn. (33) 
Spotoma naročil v Goričanah izdelavo gumi vprežnega voza (38) 
Delno imel prom. neprilike na poti. Nazaj ponoči (40) 
Krasen pogled iza Rovtarice na trigl. pogorje. Pri »Zlatorogu« folklorni »Kravji bal«. (43) 
Jutranji ogled okol. Vrš. (Vršiča). Poštarska k še zaprta. Postanek v Strmcu (vas brez moških). Bron. lev nad 
vasjo. Na Mangrt. sedlo naval motorizirancev (51) 
Nova cesta od Petr. brda čez Sor. pl. – Mimo »Kravj. bala« naprej, (tam le par minut), do D. pri Savici. Dalje do 
slapa peš. – V Gorjah (Mevkuš) obisk tov. iz salzburškega taborišča (52) 
Oni z avtom zgrešili pot, zato sam na cilju (56) 
Ugotavljal pravilno imenoslovje tamkajšnjih predelov in selišč (58) 
Obenem ugotovil kvaliteto cest v kartogr. svrhe (60) 
Že dolgo zaželjena tura. Lepa razgledna grebenska pot po vrhu proti Tol. vrhu (69) 
    
           
          Ko je Selan odhajal na planine ali kam drugam na izlete, je za izhodišče vedno vzel Suhadole. Zato 
navaja: odšel sem peš, s kolesom, z vozom. Kasneje, po letu 1960, ko je vse bolj obiskoval naravne in 
kulturne znamenitosti, motorne dirke, sejme, shode in proslave, je manj pešačil in v glavnem s prestopi 
uporabljal vlak, avtobus, včasih celo tovornjak, po letu 1959 pa je uporabljal predvsem lastni, lažji motor. 
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PODATKI IZ KNJIŽICE »NA PLANINE«   
 
          Preden si ogledamo seznam oprave za izlete v planine, si oglejmo natančne podatke o času sončnega 
vzhoda in zahoda, povzete iz Selanove knjižice »Na  Planine«. Podatki se nanašajo na 1., 5., 10., 15., 20. in 
25. dan v mesecu, od 1. januarja do 31. decembra, kar je razvidno iz kopij. Zanimivi so tudi podatki, ki jih 
navaja Selan na kraju teh kopij. Zapiše, da dober pešec potrebuje za 1 km pota po ravnini 12 minut, slabši 
15 minut. Pri potu navzgor se računa navadno na 100 m strmine (višine) 12–13 minut ( 300–400 m višine na 
uro). Za sestop računamo 2/3 časa, odrejenega za pristop (slika 39). 
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 Slika 39. V sedmih tabelaričnih prikazih so podatki o vzhajanju in   
 zahajanju sonca za šest dni v vsakem mesecu. 
 

 
 
 
 

Seznam oprave za izlete v planine 
 
          Predmeti so glede na nujno rabo podčrtani s polno črto (ali celo z dvema), manj pomembni predmeti 
pa so brez nje. Selan predmetov po pomembnosti ni razvrstil, le vpisal jih je. 
          Razen dobre obleke in čevljev: - nahrbtnik; - članska izkaznica; - palica (cepin); - vrv; - vrvica 21/2 – 3 mm. 
debela (za zanke); - tanjša vrvica; - (dereze; klini; plezalke;-) svetiljka; - petrolej; - (olje, karbid); - samovar s 
posodo; - špirit; - čutara; - sveče, (elektr. žepna svetiljka); - vžigalice (v nepremočljivi škatlji); - nož; - žlica; - 
vilice; - kozarec; - zemljevidne karte (v celuloid. taški); - kompas; - opis ture (pota) [pl. vodnik]; - daljnogled; - 
ura; - temni naočniki; - piščalka; - termometer; - aneroid; - zaponke; - šivanke; - sukanec; - rezervno perilo; - 
plašč; - rokavice; - milo; - glavnik; - ogledalce; - šotor; - rdeč papir za markacije; - zapisnik, (dnevnik); - svinčnik; 
- radirka; - peresa (peresnik); - tinta; - pisma; - razglednice; - znamke; - barvilo za štampiljke; - denarnica; - 
žepna lekarna (ovitki, tinkture).  
          Na osnovi navedenih predmetov lahko sklepamo, da so bile razmere v prvi tretjini prejšnjega stoletja, 
ko je Selan hodil na planine (gore), povsem drugačne od sedanjih. Obiskovalci so bili bolj sami sebi 
prepuščeni, pa tudi znanja o zahtevnosti gora so imeli praviloma manj. Glede na to, da je bil avtor pri 
vsakem opisovanju izjemno natančen, je navedeni seznam tudi odraz njegovega odnosa do gorništva 
oziroma planinstva. Njegova natančnost še bolj kot tu prihaja do izraza pri opisovanju razgledov z gorskih 
vrhov in s tur.  
 
Kako podrobno je Selan opisoval razglede z vrha gora, bomo neposredno spoznali v primeru Triglava 
in Storžiča.  
 

Razgled s Triglava 
          Razgled s Triglava je naravnost čudež krasote, nepopisljivo za onega kateri še ni imel sreče, da bi se z 
lastnimi očmi divil veličanstvu visokega alpskega sveta. V jasnih zimskih, jesenskih ali v čistih letnih dneh, 
posebno po dežju ali po nevihti, ko se zrak isčisti, seže ti neoboroženo oko čez 150 km daleč v obzorje. Razgled s 
Triglava seže daleč, daleč preko cele Slovenije. ~~~~  Posebno veličasten je pogled na naše sinje Jadransko 
morje med istrsko in italijansko obalo. S prostim očesom lahko dosežeš tržaški zaliv, bliščeči izliv Soče v morje, 
Gradež, Oglej, Lagunske otoke, bele Mletke, prostorno Furlanijo in Mletaško Slovenijo, ter Lombardijo, katero 
prepletajo srebrnosvetli trakovi gornjeitalijanskih rek Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta. – Preko Trente, 
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Soške doline in Kaninske skupine plava ti pogled daleč tja na zahod, kjer opaziš Mletaške Alpe, južnotirolske 
Dolomite (Marmolata, Antelao, Dreizinnen, Mt. Cristallo, skupino Sella) in množino šiljastih rtov in raznolikih 
vrhov Tirolske; celo najvišji vrh Tirolske »Ortler« se more videti na meji zahodnega obzorja. – Proti severu se 
odpira razgled na zeleno vrsto Karavank, na Podravino, a za njo na mnogobrojne snežnike in ledenike Visokih 
in Nizkih Tur (Dreiherrenspitze, Gr. Venediger, Veliki Klek (Großglockner), Sonnblick, Ankogel, Hochalmspitze, 
i. t. d.) ter na Dachstein. – Na vzhodu se ti oko razveseli nad bleščečim Blejskim jezerom, nad Savsko dolino z 
belo Ljubljano, nad dolenjskim gričevjem in nad ostrimi vrhovi Kamniških ali Savinjskih Alp. Z one strani teh pa 
ne opažaš, kako se poslednji del Vzhodnih Alp, tega velekrasnega spomenika prirode najposlej izgublja kakor v 
dimu zastrte nižine Hrvatske in Ogrske. ~~~~~ 
          Storžič (kranjski). Storžič je na glasu radi svojega krasnega razgleda – špecijalno poučen je pregled cele 
Posavine (krajev kjer teče Sava). – (V) Savinske ali Kamniške Alpe (Kočna, Grintavec, Kokrsko sedlo s Cojzovo 
kočo, Greben, Krvavec), Dolenjsko gričevje (Gorjanci), Ljubljansko polje s Šmarno goro in Krimom, Kranjsko 
polje, Notranji Snežnik, Nanos, Porezen, Bohinjsko pogorje, Gorenjska dolina z Julijskimi Alpami (Triglav), 
Dobrač; Karavanke (Kepa, Stol, Begunjščica, cel greben Košute, Obir, Olševa, Jezersko). ~~~~ 
 

Razgled s Storžiča 
           Iz Storžiča: Špecialno poučen je pregled cele Posavine (krajev kjer teče Sava); (Vzh.) Savinjske Alpe 
(Kočna, Grintavec, Kokrsko sedlo s Cojzovo kočo, Krvavec); Dolenjsko gričevje (Gorjanci), Ljubljansko polje s 
Šmarno goro in Krimom, Kranjsko polje, Notr. Snežnik, Nanos, Porezen, Bohinj. pogorje, Gorenjska dolina z 
Jul. Alpami (Triglav), Dobrač, Karavanke (Kepa, Stol, Begunjščica, celi greben Košute, Obir, Olševa, Jezersko). 
 
          Poleg teh dveh razgledov Selan opisuje tudi razgled z Golice, s Stola, s Črne prsti, iz Vel. Kepe, s Peči, 
z Bašelj. sedla, z Zaplate, s Kalškega grebena s Krvavca; pogled pa iz Stranj, iz Bistriške koče in iz 
Kokrškega sedla.  
 
          Storžič kot goro je Selan predstavil takole: 
           Storžič; 2143 m: Markanten, zelo oster skalnati stožec nad Kranjskim poljem (j.) med Kokro (v.) in Tržiško 
Bistrico (z.) – Z. podaljšek tvori podolgasta Kukovnica (Križka gora) 1582 m s Tolstim vrhom 1715 m, nad 
Tržičem; v. podaljšek (z Bašeljskim in Mačevskim sedlom) pa Cijanovca 1854 m ter široka zelena Zaplata z 
Hudičevim borštom;  a s. rob Storžiča vežejo Javornik, Stegunjek, Pečovnik in Plešivec s Košuto. 
 
          Poleg omenjenih gorskih razgledov bomo v nadaljevanju spoznali opise z gora in planin tako, kot jih je 
zapisal (ali prepisal) Selan. Kot vzorčni primer bom navedel kombinacijo tur v Kamniško-Savinjskih Alpah, 
ostale ture pa bom poimenoval le z naslovi. 
 
        Kamnik – Kamn. Bistr. – Kokr. sedlo – Kal. greben – Koren – Vel. Zvoh – Krvavec. 
           Iz Kamnika vodi cesta s. skoz predmestje Graben k Bistrici; okoli 10' vleče se ob zidu kamniške 
smodnišnice, nakar se nam odkrije prekrasen pogled na Kamniške Alpe! Spredaj vidimo lepo ležeče selo pod 
cerkvico na griču: Stranje (4·5 km, 271 preb.) V Stranjah krenemo pod cerkvico d. preko novega mosta na 
Bistrici in tod ob l. bregu Bistrice po tesni dolini v selo Stahovica (5·5 km, 430 m, 1h10‘ od žel. post. 
Kamnik.~Pot v Kamniško Bistrico nadaljujemo od »Korlna« naravnost dalje proti s. mimo žage in ob prekopu 
do brane, zatem s. od ceste na l. po trati ob Bistrici pod plazovito goro Grohat 911 m; malo zatem zopet po 
cesti preko malega klanca in po lepem logu ob Bistrici do poslednjega selišča Konjsko 469 m (od Stah. 35‘), za 
3‘ dalje od log. koče pridemo na razpotje Pod Kobilo. Tukaj krenemo l. na običajen turist. pot, zelo zanimiv in 
dobro izdelan. V nekoliko minutah dospemo k šumni vodi Bistrici nad katero drži umetno izgrajen pot,  v živo 
skalo vsekan ki vodi preko visoke pečine Pod galerijami. Nato položno skoro  vodoravno ob strmi, gosto obrasli 
l. breg šumne Bistrice v hladni senci (v temni noči svetiljka). V 30‘ dober studenec, a za daljnih 15‘ pod 
Kraljevim hribom 594 m, zasvetli nam se d. skoz smrekovino lov. in log. naselbina Kopišča 586 m. Od razpotja 
po voz. poti dalje 12‘ in iznenadi nas nov krasen prizor romant. tesnec (soteska) Pred Belo. Takoj nad mostom 
krenemo l. in za 7‘ smo na križišču nad Predasljem. Samo 1‘ od tod l. doli nahaja se druga zelo zanimiva 
prirodna znamenitost, zelo slična oni »Pred Belo« – prirodni most Predaselj (zelo ozka 25 m gl. in 400 m dol. 
zavita soteska). Vrnivši se nazaj na prej spomenjeno križišče imamo odtod še samo 10׳ voz. poti do krasno 
ležeče postojanke nad izvorom Kamn. Bistr. na lepi zeleni livadi Bistriška koča 601 m. ~ Od Bistr. koče sz. preko 
planje in ob črnogorici ter l. doli čez strugo hudournika Sedelšček (d. gori pot na Kamn. sedlo) ter na l. pod 
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gozdom k idiličnem selišču Uršič (prenočišče na senu) 6‘. Nad Uršičem dalje položno po voz. poti sz. gori med 
visokimi bukvami in mladimi smrekami preko malega klanca zatem položneje naravnost 30׳ do razpotja. Tukaj 
(d. jahalni pot v Klin pod Kamn. sedlom) l. po poti dalje še 5׳ nakar opazimo streho drvarske bajte in l. 20 x 
dolgo skalo Žagana peč; (45׳ od Bistr. koče). Od Žagane peči d. nad drvarsko bajto (l. na kupišču studenec) 
dalje po voz. poti nakar se nam nekoliko pota kaže l. ostra zareza Kokr. sedla. Za nekoliko časa nam potem 
zastre razgled lep bukov gozd. Ko izidimo iz gozda zopet se nam odpre diven pogled na »Konec« Kamn. Bistr., 
nato pridemo skoz goščo do razpotja (15׳ od Žag. peči). D. se odvaja steza skoz Gamzov skret na Pode in 
Skuto) a l. obrnemo z. v gozd proti Kokr. sedlu. Najprej položno po lepi šumi, zatem strmejše na rob z bukvami 
ter sem in tja po sredi dolca skoz goščo v dobro izvedenih ključih. Dalje ob strugi gori, od sten pa na d. in skoz 
bukovo od plazov poleženo goščo navzgor preko korita (konec gozda) in d. preko planje z rušem (alp. grmičje) 
do sten (lope, primerna zatočišča), odtod dalje v mnogih ključih po strmem globokem dolcu pod gorama 
Jurjevec (d.) in Kalška gora (l.) napeto navzgor na sedlo k Cojzovi koči; (od Kamn. Bistr. 3h). ~ Iz Cojzove koče j. 
gori naravnost po robu Kokr. sedla na meli pod stenami Kalške gore (ali po gornji stezi jz. proti fantast. skali 
Pasja peč, ter odtod l. j. po zelenici gori) in tod po desnih melovitih rebrih 35׳, zatem (z one strani struge) l. gori 
 na greben Kalške gore strmo po malo izgrajeni nezavarovani stezi. Z grebena d. strmo doli po zelenici, ob z ׳15
rušem zaraslega roba, skoz kratek žlebič na planji in naravnost doli do melišča. Tukaj malo vidljivo razpotje 
(spodnja, stara steza čez Kalce na plan. Dolga njiva), markirani gornji pot vodi v. pobočjem Kalške gore in 
Grebena 30׳ do vhoda v žlebove ter zatem strmo gori po sv. pobočju gore Greben na vrh 45׳ ter po jv. pobočju 
doli položno na plan. Dolga njiva. (tukaj se z l. priključi pot iz Cojz. Koče čez Kalce). Odtod l. nekaj doli (lep 
pogled na Jermanov turn na l.) v. preko ravni na plan. Dolga njiva (d. doli k past. koči in skoz Roblekov kot v 
Kokri) ter zopet navzgor čez strugo in skoz malo leso 25׳ na hrbet zraven vrha Koren po katerem se dospe jz. 
rezovim (grebenom) čez »Ježo« ali »Kobilnik« po zavarovani škrbini na Vel. Zvoh. Dalje doli ob robu na sedelce 
in zatem na Krvavec 1h40׳. Iz Krvavca d. na jz. rob doli zatem l. jv. h Križki past. koči. Od Kr. koče j. ob z. 
obronku »Kržiša« (Pokovše) na planjo Na jezercu s past. kočami. Odtod j. ravno doli v več ključih po lepi široki 
gozdni poti mimo sv. Ambroža (cerkev, mežn. hiša »pri Nacetu«) na Šenturško goro in dalje čez Dobravo po 
gozdni poti v Podboršt. Odtod jz. po lepi vozni poti v Komendo, (2h30׳ od Krv.).  
 
          Na podoben, zelo podroben način, kot gorsko turo Kamnik–Kamn. Bistr.–Kokr. sedlo–Kal.–Greben– 
Koren–Vel. Zvoh–Krvavec, je Selan opisal tudi preostale ture v Kamniško-Savinjskih Alpah, v Julijskih 
Alpah in v Karavankah. Njihovi naslovi so: 
 
          Kamniško-Savinjske Alpe: Bistriška koča – Kamniška koča, Kamniška koča – Planjava, Kamniška koča 
– Koča na Korošici, Koča na Korošici – Dedec, Koča na Korošici – Koča na Vel. plan., Kamniška koča – Skuta 
– Cojzova koča, Skoz Turski žleb v Cojzovo kočo, Mlinarsko sedlo – Grintavec, Kamniška koča – Brana, 
Češka koča (Ravni) – Kočna, Cojzova koča – Kočna, Kamniška koča – Frišaufova koča, Bistriška koča – 
Cojzova koča, Krvavec – preko plan. Osredek – Stahovica, Bistriška koča – V Črnjevku, Kokra – skoz 
Roblekov kot – Dolga njiva – Greben – (ali Koren), Kokr. sedlo (Cojzova koča) – Grintavec, Kokra – Cojzova 
koča, Cojzova koča – Greben – Kravavec, Preddvor – Zaplata, Jezersko – Češka koča, Češka koča – 
Mlinarsko sedlo, Preddvor – Storžič, Mačevsko sedlo – Preddvor, Mlinarsko sedlo – Cojzova koča, Preddvor 
– Sv. Lovrenc pod Storžičem, Frišaufova koča (Okrešelj) – preko Savinskega sedla – Češka koča.  
 
          Julijske Alpe:  Žp. Žirovnica – Vintgar, Krnica – Pokljuška luknja – Rudno polje, Planina Gornji Tolstec – 
Vodnikova koča, Rudno polje – planina Gornji Tolstec, Vodnikova koča – Aleksandrova k., Vodnikova koča 
– Triglavski dom, Aljažev dom – Prag – Triglavski dom, Žp. Dovje – Mojstrana – Aljažev dom, Aljažev dom 
– Tominšekov pot – Triglavski dom, Triglavski dom – vrh Triglava, Aleksandrova koča – Triglavski vrh, 
Staničeva koča – Triglavski dom, Triglavski dom – Aleksandrova koča, Aleksandrova koča – Zeleno jezero – 
(Koča pri triglavskih jezerih), Iz Triglavskega doma – Preko Konjske planine v Krmo (Mojstrana), Vodnikovo 
kočo (Bohinj, Bled) ali v Aleksandrovo kočo, Koča pri triglavskih jezerih – Hotel Zlatorog pri Bohinj. jezeru, 
Bohinjska Bistrica – Črna prst, Črna prst – Gradica, Gradica – Sv. Janez pri Boh. jezeru, Kranjska gora – 
Križka stena – Križ – Aljažev dom v Vratih. 
 
          Karavanke: Tržič – Dolga njiva – »Čez meli« – k Trklu – Sele – Škrbina – Tržič, Žp. Radovljica – Poljče – 
Sv. Peter, Sv. Peter – Vilfanova koča, Vilfanova koča – Begunjščica – Zelenica, Žp. Žirovnica – Prešernova 
koča, Stol – Medji dol – Golica, Jesenice – Golica, Golica – Kepa. 
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          Naštete gorske ture so v izvirniku označene s tekočimi številkami, podčrtanimi z dvojno črto: pri 
Kamniško-Savinjskih Alpah 1 do 27 (ena tura ni označena s številko), Julijskih Alpah 1 do 21 in Karavankah 1 
do 8 (dve turi nista označeni s številko). Vseh gorskih tur je s tem detajlno opisanih 59. Iz knjižice 
»Turistika«, kamor je Selan zapisoval podatke, je razvidno, da je sam ali v družbi prehodil in se udeležil 71 
gorskih tur in izletov, in to večinoma v druge kraje, kot jih navaja v omenjeni knjižici. Torej je Selan nekaj 
gorskih poti prehodil in jih opisal sam, druge pa prepisal od nekod, od kod, vira ne navaja. Če njegove 
podrobne opise primerjamo z današnjim poznavanjem gora in z dobro označenimi potmi z markacijami, se 
nam pokaže, da je planinstvo v pol stoletja napravilo izjemen korak naprej.  
          Ker je Selan vse to opisoval in prepisoval z izjemno natančnostjo, ga spoznamo tudi s te strani, kako 
dosleden in natančen je bil pri vsakem delu. Ta lastnost se bo v javnosti najbolj izpričala z njegovimi 
zemljevidi, o katerih bomo več govorili kasneje. 
 

Najvažnejša navodila planincem 
          Ljubi in spoznavaj svoje slovenske planine. Hodi v gore z zadostno opravo, in le z dovoljno množino hrane. 
Stalen spremljevalec in svetovalec planincu bodi v gorah dober zemljevid in kompas. Ture (izlete) kombiniraj 
vedno tako da se vračaš nazaj po drugi poti. Vstani zgodaj. Navzgor hodi, posebno v početku, umerjeno, s 
kratkimi enakomernimi koraki; 300–320 m višine na 1 uro, ali do  60 korakov na 1 minuto, strmo v breg je 
dovoljno. Navadi se dihati skozi nos, a ne skoz usta. Po strminah se podpri s kolcem (palico) proti bregu in ne 
proti dolini; stopaj mirno, oprezno in brez bojazni. Ne posedavaj preveč, a kadar sedeš, sedi komodno in v 
zatišju. Na mrzlem, mokrem tlu si podloži; obleci suknjič ki ga je treba dobro zapeti, in to vselej kadar si póten 
in znojen – naj bo vetrovno ali ne. Ako te na potu dohiti dež, potuj mirno dalje ter se pri prvem ugodnem 
zatočišču takoj preobleci ter zamenjaj tudi nogavice. Ako stojiš na vetru ali na vrhu gore, obleci jopico – ohladiti 
se smeš le polagoma. – Mrzla voda prehladi prazen želodec. Alkohol je v splošnem zametati, posebno med 
hojo je alkohol strup. Zelo je paziti na oči. Na snežiščih (posebno spomladi) se jih je le premnogo pokvarilo oči. 
Zato so tak čas in na takih turah temni naočniki neizogibno potrebni. Pri hudem mrazu neprestano giblji prste 
na nogah in rokah, nos in ušesa pa drgni, dokler je čas. Hrano imej vedno lepo zavito. Pri kuhanju v gozdu pazi 
na požar, ter ogenj pri odhodu temeljito pogasi. – »Popolna oprava je pol lepega vremena.« Pri težjih turah, 
kjer je le količkaj treba izpostavljati lastno ali tuje življenje ima vrv prvo vlogo da zavaruje lastno ali tuje 
življenje. Turistom ki korakajo ponoči je neobhodno potrebna dobra svetiljka. V planinah se obnašaj vedno lepo 
in dostojno in bodi vedno pripravljen v sili biti na pomoč drugemu. Pri težjih turah naj šteje družba planincev le 
2–3 tovariše, večje število je samo v kvar varnosti. Ako te v planinah (gorah) zagrne megla, pazi da ne zaideš 
ter s kompasom določi stališče na zemljevidu in s kompasom v roki previdno nadaljuj pot. Če grozi nastopiti 
nevihta se takoj z vrhov in grebenov umakni v varno zavetišče ali vsaj pod kako preveso; pozor pred strelo. 
Zelo ogroža turiste v gorah padajoče kamenje, bodisi da je ono sproženo od vode, vetra, topline, divjačine ali 
od zgoraj nahajajočih se planincev. Neprevidno, nevarno in grdo je, zabavati se z valjenjem kamenja v globino. 
Tudi pri hoji naj turisti pazijo da z nogo ne prožijo kamenja. Nevarno je hoditi v steno v majhnih presledkih za 
kako družbo; Združita naj se obe družbi, ali pa naj bosta tako daleč vsaksebi, da zgornja na noben način ne 
more ogrožati spodnje. Glej pod noge kadar hodiš. Hodi umerjeno, prehitra hoja je uničila že mnogim 
mladeničem zdravje. Nevarno je pri hoji navzgor ali navzdol staviti palico proti prepadu, (drži palico ali cepin 

proti pobočjuRisba) Pri plezanju po zavarovanih in nezavarovanih poteh natakni palico ali cepin na zanko. 
Strma travnata pobočja in melišča najlažje preideš s hojo v serpentinah. Na zelo strmih travnikih so potrebne 
dereze. Dol grede stopaj mehko. Po možnosti se ogibaj sklenjenega ruševja. Resnejše delo čaka planinca, 
kadar zapusti travnata pobočja in melišča in stopi v skalovje; preden se loti tega, naj napravi popoln načrt za 
turo ter vpošteva čas in pot samo. Za plezanje je treba tudi nekaj zvitosti in izkušnje. V skalah vsak oprimek 
pošteno preizkusi, predno mu zaupaš svoje življenje. Za oprimke ne smeš nikoli vleči, in če ni zanesljiv ga vselej 
pritisni nazaj na njegovo ležišče. Boljše je več previdnosti in nezaupljivosti kot premalo. Koliko oprimkov smeš 
naenkrat iskati? Na obeh nogah moraš stati, z eno roko se moraš držati oprimka, z eno pa išči novega; ali pa se 
trdno drži z obema rokama in stoj oprt na eno nogo, z drugo pa išči stopinje. S katero nogo začneš plezati? Na 
količkaj težjih mestih moramo pričeti prestopati na levo stran z desno, na desno stran pa z levo nogo. Še večjo 
varnost da v zvezi z udi dobro uporabljena ploščina telesa, (namreč trenje med telesom in skalo). Na dobrem 
stojišču je mogoče porabiti tovariša za lestvico, če ni zadosti oprimkov v dosežni višini. Na nevarnejših stenah 
in ploščah je treba noge osvoboditi trdih čevljev in jih obuti v mehkejše plezalke, v katerih prsti lahko robove 
otipajo in se jih oklepajo. S plezanjem je v tesni zvezi raba vrvi, katere veliko važnost spozna planinec šele, 
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kadar ga veže s tovarišem ta prijateljica in pomočnica visoko gori v skalovju ali na poledenelih strminah. Velika 
je dolžnost tovariša, ki se mu je zaupal naprej plezajoči na vrvi navezani drug. V svojih rokah ima njegovo 
življenje. Zbrati mora vso svojo moč in biti na vse pripravljen. Zanimati se ne sme v tem času za nič drugega in 
posvetiti mora vse svoje moči varnosti svojega druga, ki je vezan z njim. Od kakovosti vrvi odvisi mnogokrat 
življenje plezalčevo. Vsakdo naj jo čuva, kolikor le more vseh udarce in ran. Nikar ne vlači vrvi med hojo po tleh 
(kamenju), da se nitke ne trgajo. Na lahkem terenu nosi vrv zvito v kolobar okoli prsi. Koliko turistov naj bo 
navezanih na eni vrvi? Če le mogoče samo dva! Več pa nikdar ne nego trije; sicer ovirajo eden drugega ter 
povečajo nesigurnost. Plezalci se morajo med seboj dobro poznati in se zanesti drug na drugega. Zanesljivost 
je pogoj varnosti. Še enkrat!: prvemu plezalcu morajo posvetiti drugi tovariši vso pozornost. Kako se je treba 
navezati? Okoli pasu čez suknjič. Posebno važni so vozli. Zato je treba vozle napraviti pravilno in jih pred 
začetkom plezanja še enkrat natančno pregledati in preizkusiti. Najnavadnejši in zelo zanesljiv je vodniški 
vozel. Izvrsten je tudi tako zvani bulienski vozel. Za sklopljenje dveh vrvi rabimo z najboljšim uspehom dvojni 
ladijski vozel. Paziti je treba, da ostane pri vozlu dovolj dolg konec vrvi, ki prepreči zavozlanje (slika 40). Ako je 
treba povleči za seboj čez steno ali spustiti pred seboj nahrbtnik in palico (cepin) v globino, je to skrbno narediti. 
Načinov zavarovanja je več in vse je treba poznati in uporabljati da zavarujemo tovariša kar najbolje. 
(Natančnejše, glej knjigo: Pavel Kunaver: »Na planine« i. dr.). Najlažje zavaruje prvi plezalec tovariša ki pleza 
za njim. Naprej plezajočega tovariša je nekoliko težje zavarovati. Vrv se položi za kak dosti globok rob, ki pa 
mora biti zanesljivo trden in ne oster. Na oster rob naj se položi nekoliko papirja, ki varuje vrv, Na 
izpostavljenih mestih kjer ni roba, zabij v kako poševno stenino (skalno) razpoko močen železen kavelj (klin) s 
topimi ogli. Tovarišev padec je mogoče omiliti na ta način, da urno potegneš vrv k sebi in jo v naslednjem 
trenotku po možnosti oviješ okoli skale. Čim več trenja ima vrv v takem slučaju, tem lažje je vzdržati sunek. 
Težavno je zavarovati navzgor v kamin plezajočega tovariša; toliko lažje pa zgornji obdrži spodnjega, ko pleza 
za njim. Vestno je paziti, da vrv ne sproži kamenja, ter da kamenje (rob) ne prereže vrvi. Vrv je dalje edina 
pomoč, ki pomaga čez prevese in gladke navpične stopnje. Pri teh pripravah kjer se človek zaupa vrvi, mora biti 
skrajno oprezen in natančen ter mora rabiti vse razpoložljive pripomočke v svojo varnost in varnost svojih 
tovarišev. Navadno so skalne stene zelo členovite in nam v zanimivi sestavi nudijo police, kamine, žlebove, 
plošče, gladke navpične stopnje ter se končujejo mnogokrat v ostre, slikovite grebene. O preplezanju teh 
posameznih težkoč mora biti planinec poučen, ter jih mora znati premagati. – Ker je lepo vreme pogoj 
zadovoljive ture, je potrebno, da planinec vsaj nekoliko pozna znamenja vremenskega preobrata. – Dalje je 
potrebno da se vsi turisti v planinskih kočah SPD drže hišnega reda. – Ne trgajte po nepotrebnem  (posebno ne 
ruvati) prelepe planinske flore (rastlinstva, rože) ki se tako težko razmnožuje. – Vsakdo spoštuj gorsko naravo, 
njene lastnosti in vpoštevaj nevarnosti, ki tako lahko uničijo slabotno človeško življenje. Tako se bo planincem 
mogoče globokeje vživeti v bistvo planin, ki jim postanejo več nego kraj telesnega okrepčila. Vračajoč se s sinjih 
vrhov, bodo prinašali s seboj v dolinsko življenje v svojem srcu srečo in zadovoljnost.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 40. Prikazani so 
vodniški, bulienski in 
ladijski vozel ter 
plezanje s pomočjo 
vrvi čez  previs  (po 
Selanu čez preveso). 
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Pripravljanje hrane je Selan razdelil na dva dela 
Doma pripravljena hrana in hrana, pripravljena na prostem 
 

      Doma pripravljena 
          Kuhanje svinjskega mesa. Suho prašičevo meso dobro umij s krpico v mlačni vodi. Deni ga vsaj za 1 uro v 
mrzlo vodo, da vse nepotrebne soli ostanejo v vodi, potem ga daj v lonec in prilij toliko vode da je meso pokrito. 
Ko je kuhano ga postavi z ognjišča in pusti v tej juhi toliko časa da se shladi. Shlajeno vzemi iz juhe, po potrebi 
lepo nareži na kosce (rezine) in obloži z nastrganim hrenom. 
          Goveja juha (meso). Govedina se pregleda in očisti ter z mrzlo vodo oplakne. Dene se v lonec ter se 
primerno količini mesa prilije čiste vode. Če se želi dobiti močno juho, se govedina dene v mrzlo vodo; ako se pa 
želi dobiti tečno, krepko kuhano meso, se govedina stavlja v vročo vodo. Ugoden in dober tek goveji juhi dajo 
(daj ko juha zavre): korenje, peteršilj, vršiček zelene, kos rumene kolerabe, por, perje od karfijole (zelja), majhen 
paradižnik, pol stroka česna, en drobljen olupljen krompir, par zrn popra in pol zrna lorberja. – Juha se osoli. 
Pen ne pobiraj z juhe. Pusti da juha počasi vre 2–3 ure. Ko se je meso (juha) skuhalo, odcedi je in zakuhaj z 
rezanci ali s čim drugim. 
          Pečenka. Operi komad mehkega mesa (goveja hrbtenica, telečje meso, mlad zajec, kozliček i. t. d.) ga 
nasoli, potem ga deni v kozo (posoda za pečenje), prilij par žlic vode in ga polij z vročo mastjo. Deni ga v pečico 
in med pečenjem ga polivaj z vročim sokom od pečenke. Peče se tako dolgo, dokler se pokazuje krvavi sok, ako 
se vbode s pletilno iglo ali z vilicami. Ob pečenki se je solata, (ali prikuha). 
          Ocvrt kunec (zajec). Zreži bedra in hrbet mladega kunca na kose, osoli jih, potresi s poprom, povaljal v 
moki, v raztepenem jajcu in krušnih drobtinah ter ocvri na razbeljeni masti ali maslu. 
          Svinjsko meso z zeljem. Deni v kozo malo žlico masti, ¼ kg na kocke narezanega prašičevega mesa, pol 
srednje debele čebule in žlico vode; to dûši (tenstaj) in ko je že skoro mehko, prideni ščep popra, soli in ¼ litra 
kuhanega kislega zelja. 
          Dušena jabolka. Deni v kozico za oreh masla; ko je vroče, mu pridaj kepico sladkorja in pest krušnih 
drobtin; ko se nekoliko zarumene, pridaj pet srednje debelih olupljenih in zrezanih jabolk, dve žlici vina, tri žlice 
vode, košček cimeta in limonove lupine. Pokrij in duši počasi 20 do 25 minut; nazadnje dobro zmešaj. 
          Kraljevska pogača. Mešaj v skledi 5 dkg surovega masla, 5 dkg sladkorja, 1 žlico ruma in 2 rumenjaka z 
drobno zrezanimi limoninimi lupinami, dodaj 1 dkg drobno zrezanih orehov, malo žlico rozin, iz 2 beljakov sneg 
in 6 dkg moke. Vse skupaj narahlo zmešaj in stresi pomazan tortni obod (model), postavi v pečico in peci v 
srednji vročini ¾ ure. Posebej pa dûši (tenstaj) jabolka (glej predstoječi odstavek), in ko je pogača nekoliko 
ohlajena (ali mrzla), jo nadevaj povrhu z dušenimi jabolki prst na debelo. Na mizo se postavi (s seboj se vzame) 
zrezano kakor torto gorko ali mrzlo. 
          Masleni, koruzni kruh. Mešaj v skledi 7 dkg sladkorja, 2 rumenjaka, 1 žlico ruma; ko si mešal(a) ¼ ure, 
prideni sneg 2 beljakov, 8 dkg koruzne moke, 5 dkg raztopljenega surovega masla, namaži podolgasti model z 
maslom, potresi ga z moko, stresi vanj testo in peci 20 do 25 minut v srednjevroči pečici. 
          Suhi kolački. Vzemi 1 liter moke, deni na desko in naredi jamico kakor za rezance. Vtolci 5 rumenjakov, 
prideni sladkorja kolikor hočeš, malo osoli, dodaj malo čašo smetane in naredi lepo gladko testo, precej 
mehkejše kakor za rezance. Potem jemlji po malo od tega testa, posipaj z moko desko in z obema rokama 
naredi tanke klobasice (svaljke). Od tako izvaljanih testenih klobasic zavijaj vence, črke, kiflice  i. t. d. ter devaj 
v pekačo; peci polagoma da zarumene. Te3daj naredi od onega beljaka čvrst sneg in na vsak svalek deni malo 
snega, posipli z debelo stolčenim sladkorjem in položi nazaj v peč, da se beljak malo strdi. – Pečejo se en dan 
prej nego se rabijo. 
          Mrzel okisan fižol. Skuhaj ¼ litra fižola, odcedi in pretlači ga, prideni 1 žlico nastrganega hrena, 1 
razsekljano trdo kuhano jajce, nekaj čebule, 1 žlico olja, 2 žlici kisa in malo soli; ter vse skupaj dobro premešaj. 
 

      Pripravljena na prostem 
          Zdravilni čaj. Deni v liter vode toliko posušenega lipovega cvetja, kolikor ga moreš prijeti s tremi prsti, in 
eno polno žlico posušenih bezgovih jagod ter pusti da vre dobrih 5 minut. Nato ga odcedi, prideni sladkorja in 
malo limonovega soka; ter vživaj gorkega (ali mrzlega). 
          Konzervna juha. Pristavi k ognju lonec čiste vode in ko zavre prideni na vsakih ¼ litra po 1 Magijevo kocko 
in juha je gotova. 



53 

 

 

          Ocvrt kruh. Razreži žemlje ali kruh na pol prsta debele rezine (šnite) in jih pomoči v mrzlo vino, ter počakaj 
da se odteko. Posebej (v skledi) pa raztepi jajca s par zrn soli in vanje pokladaj rezine, da se po obeh straneh 
dobro v jajcu namočijo; potem pa jih ocvri v razbeljenem maslu (masti) tako, da so po obeh straneh lepo 
rumene. Potresi jih s sladkorjem, ako ne ješ zraven kisle jedi. 
          Celo ocvrto jajce. V razbeljeno mast (maslo) ubij celo jajce in cri (počakaj) toliko časa da jajce lepo zakrkne 
(se strdi). 
          Ocvrto suho prašičevo meso. Nareži na tanke rezine suho prašičevo meso, ga potolci, povaljaj v 
raztepenem jajcu in v razbeljeni masti lepo ocvri. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 41. Ivan Selan  je 
 v pričujočo tabelo vnesel 
podatke o (po njegovem 
mnenju) 23 
najpomembnejših 
planinskih kočah v 
slovenskih gorah. 
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                                     Slika 42. Nekaj pesmi, ki jih je Ivan Selan vnesel v knjižico »Na planine«. 
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PONAREJENI STOTAKI ODKRILI TALENT IVANA SELANA 
 
          Selan se je ob kmečkem delu na razne načine izpopolnjeval. Poleg branja poljudnih in strokovnih knjig 
tudi tako, da je podrobno opazoval naravo in družbo. Ni bil vase zaprt človek in ni mu bilo težko spraševati 
ljudi o tem ali onem zanimivem dogodku. Ko je v vasi zagledal geometra, ki je meril zemljišče, je stopil k 
njemu in ga spraševal po podatkih. Posebno je bil vesel, ko mu je geometer dovolil pogledati skozi 
teodolit. 
          Toda prišli so temni dnevi. Da bi izplačal bratu in sestri doto 25.000 din, je Selan posekal več gozdnih 
parcel in les prodal; nekaj denarja je zaslužil tudi od kmetije in risanja unikatnih zemljevidov. Z veliko 
prizadevnostjo se je na ta način dokopal do zneska 32.500 din. Veliko denarja je to, saj bi v letu 1927 z njim 
lahko kupil ali zgradil novo hišo. Da bi ta denar oplemenitil z obrestmi, ga je nameraval za nekaj časa vložiti 
v banko ali hranilnico. Spodbudo za to je dobil, ko je na Bonačevem koledarju prebral verz: »Zrno do zrna 
pogača, kamen na kamen palača!« in zraven je bil naslikan kmet orač. Spomnil se je tudi besed: »Hrani, 
zbiraj in množi!« Oboje mu je bilo zelo všeč, samo slika »bognarja« še manjka, ko se je ob tem spomnil na 
100-dinarski bankovec. 
          Kmalu za tem razmišljanjem se je pri njem oglasil agronom Jamnik, ki je Selanu svetoval, naj denar 
vloži v Peskovo hranilnico v Ljubljani, kjer bo dobil dobre obresti, kar je Selan tudi storil. V Peskovo 
hranilnico je vložil ves z muko zbrani denar v znesku 32.500 din. Jamnika sicer ni poznal, a ga je kot 

gospodarskega strokovnjaka 
cenil in spoštoval. Bil pa je 
močno pretresen, ko je čez 
nekaj mesecev v časopisu 
prebral, da v Peskovi hranilnici 
poteka revizija poslovanja. 
Takoj se je odpravil na ljub-
ljansko sodišče povprašat, kaj 
pomeni revizija v Peskovi hra-
nilnici in ali je njegov denar, 
naložen v njej, v nevarnosti. 
Odgovorili so mu, da bo ver-
jetno izgubil ves denar, kar se 
je tudi zgodilo.  
 
 

Slika 43. Srečka v obliki 100-dinarskega bankovca (namesto jugoslovanske kraljice je upodobljena Slovenka v  
gorenjski narodni noši), uporabljena na gasilski veselici v Cerkljah na Gorenjskem leta 1927. 
 
          Izguba denarja je Selana strahovito potrla. Ni se več brigal za gospodarstvo. Pred bankrotom si je 
srčno želel dvigniti in urediti svoje posestvo, da bi bil vzor ljudem, hkrati pa bi bratu in sestri izplačal doto. 
Ko pa je denar izgubil, so šli vsi njegovi dobro zamišljeni načrti po zlu. 
          Približno eno leto pred tem za Selana uničujočim dogodkom je Prostovoljno gasilsko in reševalno 
društvo v Cerkljah na Gorenjskem priredilo veliko veselico. Nekomu izmed odbornikov društva je tedaj 
prišlo na misel, da bi vstopnice za to prireditev imele podobo 100-dinarskega bankovca, bankovec pa naj bi 
bil tudi za spomin, ker bi šel ves izkupiček od veselice v dobrodelne namene. Gasilce je ta predlog navdušil, 
poiskati je bilo treba le dobrega risarja in našli so ga v 25-letnem Selanu iz Suhadol, ki je ponudbo z 
veseljem sprejel.  
          Selan je bankovec narisal izjemno kvalitetno, le da je namesto jugoslovanske kraljice upodobil žensko 
v gorenjski narodni noši. Naročniki so bili nad bankovcem zelo navdušeni, izdelovalec pa je dobil poleg 
plačila tudi več pohval.  
          Nekega dne, ko se je ob oranju prahe pomenkoval s Tončkom, pastirjem iz vasi, je izvedel, da na 
Brniku in na Pšenični Polici ter v še nekaterih drugih krajih Gorenjske rastejo nove hiše kot gobe. »Prelesnik 
jim je naredil denar,« je Selanu zaupno razložil Tonček. In tako se je po propadu denarja v Peskovi 
hranilnici v Ljubljani Selanu porodila misel iz obupa in jeze, da ponaredi pravi stotak. Menda ga je k temu 
tudi malo zapeljalo, ker je verjel, da bo kot spreten risar v tem uspel.  
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          Da, delati denar! Ta misel se je Selanu globoko zajedla v možgane. Še bolj pa ga je podžgalo, ko je 
nekdo pričel razpečevati 100-dinarske bankovce, katerih original je po naročilu Prostovoljnega gasilskega 
in reševalnega društva Cerklje narisal za vstopnice prav on, Selan. 
          »Ni mi dal prej navedeni 100-dinarskih bankovcev povod, da v resne namene  izdelam  pravega,«  mi 
je ob neki priliki dejal Selan. 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 44. Ponarejeni 100-dinarski bankovec na sliki ne prikazuje kvalitete Selanovega originalnega bankovca, 
ker je prekopiran s slabo ohranjenega in spranega stotaka. Je pa informativen. 
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OPIS IZDELOVANJA IN TISKANJA 100-DINARSKEGA BANKOVCA 
 
          Selan se je ponarejanja 100-dinarskega bankovca lotil takole: Najprej si je omislil, da bo bankovce 
razmnoževal na verigrafu sistema opalograf. Ko se je končno odločil, se je napotil v Ljubljano k firmi The 
Rex in tam kupil omenjeni razmnoževalnik, zanj pa je plačal je 1.000 din.  
          Ker je imela vsaka stran 100-dinarskega bankovca 7 barv, je moral Selan narisati 14 verodostojnih 
originalov. To je naredil tako, da je vsako barvo z ene in druge strani bankovca linijsko prekopiral na list 
prosojnega papirja (paus). Kopiral je tako, da je z zelo tankim peresom (zbrusil ga je sam) črni tuš z največjo 
možno preciznostjo nanašal na papir. Uporabljal je zelo cenjen kitajski tuš. Naredil ga je tako, da je iz trde 
ploščice naribal tuš v grobi stekleni posodi v prah in ga pomešal z vodo. Pri tem je moral zelo paziti, da je 
bila črna tekočina primerno gosta, za risanje uporabna. V nasprotnem primeru narisane linije na prosojnem 
papirju ne bi bile dovolj črne, ampak bi bile sive, kar bi onemogočalo kvalitetno kopiranje z originala risbe 
na kamnito ploščo. Pri jedkanju kamna je Selan uporabil kemikalijo, nabavljeno pri firmi The Rex. S 
pomočjo opalografa je nato z litografskim postopkom razmnoževal, vendar tako, da je vsako barvo na eni 
in na drugi strani bankovca posebej odtisnil na beli papir (nabavil je 500 pol) točno na ustrezno mesto. 
Nanos neusklajenih barvnih linij bi namreč povsem popačil natisnjene bankovce in jih tako po videzu 
oddaljil od pravih. Ker so morale biti barve na natisnjenem bankovcu skladne z barvami na pravem 
bankovcu, je moral Selan opraviti več poskusnih odtisov, in sicer toliko, da je dobil prave barvne odtenke. 
Sicer pa je bilo potrebno pri mešanju barv za pravi barvni odtis veliko mojstrstvo. Po odtisu vseh štirinajstih 
barv (7 na eno stran, 7 na drugo) je bil 100-dinarski bankovec gotov, a brez vodnega žiga, na kar pa 
običajno ljudje niso bili posebej pozorni. 
 
 
 

 
RAZPEČEVANJE PONAREJENIH STOTAKOV, ARETACIJA IN 
OPROSTILNA SODBA 
 
          O ponarejanju in razpečevanju Selanovih 100-dinarskih bankovcev je bila zato slovenska javnost 
dobro obveščena in tudi živahno zainteresirana. Novinarji so ji prisluhnili, zato so podrobno poročali v 
časopisju o vsem, kar so izvedeli. 
          In še to: Bralec si bo pridobil poglobljen vpogled v omenjeno dogajanje le, če bo natančno in kritično 
prebral vse objavljene članke. Le tako bo spoznal, da se je Selan lotil nezakonitega dela, ponarejanja 100-
dinarskih bankovcev, iz skrajnega obupa in ne da bi se posebej okoristil, obogatel. To je spoznalo tudi 
Deželno sodišče v Ljubljani, ki je Ivana  Selana oprostilo vsake krivde. 
          Zaradi verodostojnosti prilagam k vsakemu prepisu kopijo iz časopisa. 
 
          Da si bo bralec lahko ustvaril verodostojnejšo sliko in da ga ne bo zavedlo od bistva, navajam  v 
nadaljevanju točne prepise objavljenih člankov v časopisih Slovenski narod, Jutro in Slovenec. Po vrstnem 
redu si sledijo takole: 2 članka iz Slovenskega naroda, 4 članki iz Jutra in 2 članka iz Slovenca. Po časopisnih 
skupinah članke navajam zato, da bo vsebina preglednejša.  
 
 
 
Članki v prepisu so napisani tako kot v izvirniku. 
 
 
 
 
 
 
 



58 

 

 

Slovenski narod, 21. marec 1928, str. 1: 

Aretacija razpečevalca ponarejenih 
bankovcev  
  
          V Št. Vidu nad Ljubljano je včeraj popoldne zbudil veliko pozornost 
neki kmet, star okoli 26 let. ki je po raznih trgovinah nakupoval malenkosti 
in vselej menjal bankovec za 100 Din. Metuljčke je menjaval tudi po 
gostilnah. Menjavanje bankovcev je šlo povsod gladko izpod rok, kajti nikdo 
ni pazil na pristnost bankovcev. Končno je prišel do nekega mladega 
trgovca v bližini gostilne pri “Slepem Janezu”. Tudi tu je ponudil lep, nov 
bankovec. Trgovec pa je bil previden in je bankovec obrnil proti svetlobi. 
Ugotovil je najprej, da na belem prostoru manjka  običajni  vodni  tisk  s  
sliko. Bankovec je bil tudi izredno bled. Trgovec je opozoril na razpečevalca 
orožnike, ki so moža kmalu prijeli. Priznal je, da je dobil v razpečavanje 
večjo množino ponarejenih bankovcev, toda sprva je tajil vsake zveze s 
ponarejevalci. Pozneje je označil nekatere osebe, ki so v zvezi s to afero. 
Radi preiskave ne moremo objaviti imen kompromitiranih oseb. 
          Prijeti razpečevalec je oženjen posestnik Janez Selan, stanujoč v 
Savljah pri Ježici, rodom iz Suhadol, okraj Kamnik. Star je 26 let.  
          Po kratkem zaslišanju je orožniška eskorta še snoči odpravila Selana v 
zapore ljubljanskega deželnega sodišča. 
 
 
 
Slovenski narod, št. 109,  11. maj 1928, str. 4 

Janez Selan, ponarejalec denarja, oproščen 
Senzacija ljubljanske porote. – Talentirani, simpatični samouk, ki je postal žrtev Peskovih 
finančnih mahinacij, je bil oproščen. – Javnost je sprejela oprostitev z zadovoljstvom 
 

Ljubljana, 10. maja 1927 
                                                                                                                        (1927 je napaka, prav je 1928; pripomba avtorja) 
          Na porotni klopi sedi 25letni Janez Selan, rojen v Savljah, pristojen v Suhadole pri Komendi, oženjen 
posetnik v Suhadolu, ki do sedaj še ni bil kaznovan. Obdolžen je ponarejevanja javnih kreditnih papirjev po § 
106. kazenskega zakona. 
          Selan je zelo spreten risar. Menda je to moža zapeljalo, da je začetkom letošnjega leta začel premišljevati, 
kako bi izkoristil svojo nadarjenost in sposobnost. Spomnil se je na ponarejanje bankovcev po 100 dinarjev. V 
to svrho si je omislil letos januarja verigraf sistema opalograf za 1000 Din, večjo množino raznih barv, 300 
listov veropapirja bele barve. Obdolženec se je doma vadil v razmnoževanju mnogobarvnih risb, tudi je 
pogosto zahajal k tvrdki The Rex, kjer je svoj verograf kupil in se tam uril v razmnoževanju. Nekoč je celo 
prinesel verograf v nahrbtniku k tvrdki v Ljubljano, si pustil teoretično razložiti način razmnoževanja in je v 
navzočnosti osobja praktično preizkusil svoj verograf in razmnožil nek reklamni napis. Selan je najprej narisal 
100dinarski bankovec po pristnem bankovcu novejše izdaje ter ga s pomočjo verografa litografičnim potom 
razmnožil. Za odtiskavanje je porabil kupljeni verografski papir in je ponaredil na ta način okoli 90 komadov 
100dinarskih bankovcev. Slabejše odtise je uničil, a nekaj nad 50 komadov je pripravil, da bi jih ob ugodni priliki 
spravil v promet. 
          Najprej je poskusil obtoženec svojo srečo letos na Jožefovo. Šel je na božjo pot na Kalvarijo v Kamnik. 
Doma je dal ženi, ki je šla z deklo Rezo Rak tudi v Kamnik, dva falzifikata ter ji naročil, naj ju v Kamniku 
izmenja. Sam se je peljal s kolesom v Kamnik in vzel s seboj 6 ponarejenih stotakov. Njegova žena Katra je 
kupila z enim bankovcem pri prodajalki sadja Micki Šimnovcovi na Žalah za 10 Din pomaranč. Branjevka ni 
spoznala ponarejenega bankovca in je vrnila 90 Din pravega denarja. Šele zvečer, ko je preštela svoj dnevni 
izkupiček, sta z možem ugotovila, da 100dinarski bankovec ni pravi. Drugi bankovec je Selanova zmenjala v 
neki trgovini v Kamniku, kjer je kupila par ženskih nogavic za 24 dinarjev. Tudi tam so falsifikat sprejeli. 
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          Selan je mimogrede kupil pri Mariji Ahčinovi na stojnici za 8 Din slaščic, ki jih je plačal s falsifikatom. 
Domov grede je še enkrat kupil pri Ahčinovi slaščice in znova zmenjal 100dinarski bankovec. Tretji stotak je 
razpečal v gostilni Franceta Jagodica, po domače »Bundra« v Kamniku, kjer je plačal pol litra vina. France ni 
opazil, da je sprejel ponarejeni bankovec in ga je najbrže zopet oddal drugemu gostu. Ostalih pet falsifikatov je 
obdolženec prinesel domov. 
          Ker se je obdolžencu prvi poskus posrečil, je odšel drugi dan zopet na pot z vso zalogo ponarejenih 
stotakov. Kakih 18 komadov je spravil v denarnico, 
4 je skril v svetiljko na kolesu, 13 v cev na sedlu, 5 
pa v levo kolesno krmilo. Opremljen s špecijalno 
karto za ljubljansko okolico se je 20. marca odpravil 
z doma razpečavat ponarejene bankovce. Spoto-
ma je v neki trgovini zamenjal 100dinarski banko-
vec, da bi lažje manipuliral s ponarejenimi novča-
nicami, katere je pomešal med prave 100dinarske 
bankovce in vse vtaknil v denarnico. Okoli 10. ure 
je prispel v gostilno Janeza Kralja v Prelogu in 
vprašal, če imajo kaj slabega žganja. Ko je Marija 
Kraljeva rekla, da špiritovega nimajo, je Selan 
naročil klobaso in kruh ter račun v znesku 7 Din 
poravnal s falsifikatom. 
          Manj sreče je imel obdolženec v krčmi Ane 
Rode v Ihanu, kjer je hotel plačati s falsifikatom 
četrt litra vina in 10 cigaret. Čeravno je bankovec 
lepo zložil, je Rodetova takoj spoznala, da banko-
vec ni pravi in zavrnila ga je. Selan se je odrezal, da 
je menjal na Kalvariji v Kamniku 1000dinarski 
bankovec in je pri tem dobil 100dinarski falsifikat. 
Pri tem je kazal šop 100dinarskih bankovcev. 
Oglasil se je nato v trgovini Alfonza Mihelčiča v 
Ihanu, da bi kupil 2 zavojčka semen in steklenico 
črnila. Mihelčičeva pa ni imela drobiža in moral je 
oditi brez uspeha. 
          Iz trgovine je odšel v gostilno Micke Štiftar-
jeve na Selu, občina Ihan in vprašal, če imajo kaj za 
jesti. Gostilničarka mu je ponudila klobase; Selan je 
eno naročil. Predno je začel jesti, je vprašal oštirko, 
če ima kaj drobiža in ji ponudil falsifikat. Gostil-
ničarka ga je spoznala in rekla obdolžencu, da ga 
bodo orožniki vzeli, ker je bankovec ponarejen, on 
je pa odvrnil, da ga je dobil v neki gostilni na 
državni cesti. Vstal je od mize, pustil klobaso in odšel. 
          Iz Sela se je Selan pripeljal v Beričevo, kjer je naročil v neki gostilni tri kozarce žganja, ki ga je plačal s 
ponarejaniu bankovcem. Tudi je v neki trgovini kupil 2 pomaranči in nekaj čokolade, kar je zopet plačal s 
falsifikatom. 
          Iz Beričevega je peljala Selana pot k Mariji Devici v Polju. Vstopil je v Hudnikovo trgovino in naročil 
žemljo, malo šunke in pomarančo. Hotel je plačati s falsifikatom, pa se je zdel prodajalki sumljiv, ker ni imel 
vodnega odtiska. Vrnila je obdolžencu bankovec, češ da ni pravi, nakar ji je on odvrnil, da ga je dobil v Litiji in ji 
plačal z drobižem. 
          Na potu v Ljubljano je prišel Selan na Studencu v gostilno Ane Grumove in hotel plačati četrt litra vina s 
ponarejenim bankovcem. Gostilničarka je bankovec primerjala z drugim. Ker je imel preveč žive barve, se ji je 
zdel sumljiv, zato ga je obdolžencu vrnila. On ji je zatrjeval, da je bankovec pravi in ji ga začel naposled  siliti za  
50 Din, ona ga je pa odklonila. 
          Tako je romal še v Moste, Vodmat, Ljubljana, Dravlje, Zapuže, Podgoro in Št.Vid, kjer ga je v trgovini 
Erjavčeve Vide orožnik aretiral. 
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          Zanimivi razpravi je predsedoval sodni svetnik dr. Gradnik, a obtoženca je zagovarjal dr. Fran Novak; 
državno pravništvo je zastopal drž. pravdnik dr. Mastnak, votirala sta svetnik Avsec in okr. sodnik Verbič. 
Dvorana je bila polna poslušalcev; spočetka so se smejali zagovoru obtoženca. Polagoma so pa ljudje postajali 
resnejši in vedno z večjim zanimanjem zasledovali razpravo in se ozirali na obtoženca, na genijalnega, 
simpatičnega moža polnega resnega znanja. 
          Mirno je sedel Selan pred sodniki, le včasi mu je roka zadrhtela, kadar je govoril in v hipni ekstazi je dvignil 
svojo desnico hoteč izgovorjeni stavek tudi z gesto povdariti. 
          Porotniki so ogledovali Selana s posebnim zanimanjem. Takoj se je opazilo, da jim mladi obdolženec 
imponira, le eden v zadnji klopi se je dolgo časa cinično smehljal, naposled se je pa tudi njegov obraz zresnil. 
 

IZ OBDOLŽENČEVEGA ZAGOVORA. 
          - Ali ste krivi ali ne? 
          - Jaz? – Ne! 
         - Vaša izobrazba? 
          - Izobrazba? Trirazredna ljudska šola. 
          - Saj znate nekaj jezikov? 
          - A jezikov? Govorim slovenščino in srbohrvaščino, dobro pa razumem nemščino, pa tudi ruščino, 
poljščino, češčino in bolgarščino. 
          - Kako ste mogli zaiti tako daleč? 
          - Nikamor nisem zašel. Vse svoje življenje sem bil pošten in pošten ostanem. Priznam, da me je izguba 
moje vloge 32.500 Din v Peskovi hranilnici popolnoma zbegala. Moji občutljivi živci so izgubili svoje notranje 
ravnovesje in klonil sem duhom. 
          - Kako ste živeli v mladosti? 
          - Podedoval sem hišo. Bratu in sestri sem imel izplačati po 500 Din. Ker sem pa spoznal, da bi bilo krivično 
pri tej valuti plačati take nizke zneske, sem sam zvišal njuno doto vsakemu na 12.500 Din. Še kot deček sem 
čutil v sebi tajno silo po izpopolnjevanju. Sledil sem ji. Jel sem naročati knjige. Kar sem prebral, vse sem 
pojmoval, moje znanje je šlo v klasje. Seznanil sem se z astronomijo, kemijo, seveda tudi z geometrijo in 
aritmetiko. Vzljubil sem geologijo in tudi filozofijo. A najdražje mi je bilo risanje. Tudi pri vojakih so spoznali moj 
talent in me silili, naj ostanem, pa mi je bilo dražje mirno družinsko življenje. Imel sem pač svojo ženko in dva 
ljubka otročička. 
          - Kako je bilo potem, ko ste zvedeli, da ste izgubili pri Pesku denar? 
          - Z izgubo tega denarja sem izgubil tudi svojo razsodnost, vse mi je odpadlo, vsega se spominjam le 
megleno. 
          - Kaj pa ponarejeni bankovci? 
          - Opalograf sem kupil, da bi razmnoževal razne letake. Letak sem tudi naredil z napisom: »Zrno do zrna 
pogača, kamen na kamen palača!« Pozneje sem v svoji depresiji napis odrezal. Poleg tega napisa je bil tudi 
napis: »Hrani, zbiraj, množi!« Izguba denarja v Peskovi hranilnici je pa tako pogubonosno vplivala name, da 
sem popolnoma izgubil svojo duševno orientacijo in to me je pokopalo, kajti svoje dejanje sem izvršil v popolni 
psihozi. 
          Potem je obdolženec pripovedoval, kako je taval s svojimi bankovci po ljubljanski okolici od hiše do hiše 
ter jih ponujal kar na slepo srečo. Vsega se je spominjal kakor v snu. Dejal je, da bi pač lahko napravil dobre 
bankovce, ki bi jih komaj strokovnjaki spoznali, če bi bil mislil goljufati in pa drugam bi jih nesel, da bi ga ne 
našli, ne pa sebi na nos – v ljubljansko okolico. Povedal je tudi, da se svoje duševne depresije ni mogel več 
otresti. Navedel je, da je bil njegov ded duševno bolan. Omenil je tudi, da je zahajal k psihijatru dr. Robidi. 
          Posameznih slučajev se obtoženec ni spominjal, pač pa ni ničesar tajil ter dejal, da pričam verjame. 
          Veselje je zavladalo v Izraelu, ko je obdolženčev zastopnik jel deliti oškodovancem stotake. 
          Težko preizkušnjo so prestali očetje porotniki, saj so morali odgovoriti na pet vprašanj. 
          Pa se je oglasil zagovornik dr. Fran Novak, ki je govoril tako vzhičeno, da je napravil najgloblji vtis na vse 
navzoče. 
          Porotniki so vprašanje o krivdi zanikali in Janez Selan je bil oproščen. 
          Pa so tudi poslušalci dali svoj glas – ploskali so kot za stavo. Uboga Selanka, ki je med razpravo samo 
plakala, je solznih oči poljubila zagovorniku roko, a Janez se je zahvalil porotnikom. Dejal je, da pač ne najde 
prave besede, porotniki so mu prijazno kimali. Občinstvo je sililo k prednjemu vhodu, kjer je odhajal oproščeni, 
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samo da je bilo bližje njemu, ki ga je nehote vzljubilo. Oprostilna razsodba je napravila na javnost najboljši vtis. 
– Razprava se je zavlekla do 22.45. 
 
 
 
 
Jutro, št. 70,  22. marec 1928, str. 3 

Senzacijonalna aretacija razpečevalca ponarejenih stotakov 
Kako je kmet Ivan Selan iz Suhadola kupoval malenkosti po ljubljanski okolici 
 

Ljubljana, 21. marca  
          Gorenjsko okolico Ljubljane, zlasti Št.Vid in ostale z njim vezane prijazne vasice razburja včeraj in danes 
senzacijonalni dogodek. Vsa tamošnja okolica govori o drznem razpečevalcu ponarejenih 100dinarskih 
bankovcev, mladem kmečkem človeku, 26letnemu Ivanu Selanu, posestniku iz Suhadol št. 18 pri Komendi. 
Novica je šla že snoči kakor blisk po Št. Vidu in bližnjih vaseh in tvori dogodek danes vseobči pogovor. 
 

Sumljivi kolesar. 
          Na Celovški cesti se je včeraj pojavil kmečko oblečen kolesar, imajoč na kolesu več različnih zavitkov. Vozil 
se je okrog 17. z veliko naglico proti Žapužam. Ustavil se ni prej, kakor pred trgovino Pirc, p. d. pri Ukanu, kjer je 
stopil že v polmraku v trgovino in zahteval za par dinarjev slaščic. Prodajalka mu je zahtevano zavila, nakar ji 
je plačal s 100dinarskim bankovcem. Drobiž je neznanec hlastno pospravil in že izginil na kolesu dalje  
          Par sto korakov od Ukana se nahaja znana 
Šušteršičeva gostilna pri "Slepem Janezu", kjer je 
kolesar prislonil kolo k zidu in stopil v gostilniški lokal. 
Za mizo se je ves čas obnašal nekam nervozno, 
stikajoč po listnici. V gostilni pa ni ostal dolgo in plačal 
je z drobižem. Zunaj se je jel ozirati okrog in ni takoj 
zasedel kolesa. Vodil ga je do sosednje hiše ter stopil v 
trgovino Viktorja Vodnika. 
          Tu je neznanec zahteval za 4 Din salam, ki jih je 
zopet plačal s 100dinarskim bankovcem. Kakor prej pri 
Ukanu, je salame malomarno vtaknil v žep, nato pa s 
tresočimi rokami, očividno močno razburjen, nič kaj za 
pomenek, pospravil drobiž, kovače in kovane dinarje v 
listnico. Trgovec se je po odhodu neznanca oziral za 
njim, vendar ni ničesar sumil. Mož je hitro skočil zopet 
na kolo ter se naglo odpeljal naprej proti Gorenjski. 
Ustavil se je zopet v Žibertovi gostilni na Trati. Od 
naročene četrtinke vina je izpil le malenkost, nakar je 
vzel v roke listnico in zahteval račun. Ni pa se mogel 
odločiti, da bi plačal zopet s 100dinarskim bankovce, marveč je po daljšem brskanju v listnici odštel drobiž. 
 

Čuden gostilniški gost v Št. Vidu. 
           V znano gostoljubno Kratkyjevo gostilno, ki stoji kraj Št. Vida, je malo pred pol 18. stopil neznan gost. 
          "Ali je kaj jedače pri hiši?" je takoj pri vstopu prijazno vprašal gospodinjo Ano. 
           "Ej, pri nas se vedno kaj dobi!" je odgovarjala gospodinja, nakar se je neznanec, ki je pustil kolo pred hišo, 
odločil za porcijo šunke. Prej je le še zahteval kozarček pelinkovca, ki mu pa nikakor ni šel po grlu. Očividno tudi 
ni imel posebnega apetita, kajti tudi šunke je spravil pod streho le par koščkov. Čez čas se je tuji gost 
nenadoma dvignil, rekoč, da mora spraviti kolo v vežo, ker ga mu sicer kdo ukrade. Zunaj je manipuliral nekaj 
okrog acetilenke, nato pa je res postavil kolo v vežo. Že hip nato je klical plačat. Vzel je iz listnice zvit 100 
dinarski bankovec, ki ga ni gospodinja niti malo kritično premotrila ter mu takoj odštela ostanek. 
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Iz trgovine v trgovino. 
          Petični gost se je nato naglo in prijazno poslovil ter sedel zopet na kolo. V Št. Vidu samem so bile hiše bolj 
strnjene in je tu seveda v kratki razdalji več trgovin; da pa gostiln ne manjka, je tudi znano. Neznanec je, komaj 
stopivši na kolo, že zopet razsedlal in šel v vežo hiše št. 47., kjer prodajajo kruh. Pobaral je gospodinjo, če dobi 
za par dinarjev kruha. Toda kruh je k sreči malo prej pošel in je torej moral tujec brez uspeha dalje. Stopil je 
nato v Cebavovo gostilno, kjer pa ni ničesar zahteval. Pred sosednjo Rozmanovo trgovino se je zopet ustavil, 
vendar se ni mogel odločiti, da bi stopil notri. Zasedel je tedaj kolo in se ustavil pred prodajalno peka Valentina 
Korošca, kjer je pustil kolo zunaj in stopil v prodajalno. 
 

"Kaj ne, da ni pravi?" 
           Pojavila se je domača hčerka Rezika Koroščeva in ga vprašala, česa želi. Tujec se je oziral po predalih ter 
se odločil, mencajoč z nogami, za 4 Din kruha. Koroščeva je kruh odrezala od štruce in ga dala na tehtnico. Ker 
teža ni odgovarjala, je hotela pridati še majhen košček. Tujec pa je to odklonil, zamahnivši z roko, rekoč: "Nič 
ne stri, saj vam vseeno plačam 4 Din!" 
          Koroščevi se je njegova darežljivost takoj zazdela močno sumljiva. Obenem je opazila, da postaja tujec 
čedalje bolj nervozen. Ko mu je kruh zavila, je kupovalec hitro potegnil iz listnice stotak ter ga položil na pult. V 
tem hipu je postal tako razburjen, da se je pričel uprav tresti. To je še podkrepilo Rezikino sumnjo. Zato je 
bankovec, ki se ji je videl nekam bledikaste barve, obrnila proti luči in pogledala vodni pritisk. Pri tujcu je tedaj 
razburjenost dosegla višek in se je sam prvi oglasil: "Kaj ne, da ni glave notri?" 
          "Seveda je ni!" je odvrnila Rezika in ga strogo pogledala. Tujec se je tedaj streznil in brzo dodal: 
          "Meni se tudi zdi, da ni pravi, toda že vem, kje sem ga dobil in ga bom nesel nazaj!" ... Odprl je zopet 
listnico, v kateri so se zdaj prikazali kovači in je kar naenkrat plačal z drobižem. 
 

Zasledovanje. 
           Rezika, ki je sedaj videla dovolj, je sicer pustila tujca oditi, vendar je takoj opozorila nanj svojega brata 
Gvidona ter mu povedala ves dogodek. Gvidon Korošec je takoj skočil na svoje kolo in odhitel za tujcem. Ni ga 
pa opazil na cesti, zato se je vrnil že iz Vižmarij nazaj ter zapazil stati pred Jožefovo gostilno kolo, kakor mu ga 
je opisala sestra, na njem pa več zavitkov. Gvidon je čakal, da pride kolesar iz gostilne, nakar je vozil počasi za 
njim in videl, da se je zopet ustavil pred bližnjo trgovino Manice Pečnikove. Ker je moral paziti sam, da mu tujec 
ne uide, je hitro poklical nekega dečka, ki mu je posodil kolo, da je šel avizirat orožniško stanico, ki se nahaja 
koncem Št. Vida v vili "Josipina". Tujec se v Pečnikovi trgovini ni zamudil kaj dolgo in je bil kmalu zopet na cesti 
z malim zavitkom v roki, ki ga je vtaknil kar v žep. V trgovini si je kolesar nabavil za mal denar kravato ter 
zopet oddal ponarejen stotak. 
 

V rokah pravice. 
           Mesto pa, da bi se kolesar odpeljal dalje, je za hip postal in je nato udaril naravnost čez cesto, kjer je 
prislonil kolo pred trgovino Vide Cirmanove. Tu se je nekaj časa sukal okrog kolesa ter ravnal nekaj na 
acetilenki. Čez čas je, kakor bi se mu silno mudilo, planil v trgovino ter v vsej sapi povprašal Cirmanovo:  
         »Ali imate naprodaj tudi kako jopico?«  
          Ko mu je zanikala, je istotako hitro vprašal, ali ima morebiti kruh. Povedala mu je, da dobi kruh onkraj 
ceste pri drugem šentviškem peku. Nato je neznanec zahteval salame. Ko pa tudi te ni dobil, se je odločil za pol 
kg suhih češpelj. Baš v tem hipu ko je prejemal češplje in je trgovka že imela namen našteti drobiž, pa je stopil v 
trgovino orožnik. Kupec se je njegovega prihoda tako prestrašil, da se je oprijel mize. Orožnik je takoj pristopil k 
njemu ter ga povprašal: »Ali ste vi dotični, ki je nasproti pri Pečniku kupil kravato?" 
          Neznanec je nekaj zajecljal, nato pa odločno zanikal, da bi bil to on. Orožnik pa, ki je že držal v roki 
stodinarski bankovec, ki ga je pustil tujec pri Pečniku, ga je zavrnil: »Da, vi ste tisti!« ... in mu je v imenu 
postave napovedal aretacijo. Tujec se pozivu ni niti malo upiral ter je molče odkorakal na orožniško stanico. 
 

Čudne zaloge ponarejenih stotakov. 
           Aretiranega Ivana Selana, ki je takoj priznal svoje pravo ime in ga izkazal tudi z dokumenti, so na 
orožniški postaji takoj telesno preiskali ker je tajil, da bi bil v posesti večje množine falzifikatov. Tekom 
zaslišanja je jel pripovedovati izmišljeno zgodbo, da mu je v ponedeljek ali torek preteklega tedna prodal 
falzifikate neki hrvatsko govoreč človek, ki se je zglasil pri njem na stanovanju v Suhadolah pri Komendi. Hrvat 
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mu je baje prodal le 20 komadov ponarejenih stotakov za ceno 200 Din ter  nato odšel, želeč mu: “Budite 
sretni!” 
          Selanov zagovor je vsekakor lažniv. Orožniki so namreč tekom večera preiskali tudi kolo ter našli skritih v 
cevi pod sedlom še 13 falzifikatov, v acetilenki 4 komade, 1 v listnici, štiri pa je razpečal po Št. Vidu. In je torej 
že tu imel tri več, kakor mu jih je “prodal” oni zagonetni Hrvat. 
 

Obsežna preiskava. 
           Orožniki so Selana zasliševali od 18. do 22,30 zvečer. Selan se je v zagovoru čedalje bolj zapletal ter je 
končno priznal, da je razpečaval falzifikate, ki da jih je res prejel od nekega tujca, že od srede dalje tudi v 
Kamniku in kamniški okolici, v Domžalah in Mengšu ter je prišel celo tudi v D. M. v Polju. Včeraj dopoldne je 
odšel zopet od doma in se namenil v Ljubljano. Ko ga je žena vprašala, kam gre, je odvrnil: 
          “V mesto kupit blago za obleko, pa morebiti prinesem domov tudi nekaj denarja in bomo bolj bogati!” 
          - Šel je res v Ljubljano, kjer je poskušal razpečavati bankovce tudi po Vodmatu in v nekaterih trgovinah po 
Poljanski cesti. Če pa jih je res spravil kaj v promet, tega orožnikom ni hotel priznati. 
          Aretiranega Selana, ki je orožnike ves čas naivno nadlegoval, naj ga puste domov, češ kaj bo pa žena 
rekla, sta narednik Anton Potočnik in kaplar Ivan Golob eskortirala še tekom noči v zapore ljubljanskega 
deželnega sodišča. Vrla orožnika sta takoj po predaji jetnika odšla na poizvedovanje v Suhadol, kjer sta izvršila 
hišno preiskavo. Rezultata še ne moremo objaviti. O senzacijonalni falsifikatorski aferi, ki bo bržčas zavzela 
širše dimenzije, bomo še poročali, čim se ugotovijo vse podrobnosti glede izvora bankovcev in o obsegu njih 
ponarejevanja in razpečavanja. V splošnem so bankovci ponarejeni prav nespretno, da jih pri belem dnevu 
takoj prepoznaš po medli barvi in grobem papirju. 
 
 
 
Jutro, št. 71,  23. marec 1928, str. 3 

Fenomenalne sposobnosti 
kmečkega ponarejalca bankovcev 
Ivan Selan je stotake ponarejal sam. – Presenetljive 
najdbe orožnikov. – Študiral je najrazličnejše knjige 
ter se igral z matematiko in risanjem 
 

Ljubljana, 22. marca  
          Preiskava v senzacijonalni aferi razpečavanja in pona-
rejanja 100, Din bankovcev je po zaslugi izredno spretnega 
zasliševanja in preiskave št.-viških orožnikov izredno hitro 
napredovala in se že bliža svojemu koncu s presenetljivim 
rezultatom. Ivan Selan je danes dopoldne priznal, da je 
bankovce ponarejal – sam. 
 

Rezultat telesne preiskave. 
           Kakor smo poročali, aretirani Selan izprva, zasliševan po 
komandirju Potočniku in kaplarju Ivanu Golobu, ki ga je 
aretiral v Cirmanovi trgovini, ni kazal posebne odkritosrčnosti. 
Tudi ni napravljal početkom vtisa intelektualno tako razvitega 
individuja, kakor se je izkazal pozneje. Pri telesni preiskavi so 
orožniki poleg falzifikalov našli pri nje 72 kovačev, 4 prave stotake in za 109 Din kovanega drobiža. V zavitkih, 
ki jih je imel na kolesu, so se nahajali posamezni koščki čokolade, kravata, zaponke, sladkorčki, kos mila, 
pratika itd., skratka same malenkosti, ki jih je kupoval, da zamenja ponarejene bankovce.  
          Na poti v Ljubljano je spraševal orožnike, če bo lahko kmalu odšel domov, ker ga čaka žena. Vso pot je 
kazal silovito razburjenje ter je nadlegoval spremljevalca z raznimi naivnimi vprašanji. Tudi v zaporu se Selan 
ni umiril in se je takoj pričel nervozno sprehajati po celici. 
 



64 

 

 

Na Selanovem domu. 
           Narednik Potočnik in kaplar Golob sta se takoj po predaji aretiranca odpeljala na kolesih v Suhadol, kjer 
sta, ne hoteča motiti Selanovi ženi nočni mir, blokirala hišo in čakala do jutra v snegu in blatu. Pred zoro sta 
obvestila o aretaciji tudi mengeško orožniško stanico in je prispel v Suhadol tudi tamošnji komandir Vodopivec, 
nakar so zbudili in obvestili o dogodku še suhadolškega župana g. Josipa  Urbanca. Okrog 6 zjutraj so po 
dolgem trkanju priklicali 22letno Selanovo ženo Katarino, ki je pri vratih odrevenela od strahu. Narednik g. 
Potočnik jo je pričel takoj spraševati, ali ve, odkod ima njen mož ponarejen denar. Katarina se je skušala kazati 
izprva popolnoma nevedno in se je vsakemu vprašanju samo čudila. Vendar pa je kmalu vzbudila vtis, da dobro 
ve za moževe skrivnosti. Zato so jo prijeli trše. Slednjič je povedala, da je videla pred dnevi v hiši neznanega 
človeka, govorečega slovenski, ki je prodal možu bankovce. Koliko, ni vedela. Orožniki z županom so nato 
izvršili preiskavo. 
 

Presenetljive najdbe. 
           Iščoč po hišnih prostorih so kmalu našli stekleničice različnih kemičnih barv. Čez čas so naleteli na škatlo 
s sumljivo vsebino: različni čopiči, risalni papir in precizno risalno orodje. V drugi sobi v podstrešju pa so končno 
našli naravnost sijajno in precizno izgotovljene risbe raznih stavbnih načrtov, zemljevidov, figur izrezanih iz 
lesa itd. Tedaj so skoraj že vedeli dovolj. Naposled so naleteli tudi na več pol in odrezkov papirja, iz kakršnega 
so bili izdelani falzificirani bankovci.  Vse  najdene predmete so orožniki zaplenili in odšli ob 12. proti Ljubljani. 
 

Priznanje. 
           Komandir št.-viške stanice g. Potočnik in kaplar g. Golob sta se tekom dopoldneva podala k aretirancu v 
zapor ter skušala izvedeti od njega nekatere podrobnosti. Vendar je ostal Selan še trden in je venomer trdil, da 
je nedolžen in da mu je prodal bankovce neki Hrvat. 
         -  Pa ga je vaša žena videla? 
         -  Ah ne, samo jaz sem ga videl. 
         - Čudno, ona pa pravi, da je govoril dotični tudi z njo, in sicer slovenski. 
          Kmalu pa se je jel Selan v uvidevanju, da ve žandarmerija več, kakor je mislil, čedalje bolj zapletati, dokler 
se ni nenadoma odločil in izpovedal naredniku Potočniku: 
          “... Saj priznam vse! Za stvar je vedela tudi žena. Jaz sem sam ponarejal denar!” 
          Priznanje je učinkovalo kakor bomba. Selan sam, človek, ki je dovršil le 3 razrede osnovne šole, on, da bi 
ponarejal? Kakor zveni stvar čudno in skoro neverjetno, je vendar resnična. Selan je nenadoma odvrgel masko 
naivneža in preprostega kmečkega človeka ter jel skoro z nekakim zanosom pripovedovati: 
          - Vedno sem čutil talent za risanje in matematiko. Vedno sem rad kaj gruntal ... Morda ste opazili doma 
cele kupe knjig? 
          Zasliševatelj mu je seveda moral pritrditi, kajti na Selanovem domu je res videl celo skrinjo knjig le naučne 
vsebine, največ tehniških študij in razprav. 
          - Že od nekdaj sem rad študiral in sem presedel pri knjigah cele dneve in noči. V matematiki se igram z 
bilijoni, kar se tiče risanja pa se grem meriti z vsakim arhitektom, geometrom ali komur hočete! ... 
          Vse odgovarja dejstvu. Da je mož naravnost fenomen na tem polju, so pokazale neštete skice, ki so jih 
našli orožniki na njegovem domu, ter dobri računi, ki jih je hranil v neki škatli; vse to je rezultat mnogih 
prebdenih ur, ko je družil svojo fantazijo z izredno razvito miselnostjo in delom. 
 

Zapravljen talent. 
          Misel, da bi se lotil izdelovanja denarja, je Selana mučila že dalje časa. 
       - Posestvo imam zadolženo in bi rad spravil svoje razmere v red. Hotel sem prav  za prav ponarediti denarja 
le za okrog 6000 Din, da tako poravnam dolg v Kamniški hranilnici. Ostalo bi poplačal z izkupičkom za les. Dne 
28. januarja t. l. sem kupil pri tvrdki The Rex v Ljubljani opalograf. Nato sem si nabavil tudi različne  barve: 
rjave, rdeče, črno in zelene, ter sem pričel z mešanjem. V isti trgovini sem nabavil tudi papir. Oglasil sem se tam 
večkrat ter vedno kupoval različne stvari, vprašujoč to in ono. Seveda pa v trgovini niso slutili, kaj nameravam      
… 
         - Vse izpovedbe odgovarjajo dejstvu. Tudi prodajalka v omenjeni trgovini se Selana spominja. Ko je prišel v 
trgovino in je videl na mizi neko reklamo, jo je igraje v hipu prerisal. V moža z raskavimi, zdelanimi rokami je 
seveda prodajalka kar strmela. 
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Kratka praksa. 
          S ponarejanjem bankovcev je začel pred 8 dnevi. Izprva je vse falzifikate sežgal, ker ni mogel dobiti pravih 
barv. Pozneje pa je šlo. Kakor priznava, je ponaredil vsega skupaj nekaj nad 40 bankovcev. 5 sta jih spravila v 
promet z ženo v Kamniku na praznik. Pozneje jih je Selan sam oddajal v Ihanu, Beričevem, D. M. v Polju, 
Mostah, Ljubljani, Šiški in Št. Vidu. V zaplenjenem kolesu je kaplar Golob danes dopoldne našel v zvotlenem 
krmilu kolesa še 5 falzifikatov. 
          V Suhadolu je mladi Selan veljal za precej čudaškega človeka. Menil se ni z nikomur dosti, rad pa je 
vsakemu narisal to ali ono. Za posestvo se ni dosti brigal in ga je močno zanemarjal. Afera Selan se bo seveda 
razpravljala pred ljubljansko poroto in bo to morda že pri prihodnjem zasedanju pač ena najzanimivejših 
obravnav. 
 
 
 
Jutro, št. 72,  24. marec 1928, str. 3 

Še nekaj zanimivih podrobnosti o 
Selanovem ponarejanju stotakov 

Ljubljana, 23. marca 
          Ponarejevalska afera Ivana Selana, ženijalnega risarja-samouka 
je povzročila po vsej Sloveniji senzacijo in našla odmev tudi v ostalih 
krajih države. Naravno, da pravočasno aretirani preprosti kmetič, ki 
ni užival v svojih mlajših letih skoro nikake naobrazbe, vzbuja narav-
nost občudovanje, da se je v risanju in tehniki kot samouk tako 
izpopolnil, da se je lotil celo ponarejanja denarja.  
          Selan je v zaporu še vedno razburjen in nikakor ne prizna 
potrebe, da ga držijo za zamreženemi okni. Ko so ga včeraj popoldne 
poklicali in je moral zamenjati civilno obleko z jetniško, je glasno 
protestiral in mu je šlo skoro na jok. Že preoblečen je dolgo časa 
nepremično zrl v strop in globoko premišljeval, nakar je začel zopet 
nervozno stopicati iz kota v kot. Kot poslednje priznanje je povedal 
danes dopoldne orožniškemu naredniku g. Potočniku, da je aparat 
“Verograph” opalografičnega sistema vrgel z barvami in nekaterimi 
drugimi pripomočki v potok, v hudournik Ošato. ki teče blizu njegove 
hiše. Kakor pravi, se je znebil aparata, za katerega je plačal 1000 Din, 
že pred tremi dnevi, ker ni nameraval dalje ponarejati stotakov, o 
katerih je sploh dvomil, da jih bo mogel spraviti v promet. Dalje je izpovedal, da se mu je v soboto in nedeljo 
vso noč sanjalo, da ga love žandarji ter je ravno zaradi teh mučnih sanj odložil odhod od doma še za en dan in 
se peljal z ženo v Kamnik šele v ponedeljek, na praznik. Tamkaj je pri branjevkah oddal 3 ponarejene bankovce, 
žena pa dva. Oddala sta jih gladko, brez vsakih zaprek. Seveda je Selanu po tem uspehu takoj jel rasti pogum. 
V torek je ob 9.30 odšel z doma s kolesom, v čigar votle dele je spravil zalogo svojih bankovcev. Ko je obral 
kamniško in severovzhodno ljubljansko okolico, je hotel po zadregi, na katero je naletel pri peku Korošcu v Št. 
Vidu, oditi na tacenski most, kjer bi vrgel vse falzifikate v Savo. Prehitel pa ga je — orožnik. 
          Pri hišni preiskavi v Suhadolu je našla orožniška patrulja poleg kemičnih barv, risalnega orodja, mer, 
raznih skic in načrtov tudi več tub morfija. V kakšne namene je Selan hranil doma strup, je zaenkrat še 
zagonetka. Kakor pripoveduje dalje, je prišel na idejo ponarejanja bankovcev v prvi vrsti zaradi tega, ker se je 
hotel gospodarsko odpomoči. Posestvo je prevzel že pred leti. Bil je v dolgovih in je tudi v bivši Peskovi 
Ljubljanski posojilnici zgubil 32.500 Din, izkupiček za gozd, ki ga je prodal po prevratu, da zagotovi pripadajočo 
dediščino sestri in mlajšemu bratu. 
          Selan je leta 1923. odslužil vojaški rok pri bolničarski četi v Kragujevcu. Kmalu po vrnitvi od vojakov se je 
oženil ter ima dva mala otroka. 
 
          Ljubljanska policija je tekom včerajšnjega in današnjega dne zaplenila v Mostah in Vodmatu 4 Selanove 
stotake, ki so že začeli krožiti v prometu po mestu. Prvega je Selan oddal trgovki Ivanki Svetličičevi v Mostah 
št. 81, kjer se je pojavil v torek okrog 10.30 in kupil košček čokolade. Svetličečiva je, opozorjena po “Jutru”, v 
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sredo sama pregledala stotake ter ugotovila, da je eden izmed njih falzifikat. Drugega je oddal Selan branjevki 
Mar. Kovičevi, ki pa ni imela drobiža. Skočila je zato z bankovcem k peku Paškulinu, ki ga ji je ročno menjal in ni 
sploh opazil, da menja falzifikat. Tudi pri Kovičevi je Selan kupil košček čokolade. Kmalu nato se ja pojavil pri 
branjevki Mariji Rozinovi, ki mu je tudi bankovec gladko izmenjala. Zadnjega je oddal trgovki Antoniji Hirševi v 
Mostah št. 55., nakar je spečal še enega nekje na Poljanski cesti, kjer si je kupil kravato za 15 Din. Končno je 
krenil v Šiško in od tam dalje proti Št. Vidu, kjer ga je prijela roka pravice.   
 
 
 
Jutro, št. 110,  11. maj 1928, str. 4 

Ivan Selan oproščen krivde in kazni. 
 
          Popoldne ob 15.30 se je vršila veleinteresantna razprava proti 26-
letnemu Janezu Selanu, oženjenemu posestniku iz Suhadol, zaradi ponareja-
nja 100-dinarskih bankovcev. Podrobnosti so javnosti gotovo še v dobrem 
spominu iz novinskih poročil. Za razpravo je vladalo že ves teden ogromno 
zanimanje. Porotna dvorana ja bila nabito polna občinstva iz Ljubljane in 
bližnje okolice. Vsak je hotel prav od blizu videti mladega kmeta-samouka, ki 
rešuje z lahkoto največje matematične naloge in ki so ga samo nesrečne 
okolnosti posadile na zatožno klop. 
          Razpravi je predsedoval ss. dr. Gradnik, votanta sta bila ss. Avsec in 
okrajni sodnik Verbič. Zapisnikar avskultant Bleiweis. Državno pravdništvo je 
zastopal državni pravdnik dr. Mastnak. Obtoženca je zagovarjal odvetnik dr. 
Fran Novak. 
          Ivan Selan je srednje velike postave in prikupljivega obraza. Razume 
češki, poljski, ruski, bolgarski, nemški in srbohrvatski jezik. Kaznovan doslej še 
ni bil, je abstinent in antinikotinist. Govori prevdarno ter napravlja utis 
resnega inteligenta. 
          Selanov zagovor 
         - Ali se čutite krivega? 
         - Ne, gospod predsednik. Nisem imel namena delati denar. Nekoga 
oškodovati. Vse sem delal nekako podzavestno. Vsega se spominjam 
megleno. 
         - Kje ste hodili v šolo? 
         - Na Ježici v trirazredno šolo. 
         - Drugje ne? 
         - Ne, ne. 

         - Kdaj ste se poročili? 
         - Leta 1923. 
           Obtoženec je nato navajal, da je imel v šoli same dobre rede ter da je bil vzor sošolcem. Ker je čutil v sebi 
talent, je sklenil, da se bo privatno izobraževal. Nabavil si je razne knjige ter se bavil z geometrijo, fiziko, 
geografijo, geologijo, astronomijo in slednjič tudi z risanjem. Pri vojakih je bil pri pešadiji. Izdeloval je razne 
medicinske sezname in vodil administracijo v vojni bolnici. Naučil se je tudi glavnih medicinskih diagnoz. Ves 
čas ni bil nikoli kaznovan. Preden je zapustil svoje mesto, so mu predstojniki prigovarjali, naj ostane in mu 
obljubili napredovanje. Ker pa je imel dom, ženo in deco, se je vrnil domov. Ko je imel izplačati bratu in sestri 
vsakemu po 12.500 Din, je posekal več gozdnih parcel in les prodal. Izkupiček 32.500 Din je naložil v Peskovo 
Ljubljansko posojilnico. Čez leto dni je bral v novinah, da je ves denar v tej posojilnici izgubljen. Izguba ga je 
strahovito potrla. Nič več se ni brigal za gospodarstvo. Le še bolj se je poglobil v svoje študije. 

Zakaj je ponarejal bankovce. 
        - Kako ste prišli na ponarejanje bankovcev? 
         - Videl sem na velesejmu opalograf, ki sem si ga želel za svoje slike, da bi jih razmnožil. Poizkusil pa sem 
najprej s hektografom. Z rezultatom nisem bil zadovoljen, ker niso bile kopije dovolj točne. Zato sem si omislil 
opalograf. Nekega dne sem opazil na Bonačevem koledarju verz: »Zrno do zrna pogača, kamen na kamen 
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palača!« Zraven je bil naslikan kmet orač. Pozneje sem se spomnil še besed: »Hrani, zbiraj in množi!« To oboje 
mi je bilo všeč, samo slika vmes mi je manjkala, ko sem se nenadoma spomnil na 100-dinarski bankovec. S 
prosto roko, s peresom, sem bankovec prerisal v eni uri. Risal nisem preveč precizno, ker sem delal zgolj, da se 
raztresen. Dobrih je bilo kakih 40 komadov, ki sem jih spravil v miznico. Slabih namenov sploh nisem imel. 
Drugače bi namreč tudi vodni vtisk lahko ponaredil. 
          Obtoženec je zatem navajal, da je bil naslednjega dne duševno čisto zmeden. Šel je od trgovine do 
trgovine in menjal bankovce. Večkrat so ga tudi iz hiše vrgli. Danes je zdrav in si upa napraviti denar, da bi ga 
nihče ne spoznal. V preiskovalnem zaporu je naročil ženi, naj vsem oškodovanim povrne denar. Zagovornik je 
pri razpravi vsem povrnil škodo. 

Kaj pravijo priče? 
           Obtoženčeva žena Katarina je izpovedala, da se je njen mož popolnoma izpremenil, odkar je prišel ob 
denar. Vedno je tuhtal in tuhtal ter se prepiral z njo, da se ji je včasih zdel abnormalen. Sicer pa je bil vedno 
priden človek. 
          Tudi sosedje so izpovedali, da so Selana po izgubi denarja v Peskovi hranilnici smatrali za zmedenega, ker 
je vedno rjul okoli sebe … 
 

Mnenje izvedencev. 
           Predsednik je prebral mnenje izvedencev, ki so smatrali falzifikate za grobo ponarejene in risane na 
navaden pisarniški papir. Šolsko vodstvo je naslikalo obtoženega kot prvovrstnega učenca, ki je imel v 
odhodnici samo prve rede, občina pa je sporočila, da je bil obtoženec vedno na dobrem glasu. 
          Selan je izpovedal, da je iznašel stiskalnico in geometrijski transporter, s katerim se lahko izmerijo 
predmeti, ki niso dosegljivi, in aparat, s katerim se merijo višine. Sposoben je, da napravi najtežja geometrijska 
dela. 
 

Razglasitev sodbe. 
           Porotnikom je stavil senat eno glavno in štiri dodatna vprašanja o krivdi, in sicer: 1. če je javne, za denar 
veljajoče upne listine, in sicer 100-dinarske bankovce ponarejal in izdajal; 2. če se je to ponarejanje izvršilo z 
orodjem, ki ponarejanje olajšuje; 3. če se je ponarejanje izvršilo z drugačnim orodjem, kakor onim, ki olajšuje 
ponarejanje; 4. če je kriv, da je izdal 18 ponarejenih bankovcev, ki jih ni mogoče smatrati za ponarejene, za 
denar veljajoče javne kreditne papirje in če je pripravil njih prejemnike z zvitim dejanjem in zmoto, zaradi 
katere naj bi trpeli 1000, a ne nad 10.000 Din presegajočo škodo; 5. ali je kriv, da je brez namena koga 
prekaniti, izgotavljal tiskovine na tak način, da bi se pri površnem pregledu mogli smatrati izdelki kot 100-
dinarski bankovci, torej kot javni kreditni papirji. 
          Stvarno in mirno, z močnimi argumenti, je zagovarjal obtoženca g. dr. Fran Novak, ki je slikal njegove 
izredne zmožnosti in predlagal oprostitev. Publika mu je živahno aplavdirala. Porotniki so vprašanje o krivdi 
zanikali, nakar je bil Selan 
 

oproščen vsake krivde in kazni. 
           Selan se je porotnikom ganjen zahvaljeval, njegova žena pa je zagovorniku poljubila roko. Publika je k 
razglasitvi sodbe navdušeno ploskala. Razprava je trajala do 22.45. 
 
 
 
Slovenec, 23. marec 1928, str. 5 

Prijet ponarejevalec bankovcev 
 
          V torek 20. t. m. se je v večernih urah pojavil na Celovški cesti mlad kmečki mož, po svoji zunanjosti, kakor 
bi sodil površen opazovalec, neokreten in grčat, dobremu poznavalcu ljudi pa ne bi izostal lokav usmev, ki je za 
priproste, toda za prebrisane ljudi tako značilen. Naš znanec je hodil od gostilne do gostilne, stopil zdaj v ta, 
zdaj v oni lokal, zdaj v krčmo, zdaj v trgovino in povsod kupil malenkosti in vsako stvar plačal z lepim, 
popolnoma novim stodinarskim bankovcem novejše izdaje ter dobil povsod izplačan nazaj znesek v drobižu. 
Naš znanec je pričel na ta način izmenjavati bankovce kar v Spodnji Šiški ter nadaljeval s tem vse do Št.Vida. 
Nihče ni posvečal na videz nerodnemu kmetu kake večje pozornosti in tudi neznanec se najbrže ni mnogo 
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brigal za ljudi okoli sebe. V trgovinah, kjer je s kupovanjem malenkostnih stvari izmenjaval nove bankovce, ni 
radi pozne ure in večernega mraku nihče natančno pregledal bankovca, saj tudi nikomur ni prišlo na misel, da 
bi mogel ta kmet plačevati s ponarejenim denarjem. Povsod mu ni šlo tako gladko. Ko je v neki gostilni na 
Celovški cesti v bližini Št. Vida hotel plačati s stodinarskim bankovcem, ga je prodajalka zavrnila, češ da se ji 
zdi bankovec sumljiv. Neznanec se za to ni zmenil, temveč je stopil kratkomalo v bližnjo trgovino, kjer je zopet 
izmenjal en bankovec. Medtem se je začelo po trgovinah že šušljati o skrivnostnem možakarju, ki v vsaki 
trgovini nekaj kupi in povsod plača z novim stodinarskim bankovcem. Nekdo je celo opozoril na sumljivega 
neznanca orožniško postajo v Št. Vidu in izrazil pomislek, če neznanec ne razpečuje morda – ponarejenega 
denarja. 
         - Približno ob 6. zvečer, ko je možakar stopil v Pečnikovo trgovino v Št. Vidu in je hotel tam zopet izmenjati 
stodinarski bankovec, je vstopil v istem hipu v trgovino orožnik, ki je neznanca legitimiral. Mož se je 
orožnikovega prihoda tako ustrašil, da bi se kmalu sesedel. Orožnik je odvedel možakarja na orožniško postajo, 
kjer so ga osebno preiskali. Mož je povedal, da mu je ime Janez Selan, da je 26 let star, oženjen posestnik v 
Suhadolah pri Mengšu in da je rojen v Savljah pri Ježici. Pri preiskavi se pri njem ni več dobilo kot en sam 
stotak, za katerega so orožniki ugotovili, da je ponarejen, in sicer prav dobro ponarejen, le barvo je imel 
nekoliko prekričečo. Orožniki so ugotovili dalje, da ima pri sebi precej pristnega denarja v drobižu in v 
bankovcih po 10 Din. Ta denar je Selan izmenjal na svoje ponarejene bankovce. Selan se je radi bankovca 
opravičevaI, češ, da mu jih je nekoliko sličnih podaril neznani mu Hrvat, ki je pred kratkim pri njem prenočeval. 

Podrobnosti o bankovcih pa Selan za enkrat ni hotel 
izpovedati. Ker je imel Selan s seboj kolo, je poveljnik 
orožniške postaje Anton Potočnik preiskal še kolo ter 
našel v votlini stojala pod kolesovim sedlom še 14 
ponarejenih stotakov, kar je seveda povzročilo podlago 
za sum, da je Selan v neposredni zvezi s ponarejevalci 
denarja. Selana je nato posebna orožniška eskorta 
odgnala v deželne sodne zapore v Ljubljani. 
          Poveljnik orožniške postaje se je takoj nato podal 
na Selanov dom v Suhadole ter tam izvršil temeljito in 
natančno preiskavo. Selan ima v Suhadolah obširno 
posestvo in je bil tamkaj spoštovan kot inteligenten in 
razsoden kmet, ki se zlasti mnogo bavi s kmetijsko 
literaturo. Pri hišni preiskavi so orožniki našli razne 
izredno spretno izdelane risbe, načrte in slike, ki jih je 
napravil Selan sam. Selan je imel v svojem domačem 
kraju že dalje časa sloves neprekosljivega risarja in 
slikarja. Dalje so dobili pri preiskavi veliko množino 
raznih barv, specialnega papirja in čopičev ter raznega 
slikarskega orodja, iz česar so sklepali, da je moral 
Selan bankovce sam ponarejati. Včeraj, dne 22. t. m., 
je bil Selan ponovno in temeljito zaslišan pred 
preiskovalnim sodiščem. Mož je končno spoznal, da bo 
vsako izbegovanje resnice le njemu v škodo ter je 

priznal, da je bankovce res ponarejal. 
          Selan je pred leti prevzel očetovo posestvo. Imel pa je za plačati bratu in sestri, vsakemu po 12.500 Din 
odškodnine. Radi tega je bil primoran posekati svoj veliki gozd, izkupiček za les v znesku 32.000 Din pa je hotel 
naložiti v Ljudski posojilnici. Padel pa je po nesreči v roke nekemu ljubljanskemu politiku in tedanjemu agentu 
Peskove Ljubljanske posojilnice. Ta ga je nagovoril, da je denar naložil pri Peskovem zavodu. Ko je Ljubljanska 
posojilnica propadla, je Selan izgubil ves denar. Izgube tega denarja ni mogel Selan preboleti in je zato 
venomer premišljal, kako bi svoj izgubljeni denar nadomestil in kako bi se rešil iz zagate. Tedaj je prišel na misel 
ponarejanja denarja, zlasti ker je čutil v sebi zelo razvit risarski talent. 
          Dne 28. jan. tega leta je kupil pri tvrdki The Rex aparat “Verograph” opalografičnega sistema v velikosti 

16  54 cm, ki je glede velikosti ravno pripraven za izdelovanje matric za stodinarske bankovce. Hkrati se je 
pustil temeljito in ponovno instruirati o vseh kapricah aparata ter o vseh malenkostnih podrobnostih, ki 
zahtevajo, da mora biti razmnoževalec poučen o njih. Selan pa je z redko vztrajnostjo premagal vse težave. 
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Kupil si je 500 pol posebnega, za ta aparat primernega papirja in raznih kemičnih barv. Zahteval je še več barv, 
ki jih pa tvrdka trenotno ni imela v zalogi. Plačal je vse takoj. Prišel je še enkrat po instrukciie k tvrdki ter je celo 
zahteval, da napravi v lokalu poizkus. Na splošno začudenje vseh uslužbencev tvrdke je Selan s svojo žuljavo 
roko naravnost mojstrsko kopiral predloženi mu vzorec risbe ter ga nato na aparatu razmnožil. Ko se je še 
informiral o najmanjših kapricah aparata, se je pos!ovil in se ni več vrnil. 
          Selan sam pravi, da je izdelal okoli 80 stotakov, od katerih jih je pa moral še nekaj zavreči radi neuspele 
reprodukcije, dočim je ostale razpečal. V nedeljo 18. t. m. jih je prvič razpečeval v Kamniku, kjer mu je šel posel 
prav dobro. V torek 20. t. m. je nadaljeval razpečavanje v Mostah pri Ljubljani, nato pa v Spodnji Šiški in dalje 
po Celovški cesti proti Št. Vidu, kjer je nazadnje padel orožništvu v roke. 
 
 
 
Slovenec, št. 108,  11. maj 1928, str. 5 

Ponarejevalec bankovcev – oproščen 
 
          Včeraj popoldne se je vršila porotna razprava proti Janezu 
Selanu, ki je izdeloval in razpečeval ponarejene bankovce. 
          Razpravi je predsedoval dr. Gradnik, volanta sta bila: svetnik 
Avsec in okr. sodnik Verbič. Drž. pravdništvo je zastopal dr. 
Mastnak, obtoženca je zagovarjal dr. Fr. Novak. 
          Selan napravlja prikupljiv vtis inteligentnega, mirnega moža. 
Je srednje velik, odgovarja mirno, očividno dobro pripravljen. 
Pozneje se mu pozna razburjenje in nemir. 
          Na vprašanje predsednika navaja, da je rojen v Savljah, obč. 
Ježica. Tam še živi njegov oče, dočim mu je mati zgodaj umrla. 
Ljudsko šolo je obiskoval na Ježici ter pozneje v Komendi. Bil je 
vedno odličnjak v vseh predmetih. Naučil se je sam raznih 
slovanskih jezikov, tako da prilično obvlada češčino, poljščino, 
ruščino, srbohrvatsko pa popolnoma. Zanimal se je vedno za 
razne znanosti. Tako se je bavil z raznimi knjigami o agronomiji, 
geografiji, aritmetiki, mehaniki, fiziki, kemiji itd. »V šoli sem 
nekatere predmete bolje znal kot učiteljica«. (V dvorani smeh.) 
          Do 12. leta je živel doma pri očetu, potem se je pa preselil v 
Suhadole, kjer je bila doma njegova mati. Tam je namreč brat 
njegove matere, ki je umrl brez otrok, zapustil vsem trem sestrinim 
otrokom posestvo, katero je imel kot najstarejši prevzeti Janez, a 
bratu in sestri bi imel izplačati doto. Ta je znašala po 2000 kron, 
vendar je obtoženec sam iz lastnega nagiba to doto povišal in 
obljubil dati vsakemu po 100.000 kron, ker da se mu ni zdelo 
pravično, da bi on imel posestvo, a onidve le malenkostno svoto. 
          L. 1923 se je oženil. Nato je šel k vojakom, kjer je bil takoj dodeljen v pisarno k pomočniku šefa vojne 
bolnice. Pri predstojnikih je bil priljubljen posebno radi svoje pridnosti in vestnosti ter poštenosti. Silili so ga 
celo, naj ostane nadalje pri vojakih, ter mu obetali takoj čin admin. podnarednika. 
         - Kako ste potem začeli doma? 
Na vsak način sem se hotel najprej rešiti dolga, to je, izplačati doto. Spravil sem skupaj 130 tisoč kron, deloma 
z delom in žulji svojih rok, deloma pa s prodajo lesa v svojih gozdovih. Denar sem hotel dobro naložiti. Ker sem 
nameraval pogozditi nanovo gozdne parcele, ki sem jih bil izsekal, sem se za strokovno mnenje o tem obrnil do 
agronoma Jamnika, ki ga sicer osebno nisem poznal, a sem ga spoštoval kot gospodarskega strokovnjaka. Pri 
teh pogovorih sva prišla tudi na denar in me je Jamnik ob tej priliki nagovoril, da sem vložil ta denar – 130.000 
kron – v Peskovo »Ljubljansko posojilnico«. 
         - Kedaj ste potem ta denar izgubili? 
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         - Približno čez eno leto potem sem čital v časopisih o reviziji Lj. posojilnice. Oglasil sem se radi informacije 
pri tukaj. sodniji, kjer so mi povedali, da bo najbrž vse zgubljeno, kar imam tam naloženega. Te je name tako 
vplivalo, da tega nikdar ne pozabim. 
         - Ali ste to komu povedali? 
         - Ne, nikomur. Sram me je bilo. Tudi imam to navado, da nikomur ne pripovedujem ne o dobrih, pa tudi ne 
o slabih dogodkih svojega življenja. Tista zguba me je tako potrla, da nisem bil več zmožen misliti normalno. 
Hodil sem semintja, poležaval, za delo sploh nisem bil, neka mora je ležala nad mano, neka megla je bila okoli 
mene. Hotel sem dvigniti in urediti posestvo, da bi bilo vzor vsem, ko pa sem bil ta denar izgubil, sem uvidel, da 
sem s tem izgubil tudi možnost, da bi kdaj te tako lepe in idealno zamišljene načrte uresničil. Mislil sem, da bo 
ta duševna psihoza, ki me je vedno spremljala in tlačila k tlom, sčasoma prešla. A to se ni zgodilo. Vedno znova 
in znova se me je polaščala neka apatija. V takih trenotkih, v takem duševnem stanju naravno ne morem 
odgovarjati za dejanja, katerih sem dolžen. 
         - Kako ste prišli na to, da ste se pričeli baviti z risanjem? 
         - Že pred poroko sem na velesejmu v Ljubljani videl razne aparate in se zanje zanimal. Videl sem tedaj tudi 
»Opalograf« tvrdke The Rex. 
          Zakaj ste si ravno ta aparat želeli imeti? 
        - Zato, ker sem ga potreboval v razne svrhe razmnoževanja risb, načrtov itd. zase in za sosede. 
          Obtoženec nato obširno razlaga razne aparate za razmnoževanje, gre v podrobnost, v nakar ga 
predsednik prekinja. 
         - Kako pa žena? 
         - Ona seveda ni bila s tem, da sem kupil aparat, zadovoljna. Prišlo je radi tega večkrat do prepirov, tudi 
sem pred njo skrival vse take stvari. Kupoval sem razne barve, razne tehnične pripomočke, kar vse sem skrival 
pred ženo. S tem stvarmi in s tem delom sem si hotel tudi pregnati ono duševno bol, ki me je radi tolike izgube 
denarja morila. 
          Obdolženec razlaga, kako je preizkušal aparat. Najprej je poskušal z malimi skicami, potem z večjimi. 
Napravil je več lepših stvari iz raznih knjig, kar da je zanj majhna stvar. Nekoč je narisal tudi stodinarski  
bankovec, ki se mu je prav dobro posrečil. 
          Predsednik: S prosto roko? 
       - Da, s prosto roko! Nisem rabil nobenih drugih pripomočkov, kakor pero in papir. 
       - Koliko kosov teh slik ste napravili? 
       - Več je bilo takih, ki niso bili za rabo, dobrih pa je bilo okoli 40. 
       - Kam ste dali one slabe odtise? 
       - Vrgel sem jih v peč. 
       - Ali ste dobre odtise komu pokazali? 
       - Nikomur. 
       - Kakšen namen ste pa potem imeli s temi odtisi, s temi ponarejenimi bankovci? 
       - Za bankovce jih niti sam nisem smatral, ker so bili pač le poizkus, le papirji, narejeni mimogrede. 
          Nato obdolženec razlaga, kako je te slike obrezal, jih nekaj pobasal v žep, 2 dal ženi, ter se odpeljal na 
Kalvarijo v Kamnik, kamor je s težko »mujo« vlekel kolo. 
          Pravi nadalje, da se ni zavedal, kaj od tedaj dalje dela, da ne ve, kje in koliko bankovcev je zamenjal. 
          Drž. pravnik: V preiskavi ste še vedeli koliko, danes ne veste več. Rekli ste 17. 
        - Približno sem že vedel, približno. 
          Predsednik: »Torej vi niste imeli namena, ponarejati denar in ga razpečavati? 
          Ne, seveda ne! Z opalografom je to tudi popolnoma nemogoče.  
          Nato se zaslišijo priče, ki izpovedo, kot v preiskavi. Da bi bil Selan tedaj, ko je menjal bankovce, duševno 
zmeden, nobena priča ne potrdi. 
          Zaslišijo se nadalje sosedje in žena obtoženca. Žena pove, da je bil mož od tedaj, ko je izgubil pri Pesku 
denar, res ves zmešan. Nobena stvar mu ni bila prav, vedno je kaj »tuhtal«. Sosedje potrdijo isto in navajajo, 
da je od takrat vedno potrt lazil okoli hiše, vpil nad posli in ženo, tako da so mislili, da nori. Nadalje navajajo, 
da so se s Selanom kot sosedom vedno prav dobro razumeli, da je vsakomur rad pomagal, zlasti z dobrimi 
nasveti. Obračali so se vedno nanj, kadar sami kaj niso mogli in znali. Nikdar da ni hodil v gostilno, kadil ni. Bil 
je vedno priden, skrben, vzoren gospodar in posestnik, ki je vsako stvar izkoristil v svoj prid in v izpopolnitev 
svojega gospodarstva. Le po tisti izgubi denarja se je popolnoma izpremenil. 
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          Porotnikom so bila stavljena 1 glavno in 4 dodatna vprašanja. Glavno vprašanje so porotniki soglasno 
zanikali, prvo dodatno vprašanje so zanikali  z 10 proti 2 glasovoma, ostala tri dodatna vprašanja so soglasno 
zanikali. 
          Na podlagi tega pravdoreka porotnikov je bil obtoženec oproščen. Razprava je trajala do enajstih v noč.  

 
 
 
OPROSTILNA SODBA JE V JAVNOSTI NALETELA NA 
ODOBRAVANJE 
 
           Oprostilna sodba je napravila najgloblji vtis na širšo slovensko javnost in še čez. Ker je bila po 
oprostilni sodbi ura blizu polnoči, se oproščeni Ivan Selan z ženo Katarino ni napotil proti svojemu domu v 
Suhadolah, ampak sta preostali del noči preživela na domu svojega očeta Matije Selana. V Savljah so ju z 
velikim veseljem sprejeli bližnji sorodniki in sosedje. Naslednje jutro sta se Ivan in Katarina Selanova 
napotila proti svojemu domu v Suhadole, kjer ju je pred Šimnovčevo kmetijo pričakalo veliko sovaščanov. 
Iz radovednosti so Selana obsipali s številnimi vprašanji, on pa jim je, ne da bi okleval, rade volje 
odgovarjal. 
          Kot odgovoren gospodar se je ob prihodu v Suhadole najprej pozanimal za stanje na kmetiji. Zelo ga 
je razveselilo, ko je izvedel, da sta za kmetijo vzorno skrbeli obe dekli. 
 
          Od aretacije 20. marca 1928 do oprostitve 10. maja 1928 je bil Ivan Selan na Deželnem sodišču v 
Ljubljani 51 dni v preiskovalnem zaporu. 
 
 
 

 
KAKO IN KJE JE IVAN SELAN RAZPEČEVAL PONAREJENE 
100-DINARSKE BANKOVCE 
 (Interpretacija iz objav v Slovenskem narodu, Jutru in Slovencu v marcu 1928) 
 
          Po podatkih, objavljenih v Slovenskem narodu 11. 5. 1928, je Selan natisnil 90 100-dinarskih 
bankovcev. Od teh jih je zaradi slabe kvalitete 50 uničil – sežgal, 40 pa odbral za zamenjavo ob manjšem 
nakupu v veljavni, zakoniti denar.  
          Pred aretacijo v Šentvidu je Selanu uspelo spraviti v promet 17 ponarejenih 100-dinarskih bankovcev. 
Kako je potekalo njih razpečevanje, je razvidno iz podatkov, ki jih navajam v nadaljevanju. 
V Slovencu je bilo 23. marca 1928 sicer zapisano: »Naš znanec je hodil od gostilne do gostilne, stopil zdaj v 
ta, zdaj v oni lokal, zdaj v krčmo, zdaj v trgovino in povsod kupil malenkosti in vsako stvar plačal z lepim, 
popolnoma novim stodinarskim bankovcem novejše izdaje ter dobil povsod izplačan nazaj znesek v 
drobižu.« Vendar ni bilo povsem tako. 
          V začetku je bil Selan pri menjanju ponarejenih 100-dinarskih bankovcev ob manjših nakupih sicer 
uspešen, kar mu je dalo korajžo, ko pa se mu je zalomilo, je postal živčen, pa tudi premalo previden. In prav 
to se mu je maščevalo že drugi dan v Šentvidu nad Ljubljano, kjer so ga aretirali orožniki.  
           Razpečevanje ponarejenih 100-dinarskih bankovcev je Selan pričel v ponedeljek, na praznik sv. 
Jožefa, 19. marca 1928. Tega dne sta se z ženo Kati odpravila na Kalvarijo v Kamnik. S seboj je Ivan Selan 
vzel 6 ponarejenih bankovcev, ženi Kati pa je dal 2. Pri menjavi z manjšim nakupom sta bila oba uspešna. 
          Po prihodu v Kamnik je Kati z enim ponarejenim bankovcem na Žalah kupila pri Micki Šimnovčevi za 
10 dinarjev pomaranč. Ker branjevka ni prepoznala ponarejenega bankovca, je Kati vrnila 90 dinarjev. 
Drugi bankovec je Selanova zamenjala v neki trgovini, kjer je kupila par ženskih nogavic za 24 dinarjev. Ker 
tudi tam niso spoznali ponaredka, so ji vrnili 76 dinarjev. Šele zvečer, ko je branjevka preštela dnevni 
izkupiček, sta z možem ugotovila, da 100-dinarski bankovec ni pravi. 
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          Ivan Selan se v Kamniku ni družil z ženo Kati. Hodil in menjal je ponarejeni denar po svoje. Na stojnici 
Marije Ahčinove je kupil za 8 din slaščic in jih plačal s ponarejenim stotakom. Ker Ahčinova ponarejenega 
denarja ni prepoznala, se je domov grede še enkrat ustavil pri njej in znova z majhnim nakupom zamenjal 
ponarejen stotak. Tretji 100-dinarski ponarejeni bankovec je Selan zamenjal v pravi denar z nakupom pol 
litra vina v gostilni Franceta Jagodica, po domače pri »Bundru« v Kamniku. Ker France ni opazil, da je prejel 
ponarejen bankovec, ga je najbrž zopet oddal drugemu gostu.  
          Od 8 ponarejenih 100-dinarskih bankovcev, kolikor sta jih Selanova vzela na Jožefovo v Kamnik, sta 
jih spravila v promet 5. 
          Ker se je Selanu prvi poskus posrečil, je naslednji dan odšel na pot z vso zalogo – 35 ponarejenimi 
stotaki. S specialno karto za ljubljansko okolico se je 20. marca odpravil z doma razpečevat ponarejene 
100-dinarske bankovce. Še prej pa je zamenjal pravi stotak za drobiž, da bi lažje manipuliral s ponarejenim 
denarjem.  
          Okoli desete ure dopoldne je Selan vstopil v gostilno Janeza Kralja v Prelogu in vprašal, ali imajo kaj 
slabega žganja. Marija Kraljeva mu je odgovorila, da špiritnega nimajo. Ne da bi okleval, je naročil klobaso 
in kruh, kar je plačal s stotakom. Ker Marija ponarejenega bankovca ni prepoznala, mu je vrnila 93 din. 
          Manj sreče je imel v gostilni Ane Rode v Ihanu. Ko je hotel plačati četrt litra vina in 10 cigaret s 100-
dinarskim bankovcem, je Rodetova takoj spoznala, da je bankovec ponarejen, zato ga je zavrnila. Selan se 
je odrezal, da je ta stotak dobil na Kalvariji v Kamniku pri menjanju 1.000-dinarskega bankovca, pri tem pa 
ji je pokazal več 100-dinarskih bankovcev. Oglasil se je tudi v bližnji trgovini Alfonza Mihelčiča, kjer je 
nameraval kupiti steklenico črnila in dva zabojčka semena. Ker prodajalka ni imela drobiža, je moral oditi 
brez menjave ponarejenega stotaka.  
          Iz Ihana se je Selan napotil v Selo, kjer je vstopil v gostilno Micke Štiftarjeve. Oštirko je vprašal, ali 
imajo kaj jesti. Imamo, mu je odgovorila. Selan je naročil klobaso in preden je začel jesti, je vprašal Micko, 
ali ima kaj drobiža, in ji ponudil 100-dinarski bankovec. Gostilničarka je ponarejeni stotak prepoznala in 
Selanu zabrusila, da ga bodo vzeli orožniki, ker je bankovec ponarejen, on pa ji je odvrnil, da ga je dobil v 
neki gostilni ob državni cesti. Vstal je od mize, pustil klobaso in odšel. 
          Bolj uspešen je bil na Beričevem, kjer je v neki gostilni naročil tri kozarce žganja in plačal s 
ponarejenim stotakom. Ker gostilničar falzifikata ni prepoznal, mu je odštel pravi denar v drobižu. V istem 
kraju je vstopil še v trgovino, kjer je ob nakupu dveh pomaranč ponovno uspešno unovčil  ponarejen 100-
dinarski bankovec.   
          Iz Beričevega je Selana pot vodil k Mariji Devici v Polju. Takoj ob prihodu v naselje je vstopil v 
Hudnikovo trgovino, kjer je naročil žemljo, manjši kos šunke in pomarančo. Ko je kupec hotel plačati s 
stotakom, je prodajalka takoj opazila, da nima vodnega žiga. Vrnila mu ge je, rekoč, da ni pravi. Selan pa ji 
je odvrnil, da ga je dobil v Litiji, in nakupljeno robo plačal z drobižem. 
          Na poti proti Ljubljani se je Selan ustavil še na Studencu, kjer je vstopil v gostilno Ane Grumove. 
Naročil je četrt litra vina in hotel plačati s ponarejenim stotakom. Ker je imel bankovec preveč žive barve, 
se je gostilničarki zdel sumljiv, zato ga je primerjala z drugimi stotaki. Po ugotovitvi, da ni pravi, ga je 
Selanu vrnila, on pa ji je zatrjeval, da je bankovec pravi, in ji ga ponudil za 50 din, kar je ona odklonila. 
          Ob prihodu v Ljubljano je Selan najprej poskusil srečo v Mostah, in to pri trgovki Ivanki Svetličevi, pri 
kateri je kupil košček čokolade. Plačal je s ponarejenim stotakom, nazaj pa dobil drobiž pravega denarja. 
Drug ponarejen 100-dinarski bankovec je oddal branjevki Mariji Kovičevi. Ker pa ni imela drobiža, je z 
bankovcem pohitela k peku Paškulinu, ki je, ne da bi opazil, da je ponarejen, ročno menjal. Kmalu za tem 
se je pojavil pri branjevki Mariji Rozinovi, ki mu je ponarejeni bankovec gladko zamenjala za drobiž. 
Predzadnjega je v Mostah oddal trgovki Antoniji Hirševi, nato je še enega oddal nekje na Poljanski cesti, 
kjer je zanj kupil kravato. 
          Iz Most je Selan pot nadaljeval proti Šiški in od tod dalje proti Šentvidu. S kolesom je vozil z veliko 
naglico, v želji, da bi do večera ob manjših nakupih zamenjal čim več ponarejenih 100-dinarskih bankovcev 
za pravi denar.  
          Malo pred pol 18. uro je vstopil v gostoljubno Kratkyjevo gostilno in gospodinjo Ano vprašal: »Ali je kaj 
jedače pri hiši?« »Ej, pri nas se vedno kaj dobi!« je odgovorila gospodinja. Selan je najprej zahteval 
kozarček pelinkovca, nato pa nekaj narezane šunke. Niti prvo niti drugo mu ni šlo kaj prida po grlu. Kmalu 
za tem je poklical, da mu pove račun. On pa je vzel iz listnice zvit 100-dinarski bankovec, ki ga gospodinja 
ni niti malo kritično pogledala in mu je gladko takoj odštela ostanek. 
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          S Celovške ceste je Selan zavil proti Zapužam, kjer je vstopil v trgovino Pirc, p. d. pri Ukanu. Za par 
dinarjev je naročil salame in slaščic ter plačal s stotakom. Ker prodajalka ni opazila, da je bankovec 
ponarejen, mu je odštela drobiž – kovače in kovane dinarje. Nekaj sto korakov od Ukana je zatem vstopil v 
znano Šušteršičevo gostilno. Ker se v gostilni ni dobro počutil, je hitro spraznil kozarec vina, plačal pa s 
pravim drobižem. S kolesom je pot nadaljeval do trgovine Viktorja Vodnika, kjer je, podobno kot pri 
Ukanu, naročil za 4 dinarje salame. Plačal je s ponarejenim stotakom, lastnik pa mu je vrnil drobiž. Ker je 
Selan dajal videz močne razburjenosti, je trgovec stopil za njim do vrat, od koder se je oziral za njim, 
vendar ni ničesar sumil.  
          Selan je hitro skočil na kolo in se odpeljal proti Trati, kjer je vstopil v Žibertovo gostilno. Tod je naročil 
kozarec vina, a ga ni spraznil. Nato je vzel v roke listnico in zahteval račun. Zaradi precejšnje nervoze se ni 
mogel odločiti, da bi plačal s 100-dinarskim ponarejenim bankovcem, marveč je po daljšem brskanju v 
listnici odštel drobiž.  
          Selanu pa ni šlo gladko v gostilni na Celovški cesti blizu Šentvida. Ko je naročeno hotel plačati s 100-
dinarskim bankovcem, ga je prodajalka zavrnila, meneč, da je bankovec sumljiv. Selan se ni dal zmesti ter 
je takoj za tem vstopil v bližnjo trgovino in ob manjšem nakupu izmenjal ponarejeni bankovec za drobiž. 
          Medtem se je že začelo šušljati o skrivnostnem moškem, ki v vsaki trgovini in gostilni nekaj kupi in 
plača z novim 100-dinarskim bankovcem. Nekdo je celo opozoril na sumljivega neznanca orožniško 
postajo v Šentvidu, kjer je izrazil pomislek, ali neznanec ne kupuje s ponarejenim denarjem. 
          Ko je Selan v trgovini v bližini gostilne pri »Slepem Janezu« hotel poravnati račun z lepim novim 
bankovcem, je trgovec s pogledom proti svetlobi ugotovil, da stotaku na belem prostoru manjka običajni 
vodni tisk. Zdel pa se mu je tudi bled, zato ga je odklonil, hkrati pa zagrozil z orožniki. Selan se je po tej 
grožnji naglo in prijazno poslovil ter sedel na kolo in odbrzel v Šentvid, kjer so trgovine v kratkih razdaljah, 
ne manjka pa tudi gostiln. Najprej je vstopil v vežo hiše št. 47, kjer so prodajali kruh. Gospodinjo je vprašal, 
ali lahko za par dinarjev dobi kruha. Ker kruha niso imeli, je Selan odšel v Čebavovo gostilno, kjer pa ni 
ničesar naročil. Od tod se je približal Rozmanovi trgovini, vendar se ni mogel odločiti, da bi vstopil. Po 
krajšem oklevanju je pot nadaljeval do pekarne Valentina Korošca, kjer je kolo naslonil zunaj na zid in 
vstopil v prodajalno. Za pultom se je pojavila hčerka Rezika Koroščeva in ga vprašala, kaj želi. Selan se je 
oziral po predalih in se, mencajoč z nogami, odločil kupiti za 4 dinarje kruha. Prodajalka je kruh odrezala od 
štruce in ga dala na tehtnico. Ker teža ni ustrezala, je hotela pridati še majhen košček. Prišlek pa je to 
odklonil in zamahnil z roko, rekoč: »Nič ne stri, saj vam bom vseeno plačal!« 
          Koroščevi se je kupčeva darežljivost zdela sicer v redu, hkrati pa je začela sumiti, ker je postajal vse 
bolj nervozen. Ko mu je Rezika kruh zavila, je Selan hitro vzel iz listnice stotak in ga položil pred njo na pult. 
V tistem hipu je postal Selan tako razburjen, da se je pričel kar tresti, kar je še bolj podkrepilo Rezikino 
sumničavost, da z denarjem nekaj ne more biti v redu. Zato je 100-dinarski bankovec, ki se ji je zdel nekam 
bledikaste barve, obrnila proti luči in pogledala, ali ima vodni tisk. Pri Selanu je tedaj razburjenost dosegla 
višek in se je on prvi oglasil: »Kajne, da ni glave notri?« »Seveda je ni!« je odvrnila Rezika in strogo 
pogledala Selana. On se je tedaj streznil in hitro dodal: »Meni se tudi zdi, da ni pravi, toda že vem, kje sem 
ga dobil, in ga bom nesel nazaj!« Ne da bi okleval, je ponovno odprl listnico in plačal z drobižem.   
          Ko je Selan odšel iz pekarne, je Rezika nanj opozorila svojega brata Gvidona, bančnega uslužbenca, 
ter mu razložila ves dogodek. Gvidon, ne da bi okleval, se je hitro usedel na kolo in odhitel za tujcem. Ker 
ga ni izsledil, se je iz Vižmarij preusmeril nazaj in pred Jožefovo gostilno opazi kolo, na njem pa več 
zavitkov, kakor mu ga je opisala sestra. Kmalu za tem je Selan stopil iz gostilne in pot nadaljeval do bližnje 
trgovine Manice Pečnikove, kamor je tudi vstopil. Gvidon je tujcu najprej previdno sledil, potem pa skočil 
na kolo in odbrzel na orožniško postajo prijavit tujca, ki plačuje z nezakonitim denarjem. 
          Selan se v Pečnikovi trgovini ni dolgo zadrževal. Kupil je za majhen denar kravato in zopet oddal 
ponarejen stotak. Ker prodajalka ni opazila, da denar ni pravi, mu je odštela drobiž. 
          Čeprav se je bližala noč, je opogumljeni Selan, preden se je nameraval s kolesom odpeljati domov v 
več kilometrov oddaljene Suhadole, vstopil še v trgovino Vide Cirmanove. Ker se mu je mudilo, je zasopel 
vprašal: »Ali imate naprodaj kako jopico?« Ko mu je prodajalka odgovorila, da ne, je hitro vprašal, ali imajo 
morebiti kruh. Povedala mu je, da dobi kruh onkraj ceste pri drugem šentviškem peku. Nato je Selan 
zahteval salame. Ker tudi te ni dobil, se je odločil za pol kilograma suhih češpelj. In prav v trenutku, ko je 
prejemal češplje in mu je prodajalka nameravala odšteti drobiž od stotaka, je v trgovino stopil orožnik. 
Selan se je njegovega prihoda tako prestrašil, da se je oprijel pulta. Orožnik je takoj pristopil k njemu in ga 
vprašal: »Ali ste vi dotični, ki je nasproti pri Pečniku kupil kravato?« Selan mu je najprej nekaj zajecljal, nato 
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pa odločno odgovoril, da to ni bil on. Orožnik pa, ki je že držal v roki 100-dinarski bankovec, je Selana 
zavrnil in rekel: «Da, vi ste tisti!« Takoj za tem je orožnik Selana aretiral in ga odvedel na orožniško postajo 
v Šentvidu. Selan se pri aretaciji ni upiral. 
 
          Pri omembi trgovine, v kateri je bil Selan aretiran, je treba opozoriti, da so časopisi Slovenski narod, 
Jutro in Slovenec o kraju njegove aretacije poročali neenotno. Slovenski narod 21. 3. 1928 navaja, da je 
orožnik Selana aretiral po prijavi nekega mladega trgovca (verjetno Koroščevega Gvidona; pripomba 
avtorja) blizu gostilne pri »Slepem Janezu«; Jutro 22. 3. 1928, da je bil Selan aretiran v Cirmanovi trgovini; 
Slovenec 23. 3. 1928 pa, da je bil aretiran v Pečnikovi trgovini nasproti Cirmanove trgovine, kjer je pred 
tem, po navedbi Jutra, kupil kravato. 
          Neizpodbitno pa je, da je bil Ivan Selan aretiran 20. marca 1928 okoli 18. ure zvečer v Šentvidu, od 
koder je bil po krajšem zaslišanju na orožniški postaji odpravljen v ljubljanski Deželni zapor. V 
preiskovalnem postopku je bil 52 dni (od 20. marca do 10. maja 1928), ko je bil na Deželnem sodišču 
oproščen vsake krivde. 
 

 
 
ŽIVLJENJE IN DELO IVANA SELANA JE POSTAJALO VSE BOLJ 
RAZNOVRSTNO 
 
          Po oprostilni sodbi na Deželnem sodišču v Ljubljani 10. maja 1928 si je Selan želel čim prej osvoboditi 
travme, ki jo je skoraj dva meseca doživljal v ljubljanskem deželnem preiskovalnem zaporu. Dejaven je 
postal v gospodarskem pogledu, pa tudi v rekreaciji. Poleg dela na kmetiji je projektiral nove kmetijske 
stroje, narisal načrtovano stanovanjsko hišo in vinjete različnih okenskih mrež (str. 38–41), zapisoval je 
gospodarske drobtinice s kmetijskimi in zdravstvenimi recepti (str. 32–36) in še naprej je rad hodil na 
planine – v gore, kar je vsakič opisal podrobno (str. 43–54).  
Zelo pomemben dogodek se je za Ivana Selana zgodil 10. aprila 1929, ko so ga z  jugoslovanskega vojnega 
ministrstva povabili, da se jim pridruži kot pomožni kartografski risar na Vojaškem geografskem 
(Vojnogeografskem) inštitutu v Beogradu, kar je Selan sprejel z veseljem, vedoč, da se bo tam veliko 
naučil. Delo mu je šlo izvrstno od rok. Hitro je osvojil vse metode prostega risanja. Zaradi njegove izjemne 
nadarjenosti so ga želeli obdržati. Obljubili so mu družinsko stanovanje in dobro plačo, kar pa ni odtehtalo 
njegove želje, da se čim prej vrne v domači kraj, pod gore v Suhadole, k mladi ženi Kati in k trem sinovom: 
Janezu, Francu in Slavku. Dobro leto dni dela v tujini je bilo namreč zanj dovolj, da si je pridobil potrebno 
znanje iz kartografije, kar je kasneje izvrstno izkoristil. In ne samo znanje; ob vrnitvi je prinesel tudi večje 
število vojaških topografskih kart, in to v merilih 1 : 25.000, 1 : 50.000, 1 : 100.000 in 1 : 200.000,  ki so mu 
kasneje služile kot osnova pri izdelavi novih kartografskih izdelkov – zemljevidov in kart. Pred njimi je imel 
pri kartografskem ustvarjanju na razpolage samo avstrijsko specialno karto v merilu 1 : 75.000  in 
katastrske načrte v merilu 1 : 1.440 in 1 : 2.880. 
 
 
 

 
OSNOVNO TOPOGRAFSKO GRADIVO, KI JE IVANU SELANU 
SLUŽILO PRI IZDELAVI TEMATSKIH KART, SPLOŠNO-
GEOGRAFSKIH ZEMLJEVIDOV, RELIEFOV IN MAKET  
 
Slika 45. Zemljiški kataster,  k. o. Kapla vas, merilo 1 : 2.880, izdelan leta 1868 in dopolnjevan do 1954. 
Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije, enota Kamnik (str. 76). 
Slika 46. Avstrijska specialna topografska karta v  merilu  1 : 75.000, izdelana leta 1914 in ponatisnjena 1941. 
Predstavlja osrednje območje sekcije Laibach (str. 77). 
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Slika 47. Povečava z avstrijske specialne topografsk karte 1 : 75.000 v merilo 1 : 20.000 (str. 78). 
Slika 48. Topografska karta v  merilu  1 : 25.000, izdelana leta 1936. Po reambulaciji natisnjena 1951 (str. 79). 
Slika 49. Topografska karta v  merilu  1 : 50.000, izdelana leta 1930. Po reambulaciji natisnjena 1956 (str. 80). 
Slika 50. Topografska karta v  merilu  1 : 200.000. Po delni dopolnitvi leta 1956 natisnjena 1963 (str. 81). 
 
          Ker so topografske karte v merilu 1 : 100.000 vsebinsko in grafično identične s topografskimi kartami v  
merilu  1 : 50.000,  je  tu  posebej  ne navajamo,  je  pa  navedena na strani 133 (slika 82).  
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ZEMLJEVIDI, RELIEFI IN MAKETE, KI JIH JE IVAN SELAN 
IZDELAL V OBDOBJU MED PRVO IN DRUGO SVETOVNO 
VOJNO 
 
TOPOGRAFSKE KARTE IN ZEMLJEVIDI 
 
Predstavljeni so tri topografske karte in trije zemljevidi: 
1. topografska karta z goratim zaledjem gornje doline Kamniške Bistrice (str. 83, slika 51), 
2. topografska karta območja med Suhadolami in Bukovico (str. 84, slika 52 ), 
3. topografska karta  z osrednjim območjem Kaplje vasi in Most (str. 84, slika 53), 
4. pregledni fizičnogeografski zemljevid Evrope (str. 85, slika 54), 
5. zemljevid Jugoslavije (str. 85, slika 55) ter 
6. zemljevid slovenskega ozemlja v svojem zgodovinskem razvoju (str. 86, slika 56). 
 
          Topografska karta z goratim zaledjem gornje doline Kamniške Bistrice je po vsebini specialna 
planinska karta, ker ima ob gorskih poteh (stezah) označen tudi čas hoje za planinca. Po karti »Pogorje 
Grintavca« je ta karta drugi znani tovrstni Selanov izdelek. Ker ni datirana, jo po slogu pisave  uvrščamo 
med izdelke, ki so nastali v dvajsetih letih 20. stoletja. Glede na to, da je vsebina na karti upodobljena v 
štirih barvah (modri, sepiji, črni, rdeči), je kljub številnim podatkom dobro pregledna (slika 51). 
          
          Topografska karta, ki predstavlja območje med Suhadolami in Bukovico, ni označena z merilom in 
tudi ni datirana. V primerjavi z jugoslovansko topografsko karto v merilu 1 : 25.000 gre pri njej za isto 
merilo, po tehničnem videzu pa za karto, izdelano po zgledu jugoslovanske topografske karte. Vsebina je 
na karti upodobljena v štirih barvah: modri, sepiji, črni in zeleni (slika 52). 
 
           Topografska karta z osrednjim območjem Kaplje vasi in Most v merilu 1 : 25.000 je bila izdelana leta 
1932. Selan jo je izdelal na osnovi avstrijske specailne karte v merilu 1 : 75.000. Ker je sebina predstavljena 
na karti v petih barvah (modri, sepiji, črni, zeleni in rdeči), je dobro pregledna. Zanimivo je, da je avtor relief 
označil s šrafami in ne z izohipsami, kot je to storil na prej omenjeni topografski karti (slika 53). 
 
          Pregledni fizičnogeografski zemljevid Evrope je bil izdelan leta 1940. Ker gre za zelo veliko 
pomanjšavo ozemlja (merilo na njem ni označeno, označeno pa je linearno grafično merilo), je zaradi 
relativno močno poudarjenih napisov osnovna reliefna tematika slabo čitljiva, k čitljivosti pa tudi barve ne 
pripomorejo občutnejše (slika 54). 
 
          Zemljevid Jugoslavije v merilu 1 : 8.000.000 je Selan izdelal leta 1940, tik pred drugo svetovno vojno. 
Skladno s tem datumom je tudi začrtana državna meja med Italijo in kraljevino Jugoslavijo, kar Slovenijo 
zmanjšuje za Primorsko in deloma za Notranjsko. Na zemljevidu je posebej poudarjeno železniško 
omrežje, označeno z rdečo barvo, kar zaradi majhnega merila omejuje preglednost (slika 55). 
 
 
          Zemljevid slovenskega ozemlja v zgodovinskem razvoju je bil izdelan leta 1940, torej tudi tik pred 
drugo svetovno vojno. Velikost ozemlja, ki sega na severu do Donave oziroma do Dunaja in Linza, na 
zahodu do Velikega Kleka in na jugu do istrske reke Mirne, označuje linerarno grafično merilo, ne pa tudi 
numerično. Zemljevid je Selan izdelal po posebnem naročilu z namenom, da bi po zlomu nacistične 
Nemčije služil na mednarodni mirovni konferenci kot dokazno gradivo. Zaradi njega se je moral Selan med 
okupacijo slovenskega ozemlja tudi zagovarjati pred ostrimi nemškimi gestapovci (slika 56).  



83 

 

 

 
                        
                         Slika 51. Topografska karta z goratim zaledjem gornje doline Kamniške Bistrice. 
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Slika 52. Topografska karta območja med Suhadolami in Bukovico. 
 
 

 
                                     Slika 53.  Topografska karta z osrednjim območjem Kaplje vasi in Most. 
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               Slika 54. Pregledni fizičnogeografski   
               zemljevid Evrope.  
 
 
 
 

 
                                             Slika 55. Zemljevid Jugoslavije pred drugo svetovno vojno. 
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                              Slika 56. Zemljevid slovenskega ozemlja v zgodovinskem razvoju.  
 
 
 
 

RELIEFI IN MAKETE 
 
          Po vrnitvi domov, v Suhadole, iz Beograda, kjer je bil Selan zaposlen dobro leto na Vojaškem 
geografskem inštitutu, se je po naročilu kmalu lotil izdelave reliefnih maket in maket tovarn. Zlasti pri 
izdelavi reliefov mu je bil v veliko pomoč polbrat Feliks Selan, ki se je v ta namen začasno preselil k njemu v 
Suhadole iz Savelj pri Ljubljani. Po nekajmesečnem dokaj zahtevnem delu sta konec leta 1930 končala 
reliefno maketo osrednjega dela Kamnika (slika 58), leta 1933 pa reliefno maketo Kranja z bližnjo okolico 
(slika 60). Sledili naj bi še dve reliefni maketi: Komna, ki naj bi jo uničil požar (?), in Zgornja savska dolina, 
za katero ni na razpolago zanesljivejših podatkov. Po drugi svetovni vojni, leta 1945, je Selan izdelal relief 
Jadranskega Primorja (hrani se v Beogradu). 
          Selan se je lotil tudi izdelave maket. Po naročilu je leta 1953 izdelal maketo tovarne usnja »Utok« v 
Kamniku (slika 63), leta 1955 pa maketo tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov »Lek« Ljubljana, 
lokacija Mengeš (slika 64). Izdelal je tudi makete Suhadol, hotela Stara pošta v Kranju in partizanske 
usnjarne v Kanižarici. 
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  Slika  57. Reliefna maketa  
  osrednjega dela Kamnika 
  na razstavišči v Ljubljani 
  leta 1937. 
 
 
 
 
 

Slika 58. Reliefna maketa osrednjega dela Kamnika, 180 cm  120 cm, izdelana leta 1930,  
je razstavljena v avli občine Kamnik, 1. nadstropje. 
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Slika 59. Fotografski posnetek releifne makete Kranja, 125 cm  225 cm, izdelane leta 1933. 
 
 
 
 

 
Slika 60. Releifna maketa Kranja, razstavljena v Gorenjskem muzeju v Kranju. 
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Slika 61. Nedokončana reliefna maketa (iz leta 1936) predstavlja 
območje Kranjske Gore in Vršiča.  
 
 
 
 
 
 

 
Slika 62. Načrt sestavljene vitrine za prikaz kombiniranega reliefa slovenskega ozemlja ali morebiti le 
tujskoprometnih predelov Dravske banovine, ki ga je Ivan Selan poslal Tujsko-prometnemu svetu kralj. banske 
uprave Dravske banovine v Ljubljani leta 1936. Predlog ni bil sprejet. 
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Slika 63. Maketa tovarne usnja »Utok« v Kamniku iz leta 1953. 
 
 
 
 

 
Slika 64. Maketa tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov »Lek« Ljubljana, lokacija Mengeš, iz leta 1955. 
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PRI PONAREJANJU IN RAZPEČEVANJU STO- IN TISOČ-
DINARSKIH BANKOVCEV JE SODELOVALO VEČ LJUDI 
 
          O ponarejanju in razpečevanju 100- in 1.000-dinarskih bankovcev in o poteku sojenja vpletenih oseb 
na Deželnem sodišču v Ljubljani je bila slovenska javnost dobro obveščena. Novinarji so ji prisluhnili in 
podrobno poročali v časopisih Slovenec, Slovenski narod in Jutro  o vsem, kar so izvedeli. 
          In še to: Bralec si bo pridobil poglobljen vpogled v omenjena dogajanja le, če bo natančno in kritično 
prebral objavljene članke. Le tako bo spoznal resnico o vpletenosti posameznih članov ponarejevalske in 
razpečevalske združbe. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
                 
                 Slika 65. Obojestranski pogled na 1.000-dinarski bankovec kraljevine Jugoslavije. 
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Mediji 
          O ponarejanju 100- in 1.000-dinarskih bankovcev je bilo v letu 1932 objavljenih v časopisju 11 člankov: 
4 v Slovencu, 3 v Slovenskem narodu in 4 v Jutru. Tako kot pri navajanju datumov in naslovov objavljenih 
člankov po posameznih časopisih, sledijo v nadaljevanju v enakem vrstnem redu tudi nekorigirani teksti.  
 
 
 
Slovenec, 27. julij 1932, str. 3 

Razpečevalec 100 din. bankovcev v Litiji 
  Litija, 26. jul. 

          Kakor so že častniki poročali, so se v Ljubljani pojavili 100 dinarski falsifikati, razpečevalca pa oblasti vzlic 
marljivemu zasledovanju doslej še niso mogle dobiti v pest. V nedeljo zjutraj je ta razpečevalec 100 dinarskih 
falzifikatov osrečil našo Litijo s svojim posetom. Že na vse zgodaj zjutraj se je oglasil v pekarni ga. Milke 
Preželj, kjer je kupil eno žemljo, katero je hotel plačati s 100 dinarskim bankovcem. Ga. Preželjeva pa je 
slučajno bolj natančno ogledala ponujeni ji bankovec in ga takoj zavrnila, češ da ta bankovec ni pravi. 

Razpečevalec jo je takoj odkuril iz pekarne. Posrečilo se 
mu je pa tak bankovec vnovčiti v Borštnikovi gostilni, 
kjer je z njim plačal malenkostni zapitek. 
          Potem je pred litijsko cerkvijo dobil neko deklico, 
katero je poslal v Končarjevo trgovino menjat tak 
bankovec, on sam pa se je skril za cerkvijo in čakal na 
rezultat menjave … Res so pri Končarjevih deklici pona-
rejeni stotak zamenjali za dober drobiž … Šele pozneje 
se je ga. Preželjeva spomnila, da je brala v časnikih, da 
so ponarejeni stotaki v prometu in takoj obvestila litijske 
orožnike, ki so obvestili vse trgovine, gostilne, naj pazijo 
na 100 dinarske bankovce. Žal pa pri vestnem zasle-

dovanju niso zamogli več dobiti v roke nevarnega razpečevalca stotakov, ker jo je najbrž odkuril z 
dopoldanskim vlakom proti Zidanemu mostu. 
          Najbrž je še več falzifikatov vnovčil v litijski okolici, vsled česar se opozarjajo vsi, ki imajo posla z 
denarjem, naj vestno pregledajo vsak bankovec. Falzikate je orožništvo zaplenilo. Popis razpečevalca se 
popolnoma ujema s popisom ljubljanske policije. 
          Včeraj so litijski orožniki bili telefonsko obveščeni s Save, da se ponarejevalec mudi na Savi. Orožniki so se 
na kolesih takoj odpeljali na Savo. Žal pa dotičnik ni bil razpečevalec. 
 
 
 
Slovenec, 28. julij 1932, str. 3 

Ponarejevalci denarja prijeti 
Doslej zaprtih 9 oseb – Široko razpredena organizacija 

 
Ljubljana, 27. julija 

          Par dni se je že po Ljubljani šušljalo o ponarejevalcih sto- in tisočdinarskih bankovcev. Več ponarejenih 
bankovcev po sto dinarjev se je prejšnji teden pojavilo v raznih ljubljanskih trgovinah. Prihajali pa so tudi že 
glasovi z dežele, da tudi tam prihaja v promet vedno več  ponarejenih bankovcev po sto in tisoč dinarjev. 
Razpečevalci ponarejenih bankovcev so se gibali zlasti po Gorenjskem okrog Domžal, Komende, v bližini 
Cerkelj, okrog Kamnika in Moravč, zadnjo nedeljo pa je eden izmed njih hodil tudi po Litiji, kjer je spravljal v 
promet nekaj ponarejenih stotakov. 
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          Dobri organizaciji ljubljanske policijske službe se je medtem 
posrečilo poloviti vse glavne ponarejevalce in razpečevalce pona-
rejenih bankovcev. Skupaj je bilo aretiranih 9 oseb, med njimi tudi 
nekaj žensk. Nekateri izmed njih so premožnejše osebe, ki bodo poleg 
zakonskih posledic zaradi ponarejenja denarja morali poravnati tudi 
vso dejansko škodo oškodovancem in državi. Vseh podrobnosti o 
gibanju ponarejevalcev kakor tudi vseh imen aretirancev nam policija v 
interesu nadaljnje preiskave ni mogla izročiti, pač pa se nam je 
posrečilo zbrati na policiji in drugod nekaj zanimivih informacij o vsej 
obširno razpredeni in organizirani akciji ponarejevalcev in razpeče-
valcev. 

Kako so razpečavali ponarejeni denar 
           Prejšnji četrtek, 21. t. m. se je v trgovini Rud. Deržaja v 
Kolodvorski ulici v Ljubljani pojavil približno ob petih popoldne mlad 
človek. Bil je očividno kmečki fant z dežele. Oblečen je bil v temno 
obleko, imel je črn klobuk, s seboj pa je nosil tudi dežnik. Tisti dan je 
bilo bolj temačno, pripravljalo se je k nevihti. Zato je bilo v trgovini 
nekoliko mračneje kakor sicer. Razen tega se je neznani človek ustavil 
v trgovini tik vrat ob pultu, tako da je tudi s svojim telesom zastavljal 
svetlobo, ki prihaja v lokal samo skozi vrata. 
          Uslužbenec Držajeve trgovine je tujcu takoj hotel postreči. Mož je 
zahteval dva noža za motorni skobelnik (za oblanje desk). Kupnina je 
znašala 240 Din. Tujec je plačal s tremi stotaki, ki jih je položil na pult. 
Uslužbenec pač denarja ni prvi hip podrobneje ogledoval. Videl je tri 
stotake, napravil je plačilni listek, sedel za blagajno, odštel tujcu šest 
kovačev, nato šele je segel po tujčevih stotakih. Toda ko je denar prijel 
v roko, se mu je videl sumljiv. Papir je bil bolj trd, bankovci so bili čisto 
novi, pod prsti so se uslužbencu bankovci zdeli tako čudni … Žal pa ni 
bilo pri roki v blagajni  niti enega pravega stotaka, da bi ga primerjal s 
temi tremi. 
          Med tem je tujec že bil med vrati, odhajajoč na cesto. Uslužbenec je še viknil za njim napol v šali, napol 
zares: 
          »Ali ste imeli ta denar v vodi, ko je tako čuden …?« 
          Mož med vrati pa je brez razburjenja smehljaje odgovoril: 
          »Kakršne sem dobil, take sem pa dal …!« 
          In  je odšel. Uslužbenec je nato bankovce pogledal natančneje. Zapazil je, da so sicer popolnoma podobni 
pravim bankovcem, toda vodnega tiska v njih ni bilo. Prodajalec je spoznal, da je nasedel pretkanemu 
razpečevalcu ponarejenih stotakov. Brž je skočil na ulico, pogledal na obe strani, stekel še do ogla, pogledal 
navzgor in navzdol po Slomškovi ulici – tujca nikjer. Kakor bi se bil udrl v zemljo, čeprav je bilo od njegovega 
odhoda iz trgovine minilo komaj pol minute. 
          Med tem se je vrnil v trgovino tudi gospodar sam, ki je bil ob času tujčevega obiska odsoten. Ko so mu 
povedali o čudnem tujcu ter mu pokazali ponarejene bankovce, je skočil na bicikelj on sam in en pomočnik, ki 
sta nato vsak posebej obvozila vse bližnje ulice – toda o tujcu nobenega sledu. Uslužbenci trgovine so zvečer 
pregledali tudi vse odhajajoče avtobuse pred Figovcem, dalje so stražili na vseh kolodvorih pri odhajajočih 
vlakih – tujca nikjer. 
          G. Deržaj je obvestil o dogodku seveda tudi policijo. Uslužbenec je podal točen popis človeka, ki je kupoval 
v tgovini nože ter jih plačal s ponarejenimi stotaki. Možak je imel na levi strani vratu več tkzv. škrofelnov, na 
zadnji strani vratu pa daljšo, že zaceljeno vrezlino, najbrž od noža. 
          Drugi dan, v petek 22. t. m. se je pojavil podoben ponarejen stotak v trgovini Jos. Zalta na Dunajski cesti. 
Tako g. Deržaj kakor g. Zalta imata trgovino z železnino. Bankovec, ki so ga bili zapazili pri Zalti, so nesli v 
podružnico Narodne banke, ki je ugotovila, da je ponarejen. Tudi o tej najdbi je bila takoj obveščena policija, 
kateri je bil sporočen tudi opis tistega, ki je bil prinesel bankovec v trgovino g. Zalte. Oba opisa, tako oni iz 
trgovine Zalta, kakor oni iz trgovine Deržaj, sta točno soglašala. Na ta način je policija ugotovila, da je 
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bankovce razpečaval eden in isti človek. V časopisih je bil nato izdan oklic trgovcem in prebivalstvu naj 
pregleduje dobljene bankovce ter naj o vsakem sumljivem bankovcu takoj obvesti policijo. 
          Uspeh oklica ni izostal. V ponedeljek 25. t. m. se je pojavil ponarejen stotak v trgovini Magdič na 
Aleksandrovi cesti. Blagajničarka bankovca ni spoznala takoj, pač pa pozneje. Še isti dan se je pojavilo večje 
število ponarejenih stotakov v trgovini Gorec na Gosposvetski cesti. V trgovino je prišel mlad moški kupovat 
bicikelj. Izbral si je novo kolo za 1500 Din ter ga plačal s samimi stotaki. Pri kupčiji pa je fanta dohitela smola. 
Pri štetju bankovcev je blagajničarka z gobo zmočila prst. Ko je potem dalje štela bankovce, je opazila, da z 
mokrim prstom odstranjuje z bankovcev čudno barvo. Takoj je ugotovila, da so vsi bankovci ponarejeni. 
Nemudoma je bila obveščena policija, ki je kupovalca takoj aretirala. 
          Fanta so odpeljali na policijo, kjer ga je takoj zaslišal sam upravnik g. Kerševan. Najprej se je fant na 
razne načine izmotaval ter trdil, da je kmečki sin. Njegova zunanjost pa je sicer govorila drugače. Tudi po 
govorjenju je bilo spoznati, da fant ni navaden kmet. Pri natančni preiskavi so našli pri aretirancu še 9 
ponarejenih stotakov. Fant je izjavil, da je Okorn Franc iz Kotredeža pri Zagorju, pozneje pa so ugotovili, da 
fant ni govoril resnice. 
 

Ženska s 1000 dinarskim bankovcem prva prijeta 
           Med tem pa je bila policija obveščena tudi o ponarejenem tisočdinarskem bankovcu, ki so ga bili našli isti 
dan dopoldne v trgovini Seljak v Šelenburgovi ulici. Z bankovcem je prišla v trgovino ženska srednjih let. 
Slučajno pa je v trgovini zmanjkalo drobiža ter so morali nesti bankovec zamenjat v bližnji Kreditni zavod. Tam 
pa so takoj spoznali, da je tisočdinarski bankovec ponarejen. Telefonirali so brž na policijo, ki je takoj poslala v 
Šelenburgovo ulico detektiva, ki je žensko aretiral ter jo odpeljal s seboj. Žensko so na policiji zaslišali ter 
ugotovili, da je doma iz Sp. Brnika. Navedla je, da je Olga. G. 
          Dogodki so se nato nadaljevali kar s filmsko naglico. 
          Z avtomobilom se je v Zg. Brnik odpeljal še v ponedeljek sam g. upravnik Kerševan z dvema agentoma, 
katerima sta se pozneje pridružila še dva orožnika. Vsi skupaj so na veliko presenečenje domačih napravili na 
domu aretirane Olge G. natančno hišno preiskavo. Preiskali so tudi vso okolico hiše, vsa skrivališča pod, nad in 
ob gospodarskih poslopjih v bližini, dokler nazadnje niso res našli tik ob potoku Pšata zakopano zračno cev od 
kolesa, v kateri je bilo nabasanih 20 ponarejenih bankovcev po 100 Din. 
 

Dve delavnici za ponarejanje 
           Seveda je bil takoj aretiran mož Olge G. ter še nekaj drugih iz okolice, ki so pomagali pri izdelovanju, 
bodisi pri razpečavanju bankovcev. Pri preiskavi v Sp. Brniku je našla policija tudi razmnoževalni stroj, dalje 
več kemikalij itd. 
          Čudno pa se je policiji zdelo, da je žena Olga G. razpečavala v Ljubljani tisoč dinarske bankovce, mož njen 
pa naj v Brnikih izdeluje samo stodinarske, ker so samo take našli pri preiskavi. To uganko je razrešil aretirani 
G. sam, ki je izjavil, da so bankovce izdelovali tudi drugod, ne samo v Brnikih. Navedel je tudi nekatera imena. 
Policija je na ta način izvedela za vso organizacijo ponarejevalcev. 
           Drugo jutro na vse zgodaj se je že pojavil g. upravnik Kerševan, ki se je sam lotil preiskave z vso 
temeljitostjo, v Suhodolah. Drug avtomobil s policijskim nadzornikom in detektivi pa je istočasno odbrzel iz 
Ljubljane v Moravče. Po dobljenih informacijah bi namreč imela biti v Suhodolah delavnica, v bližini Moravč pa 
skladišče, odnosno zaloga ponarejenih bankovcev. Pri nekem trgovcu v Pečah so res našli  307 ponarejenih 
stotakov, v Suhodolah pa je policija zaplenila vrsto kemikalij in drugih priprav za izdelovanje bankovcev. 
Skupaj je policija izvršila doslej v Suhodolah, v Pečah pri Moravčah, v Brnikih ter v Ljubljani 9 aretacij, 
zaplenila pa je skupaj za okrog 400.000 Din ponarejenih bankovcev. 
          Aretiranci se izgovarjajo, da niso imeli namena ponarejati bankovcev, marveč so hoteli delati le srečke za 
dobrodelne namene. Ta njih izgovor pa po mnenju policije, ker so bili bankovci že spravljeni v promet in torej ni 
dvoma, da bi bili bankovcev razpečali veliko več, ko bi jim ne bili pravočasno prišli na sled. 
          Za tak uspeh ljubljan. policije, ki je polovila in zaprla vse glavne izdelovalce in razpečavalce ponarejenih 
bankovcev, imajo mnogo zaslug denarni zavodi, kakor tudi posamezni trgovci v Ljubljani, ki so takoj o 
dobljenih ponarejenih bankovcih obvestili policijo. Zato želi policija, da tudi v bodoče ob enakih ali podobnih 
primerih javnost prizadevanje policijo podpre po najboljših močeh. Obenem izjavlja policija, da ni nobenega 
povoda več za razburjanje javnosti zaradi ponarejevanih bankovcev. Ugotovljeno je točno število izdelanih 
bankovcev, vsi krivci pa so zaprti. Vsem, ki so količkaj oškodovani, bodo povrnjeni vsi stroški. 
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Slovenec, št. 272,  26. november 1932, str. 3 

Selan in tovariši pred sodniki 
Razprava zaradi ponarejanja in razpečavanja bankovcev 

Ljubljana, 25. nov. 
          V razpravni dvorani št. 70 se je danes ob 8.30 pričela velika razprava proti ponarejevalcem odnosno 
razpečevalcem sto- in tisočdinarskih bankovcev. Dvorana je nabito polna podeželskih poslušalcev, večinoma iz 
krajev, odkoder so obtoženci doma. Sodni dvor in odvetniki so zasedli sedeže okoli miz v obliki podkve. 
Obtožencem – 12 po številu – pa so bile odkazane v sredi tri zatožne klopi. Mali senat tvorijo  s . o. s.  g. Anton 
Mladič kot predsednik in sodnika dr. Ernest Kobe in g. Ivan Kralj kot votanta. Javno obtožbo zastopa drž. 
tožilec dr. Hinko Lučovnik, obtožence pa brani 8 odvetnikov. 
           Razprava je potekala mirno, brez vsakih dramatičnih prizorov in so obtoženci po vsem prostodušno 
priznavali v obtožnici vsebujoča kaznjiva dejanja. 
 

Kaj očita obtožnica? 
          Obtoženi so zločina ponarejanja sto – odnosno 
tisočdinarskih bankovcev in njih razpečavanja: 
          Ivan Selan, 30-letni posestnik in župan v Suhadolah 
pri Kamniku, zelo talentiran, a tudi prav tako častihlepen 
mož-samouk, ki se bavi z raznimi znanostmi od astrono-
mije do metafizike, prav spreten risar in premeten računar. 
Ivanu Selanu očita obtožnica, da je od maja do julija letos 
v Suhadolah pri Komendi na »Verografu« izdeloval 100-  
in 1000-dinarske bankovce. 
          Andrej Gruden, 27-letni najemnik mlina v Sp. Brniku, 
je v istem času v Spodnjem Brniku na »Verografu« 
izdeloval stodinarske bankovce, da je od Franceta 
Šporarja sprejeti 1000-dinarski bankovec opremil s 
številkami in serijo in da je Francetu Šporerju izročil 4 
ponarejene stodinarske bankovce. 
          Olga Gruden, 20-letna mlinarjeva žena je 25. julija v 
trgovini Selak hotela plačati par kupljenih čevljev s 
ponarejenim tisočakom, ki ga je hotel nato vajenec 
menjati v Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo. Tam 
so bankovec spoznali za ponarejen, obvestili o tem 
policijo, ki je v trgovini prijela Olgo Grudnovo, ki je potem 
vse priznala. 
          France Šporer, oženjen, 38-letni mlinar v Stobu pri 
Domžalah, je po obtožnici nagovoril Andreja Grudna, da 
se je lotil ponarejanja stotakov ali »bognarjev«, kakor jih 
nazivlje Ivan Selan, da je pomagal pri nakupu »Verografa« in kemikalij in da je seznanil Andreja Grudna z 
Ivanom Selanom. 
          Avgust Dolinar, 28-letni samski mlinar z Gore pri Vačah je skupno z bratom Ivanom in Edvardom 
Vidergarjem, kakor trdi obtožnica nagovoril Ivana Selana, da je začel ponarejati 100- in 1000-dinarske 
bankovce, da je julija t. l. na svojem domu opremljal od Ivana Selana ponarejene sto in tisočdinarske bankovce 
s številkami in serijami, da je 21. julija v Ljubljani razpečal 5 ponarejenih bankovcev po 100 Din in sicer pri 
trgovcu Rudolfu Držaju v Kolodvorski ulici 3 falzifikate, pri tvrdki Žalti na Tyrševi cesti enega in v trgovini P. 
Magdič enega, a dne 25. julija v gostilni pri »Kaplanu« 1 bankovec za100 Din, in da je 25. julija skušal razpečati 
še nadaljnjih 24 falzifikatov po 100 Din. Bil pa je v trgovini Gorec, ko je hotel kupljeno kolo plačati s 15 
ponarejenimi stotaki zasačen in aretiran. 
          Ivan Dolinar, 32-letni samski mlinar na Gori pri Vačah, je prav tako kot njegov brat nagovarjal Ivana 
Selana k ponarejanju bankovcev in se udeleževal ponarejevalske akcije, opremljal je fazlifikate s številkami in 
serijami in da je 25. julija razpečal v Zagorju na pošti enega nekemu moškemu in enega v trgovini Alojzija Vozel 
na Razpotju in da je naposled zapeljal Jakoba Urbanijo, da se je lotil razpečavanja falzifikatov. 
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          Edvard Vidergar, 32-letni oženjen posestnik v Drtiji pri Moravčah, je prav tako nagovarjal Ivana Selana, 
da bi ponarejal denar, da je julija na Gori pri Vačah opremljal od Ivana Selana ponarejene stotake in tisočake in 
da je julija v moravški okolici razpečal neugotovljeno množino ponarejenih stodinarskih bankovcev. 
          To so glavni akterji v dalekosežno zasnovani ponarejevalski akciji. Ostali so prišli na zatožno klop le po 
svoji nepremišljenosti in nevednosti. Razpečavanja falzifikatov so obtoženi: 
          Jakob Urbanija, 26-letni, oženjen posestnik na Slivni pri Vačah, krepak in zastaven mož – bil je vojak v 
kraljevi gardi –, je konec julija razpečal 5 stodinarskih falzifikatov v Litiji, 1 v trgovini Kristan na Vačah in 1 
nekemu Dalmatincu, dalje je poskušal spraviti v promet še tri druge falzifikate v Litiji, pa je bil prijet.  
          Matevž Dragar, 36-letni strojevodja v Zagorju ob Savi, je izplačal v Kotredežu posestniku Jakobu 
Sotenšku neki dolg z dvema ponarejenima stodinarskima bankovcema. 
          Posestnik Jakob Sotenšek, 60-letni mož v Kotredežu, je 13. avgusta poskušal spraviti v promet dva 
ponarejena bankovca najprej v odvetniški pisarni dr. Ferda Ludvika v Litiji. Ko pa ga je solicitator Anželj 
opozoril, da je to ponarejen denar, ju je razpečal v pekarni Marije Selšek v Gradcu in v gostilni Marka Drnovška 
na Savi. 
          Angela Dolinar, 30-letna posestnikova hči na Gori pri Vačah, je 15. julija v Ljubljani poskušala razpečati 
ponarejen 1000-dinarski bankovec v prodajalni Osrednjih mlekaren in še v neki drugi trgovini, a se ji ni 
posrečilo. Tisočak ji je dal njen brat Avgust. 
 

Obtožnica, 
ki je zelo obširna, navaja v vseh podrobnostih, kako so prišli na sled ponarejevalcem in kako so ti zasnovali 
svojo ponarejalsko akcijo. 
          Falzifikati so bili sicer izdelani na slabejšem papirju, vendar kljub temu tako točno, da so jih sprejemali 
celo trgovci in blagajničarji, ki imajo velik denarni promet. 
          Energični ukrepi varnostnih oblastev so imeli presenetljiv uspeh. 
 

Glavna ponarejevalca 
           Falzifikate sta izdelovala Ivan Selan in Andrej Gruden in sicer ločeni vsak za se, vendar kljub temu v 
nekaki medsebojni zvezi, katero je posredoval Franc Šporar in je zlasti Andrej Gruden dobil pri Ivanu Selanu kot 
strokovnjaku v falzificiranju bankovcev potrebna podrobna navodila in praktične nasvete. 
 

Kdo je dal pobudo? 
          Ideja, priti na lahek način do denarja, je najprej vzrasla pri Francu Šporarju, ki je začel nagovarjati Andreja 
Grudna, da bi leta poskusil ponarejati bankovca. Andrej Gruden, ki je bil nekoliko vešč risanja in v manipolaciji 
z »Verografom« izza svojih vojaških let, se je takoj živahno poprijel te ideje. Ker pa niti Andrej Gruden niti Franc 
Šporar nista imela denarja za nakup »Verografa«, kemikalij, barv, papirja in drugih predmetov, potrebnih za 
ponarejanje novčanic, je nasvetoval Šporar Grudnu, naj nakupi na up večjo količino ajde, ki naj jo potem takoj 
naprej proda za gotov denar, z izkupičkom pa kupi »Verograf« in ostale potrebščine. Andrej Gruden je na to 
pristal in kupil s posredovanjem Franceta Šporarja pri posestniku Ivanu Teršanu v Sv. Valburgi cirka 550 kg 
ajde, ki je pa ni plačal, marveč naprej prodal za gotov denar. S tem izkupičkom je Andrej Gruden pri tvrdki  The  
Rex kupil »Verograf« in nato še druge potrebščine, nakar je takoj pričel s ponarejanjem bankovcev. Prerisal je 
pravi 100-dinarski bankovec na oljnati papir in sicer je izvršil 13 risb (za vsako barvo na bankovcu posebej), nato 
pa prenesel vseh 13 risb na »Verograf« in pobarval z raznimi barvami. Na isti način je prenesel na novčanice 
tudi številko, serijo in kontrolno številko. Na ta način je Andrej Gruden izdelal 30 komadov 100 dinarskih 
falzifikatov, od katerih je izročil 4 Francu Šporarju v razpečavanje, rekoč: »Taki so! Če jih moreš, jih ponucaj!« O 
drugih pa trdi Andrej Gruden, da jih je sežgal. 
          Na  drugi strani se je pojavil kot  
 

glavni falzifikator 
bankovcev v Suhadolah Ivan Selan, samo s to razliko, da je bila Selanova akcija zasnovana v dokaj širšem 
obsegu, da je falzificiral bankovce v mnogo dovršnejši obliki in da je bilo njegovo delo tudi uspešnejše in 
plodonosnejše. 
           Ivan Selan je bil navaden kmetski človek, vendar je kljub temu sorazmerno precej izobražen in dosti 
inteligenten, mnogo načitan in ambiciozen, zlasti pa je jako spreten risar. Oblastvom, zlasti sodišč,u je dobro 
znan, ko je bil l. 1928 obtožen baš zaradi sličnega delikta t. j. zaradi ponarejanja in razpečavanja 100-dinarskih 
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bankovcev pred takratnim porotnim sodiščem v Ljubljani, kjer so ga pa porotniki – dasi mu je bila krivda 
takorekoč povsem dokazana in je svoje dejanje v bistvu tudi odkritosrčno in skesano priznal – oprostili vsake 
krivde in kazni. 
 

Slabe gospodarske razmere 
           Letos spomladi so se posvetovali obdolženci Avgust in Ivan Dolinar ter Edvard Vidergar, ki so menda vsi v 
precejšnjih slabih gospodarskih razmerah, kako bi prišli na ta ali oni način do denarja. Pri tem se je Avgust 
Dolinar spomnil na znanega filzifikatorja bankovcev Ivana Selana in takoj je v vseh treh dozorel sklep, da se 
obrnejo do njega, da jim napravi večjo množino bankovcev po 100 in 1000 Din, nakar bodo ta denar skušali 
spraviti v promet. Že meseca maja t. l. sta se oglasila pri Ivanu Selanu Ivan Dolinar in Edvard Vidergar ter se 
mu baje predstavila kot funkcijonarja gasilnega društva v Litiji. Izrazila sta mu željo, da bi jima napravil nekaj 
100 dinarskih in 1000 dinarskih bankovcev, češ da bi služili za srečke pri veselici gasilskega društva v Litiji. Ivan 
Selan je v to bistveno privolil, samo omenil je, da se manjše množine teh bankovcev ne izplača delati, nakar so 
se dogovorili, da jim Ivan Selan napravi 100 bankovcev po 100 in 100 po 1000 Din. Kasneje so Ivan Dolinar, 
Edvard Vidergar in Avgust Dolinar, ki je potem tudi zahajal k Selanu, naročilo povišal in sicer na 1000 komadov 
po 100 in in 350 komadov po 1000 Din. Glavno zvezo in v bistvu vsa pogajanja z Ivanom Selanom je vodil 
obdolženec Edvard Vidergar. 
 

Dobro izdelani 
           Selanovi falzifikati so bili sorazmerno jako dobro izdelani in na prvi pogled jako slični pravim novčanicam 
in da bi za pravimi v nobenem pogledu ne zaostajali, si je iznajdjivejši Ivan Selan izmislil še posebno pripravo iz 
gumija, s katero je pritiskal na svoje bankovce tudi – vodni tisk! Delo je bilo kajpak zamudno in ker je moralo 
ostati vse tajno, je bil Ivan Selan navezan sam na se, le proti koncu mu je pri razmnoževanju falzifikatov na 
»Verografu« pomagal tudi obdolženec Edvard Vidergar. 
          Sredi meseca julija je bil Ivan Selan delo končal in je izročil Edvardu Vidergarju 322 komadov po 1000 Din 
in 930 komadov po 100 Din. Vse je Vidergar prinesel na Dolinarjev dom. Ti bankovci pa niso imeli še vtisnjenih 
številk in serij, kakor pravi bankovci in v to svrho je Edvard Vidergar dobil nekje ročno tiskarno. Brata Dolinarja 
pa sta po svoji sestri Angeli Dolinar naročila pri ljubljanskem graverju Iv. Černetu številke in črke, nakar so vsi 
trije t. j. oba brata Dolinarja in Edvard Vidergar začeli opremljati navedene falzifikate s številkami in serijami. S 
tem je prišla falzifikatorska akcija v končno fazo. Bankovci so bili gotovi za razpečevanje. 
 

Kako odgovarjajo obtoženci? 
            Ivan Selan pravi, da je žrtev drugih. 
            Čitanje obtožnice je trajalo z vsemi formalnostmi vred dobro uro. Ker sta se med obtoženimi nahajala 
dva mladoletnika, bi morala biti razprava tajna. Zastopnik obtoženih Dolinarjev dr. Vladislav Pegan pa je 
zahteval v imenu svojih klijentov, naj bo razprava javna, čemur je predsednik senata ugodil. V dvorani je bila 
večina poslušalcev rojakov obtoženih, le redki so bili Ljubljančani, ki so pritisnili šele popoldne, tako da sta 
morala delati red dva policijska stražnika. Zelo napeto je bilo zaslišanje prvega obtoženca Ivana Selana. 
           »Ivan Selan, kako se zagovarjate?« je vprašal senatni predsednik. »Kako ste prišli do tega, da ste pričeli 
ponarejati stotake in tisočake? Ali ste krivi ali ne?« Selan je dolgo molčal. Bil je močno bled v obraz. In 
predsednik ga je moral ponovno vprašati: »Kako se zagovarjate? Razumete vprašanje?« 
          In Ivan Selan je počasi premišljeno spregovoril: »Gospod predsednik! Zakrivil sem! Sem bil preveč 
lahkoveren in zaupljiv, nasedel sem Dolinarjevim kot žrtev.« 
          Obtoženec je nato pripovedoval na dolgo in široko, kako sta prišla k njemu nekega dne majnika Ivan 
Dolinar in Edvard Vidergar. Prvi se mu je predstavil, da je veleposestnik, lastnik elektrarne in mlina in da je 
tajnik gasilskega društva v Litiji. Predsednik: »To je bilo malo pretirano!« Obtoženec: »Saj Dolinarjevi imajo res 
hišo kot kako graščino. Veliko posestvo, lastno kovačijo, mlin, moderne stroje in veliko gospodarsko poslopje.« 
          Selan je nato pripovedoval, kako sta ga vprašala, če je res napravil l. 1930 posebne, stotakom podobne 
srečke za Gasilsko društvo v Cerkljah in koliko je zahteval za delo nagrade. Začela sta mu nato praviti, da je 
litijsko društvo naročilo bankovcem podobne srečke v Jugoslovanski tiskarni, pa so predrage. Vprašala sta ga, 
ali bi bil on pripravljen napraviti več izvodov tisočakov, stotakov ali »bognarjev« in kovačev. Glihali so in 
glihali. Naposled so se sporazumeli, da bo napravil 350 komadov tisočakov in stotakov, a 150 komadov 
kovačev. Za nagrado si je izgovoril Selan za tisočake po 8 Din, stotake 6 in kovače 4 Din. Skupni račun je 
znašal 8079 Din. 



98 

 

 

          Obtoženi Selan je naposled pristal in sklenil pogodbo. Oba sta mu govorila, da morajo biti falzifikati fino 
narejeni, tudi z vodnim tiskom in rozeto. Finančna oblast je dala za to dovoljenje. Živahno je poudaril: »Hotel 
sem ljudem pokazati, da znam dobro risati in da za tiskarno nikakor ne zaostajam. Tudi sem gledal, da se ne bi 
z mene norca delali v Litiji. Dolinar mi je tudi prigovarjal, naj jih dobro napravim, da se ne bi odborniki jezili, da 
so moji slabše napravljeni. – Vse sem verjel. 
 

Sapo mu je zaprlo. 
          Ivan Selan je nadalje omenjal, kako je delal bankovce javno, ne skrivaj. V skrbeh pa je bil, ko ni slišal, da bi 
bila napovedana veselica. Je ni bilo. V »Slovencu« pa sem med dnevnimi vestmi prebral opozorilo, da so se 
pojavili v prometu taki in taki falzifikati. Tako sem se ustrašil, da mi je kar sapo zaprlo. Pozneje sem se 
potolažil, ko sem notico natančneje prečital in spoznal, da gre za bankovce, ponarejene na slabem, grobem 
papirju. Moj papir pa je bil finejši. Zato sem se začel smejati, ko sem tudi v »Slovencu« čital, da je policija 
zaplenila ponarejene bankovce. 
          Predsednik: »Če ste začeli sumiti, zakaj niste šli na policijo naznanit?« 
          Obtoženec je nato na dolgo in široko navajal vzroke, zakaj ni prijavil Andreja Grudna. »Delal sem le srečke 
in nič drugega, zato nisem javil policiji.« Grudnu samemu je svetoval, naj preneha s ponarejanjem, ker ga bo 
drugače javil oblastem. Predsednik: »Ali vam ni prišlo do zavesti, da je to kaznivo. – To bi bili dolžni kot 
državljan in župan!« Obtoženec: »Mislil sem, da ni kaznivo. Vidergar in Dolinar sta mi rekla, da na »srečkah« 
ne sme biti številk, niti serij.«  Predsednik: »Koliko ste zaslužili?« Selan: »Ves račun je znesel 8079 dinarjev. 
Nisem dobil plačano!« Da delam bankovce, so vedeli vsi moji sosedje. Pred nasprotniki sem toliko skrival, da ne 
bi zvedeli, da sem konkurent Jugoslovanski tiskarni in da me ne bi zato naznanili. 
 

Drugi obtoženec Andrej Gruden 
 je ponarejal na nespreten način stotake. Tudi on vse odkrito prizna. Naposled je celo stvar in riziko premislil, 
zato je delo opustil in bankovce zakopal. Posodil je Selanu nekaj kemikalij. Ženi je dal ponarejen tisočak, ki ga 
je Šporer prinesel od Dolinarjevih. Drugače ni bil pri akciji udeležen. 
          Razvila se je živahna in strokovnjaška razprava o dveh tisočakih, na katerih so bile narejene rdeče in 
rumene črte. O teh je Selan izjavil, da ni teh črt naredil. Zvaračal je krivdo na Ivana Dolinarja odnosno 
Vidergarja. 
          Selan je izjavil: »Predlagam, da sodišče zasliši o tem strokovnjaka.« 
          Državni tožilec: »Saj imamo vas za strokovnjaka!« 
          Olga Gruden je vse odkrito priznala. France Šporer je skesano povedal, kako je prigovarjal Andreju 
Grudnu, da bi začel ponarejati denar. 
          Avgust Dolinar, Ivan Dolinar in Edvard Vidergar so prav tako priznali vse in bistveno potrdili Selanov 
zagovor. Ta ni vedel, kaj nameravajo s ponarejenimi stotaki in tisočaki, na katerih so na Dolinarjevem domu 
vtiskavali številke in serije. Črke so kupili v Ljubljani. Vidergar se je zagovarjal, da je bil v veliki stiski. Doma je 
bilo pomanjkanje in družina je stradala. Predsednik: »Vidergar, vi ste napravili načrt, kako boste Selana 
preslepili.« Vidergar je pritrdil. 
          Jakob Urbanija, ki je razpečal 5 bankovcev, je priznal, rekoč: »Doma je bila revščina. Žena v otročnici. 
Otroci so vekali: »Oče, kruha, kruha!« Razpečal sem pet bankovcev, tri pa sem samo poskušal.« 
          Strojevodja Matevž Dragar je prav tako vse priznal, toda zatrjeval je, da ni vedel, kje je dobil falzifikat. 
Jakob Sotenšek, Franc Zupančič in Angela Dolinar so prav tako prostodušno vse priznali. 
 

Kaj pravijo priče? 
          Zaslišanje obtožencev je trajalo do 12.30. Nato je predsednik začel čitati razne zapisnike prizadetih prič in 
oškodovancev. Selanova dekla Manica Dobnikarjeva je povedala: 
          »Selan nam je zvečer pripovedoval, da ima napraviti večjo množino srečk kot bankovce samo brez 
številk in serij. Ljudje so hodili gledat, kako dela Selan v kamri bankovce. Neko soboto popoldne julija je 
prišel neki moški k Selanu in mu rekel: »Ali je narejeno? Se mudi, ker nujno rabimo za veselico.« Selan je vso 
noč delal do 5 zjutraj drugega dne. Moški je nato odnesel ves paket ponarejenih bankovcev.  Bilo jih je 930 
komadov.« 
          Prejšnja Selanova dekla Angela Podjedova pa je pripovedovala: »Leta 1930 in 1931 nisem nikdar 
opazila, da bi bil Selan delal denar. Hodili so k njemu ljudje in ga prosili, naj naredi nekaj denarja. Vse pa je 
odgnal. K Selanu so prihajali celo 
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ljudje z Dolenjskega. 
Tako je prišla k Selanu l. 1931 neka Dolenjka. Rekla je, da je zelo od daleč. Lepo je Selana prosila, da bi se jo 
usmilil in napravil nekaj bankovcev, tako bi jo rešil propada. Prinesla mu je veliko grozdja, vina in pečeno 
kokoš. 
          Selanovi falzifikati so se celo na carinarnici pojavili. O starem Sotenšku pravijo priče, da je nekoliko 
omejen in velik stiskač. Uradniku odvetnika dr. Ludvika je ponujal  falzifikate po 40 Din. 
          Predsednik je med zaslišanjem nekatere obtožence tudi izpraševal, od kod izvira  oni tisočak, ki so ga v 
torek zaplenili na tržaški mitnici in ki so ga spoznali, da je Selanovo delo. Nikdo ni vedel pojasniti. Sklepajo, da 
cirkulira še več ponarejenih stotakov in tisočakov po deželi. 
          Razsodbo priobčimo na drugem mestu. 
 
 
 
Slovenec, št. 272,  26. november 1932, str. 2 

Razsodba o ponarejevalski aferi 

Selan obsojen na 14 mesecev robije 
Ljubljana, 25. nov. 

          Ob 14 je bila glavna razprava prekinjena in se je nadaljevala ob 15.30. Senatni predsednik je še prečital 
različne zapisnike in dokumente o posameznih 
obtožencih. Sledili so nato triurni govori 
državnega tožilca in ostalih branilcev, ki so 
skušali obremenjene obtožence kolikor mogoče 
razbremeniti. Mali senat se je nato umaknil v 
posvetovalnico. Posvetovanje je trajalo dobro 
uro, nakar je predsednik s. o. s. g. Anton Mladič 
objavil sodbo med splošno tišino poslušalstva, 
ki se je večinoma rekrutiralo iz Ljubljančanov. 
Obsojeni so bili: 
          Ivan  S e l a n  na 14 mesecev robije in 
600 Din denarne kazni; 
          Andrej  G r u d e n  na 1 leto strogega 
zapora in 240 Din denarne kazni; 
          Olga  G r u d n o v a, njegova žena , na 4 mesece strogega zapora in 60 Din, pogojno za tri leta; 
          France  Š p o r e r  na 10 mesecev strogega zapora in 60 Din; 
          Avgust  D o l i n a r  na 2 leti robije in 480 Din denarne kazni; 
          Ivan  D o l i n a r  na 2 leti in 3 mesece robije in 420 Din denarne kazni; 
          Edvard  V i d e r g a r  na 18 mesecev robije in 120 Din denarne kazni; 
          Jakob  U r b a n i j a  na 5 mesecev strogega zapora in 120 Din denarne kazni. 
          Oproščeni so bili od obtožbe razpečavanja falzifikatov: mladoletni France Zupančič, Matevž Dragar in 
Jakob Sotenšek. France Zupančič pa je bil obsojen zaradi neke tatvine na 8 dni zapora, pogojno za 1 leto. 
Naposled je bila Angela Dolinarjeva obsojena zaradi razpečavanja falzifikatov na 4 mesece strogega zapora in 
60 Din denarne kazni, toda pogojno za 3 leta. 
          Predsednik je zelo obširno utemeljeval obsodbo. Deloma je nekatere obtožence oprostil od dejanj, ki so 
bila inkriminirana v obtožnici. Državni tožilec je prijavil priziv zaradi prenizke kazni. Tudi branilci so prijavili 
priziv in deloma revizijo, nekateri so si pa pridržali tridnevni rok. Na branilčevo prošnjo je senatni predsednik 
odredil, da se izpusti na začasno svobodo obsojeni Ivan Selan, ki je prijavil revizijo in priziv. Razprava je 
končala ob 21.  
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Slovenski narod, št. 168,  27. julij 1932 

Ponarejevalci bankovcev prijeti 
Lep uspeh ljubljanske policije, ki je izsledila dve družbi ponarejevalcev stotakov in tisočakov – 
Zaplenili so za 400.000 Din ponarejenih bankovcev – Aretiranih je bilo 9 ponarejevalcev in 
razpečevalcev  
 

Ljubljana, 27. julija 
          Javnost so zadnje čase vznemirjale vesti, da so se pojavili v prometu ponarejeni stodinarski bankovci. 
Pojavili so se tudi že prvi falzifikati tisočakov. Ljubljanska policija je na to takoj opozorila vse naše bančne 
zavode, trgovce in tvrdke sploh, da naj pazijo in eventuelnega razpečevalca takoj prijavijo oblastem. 
          Dne 21. julija se jue pojavil v trgovini Rudolfa Držaja v Kolodvorski ulici št. 28 moški, ki je kupil za motorni 
skobelnik rezilo, ki je veljalo 240 Din. Mož je plačal račun s tremi bankovci po 100 Din in odšel. Šele po 
njegovem odhodu je g. Držaj opazil, da gre za falzifikate, in je denar izročil policiji. Podal je tudi opis kupca, ki 

pa je bil precej površen, ker se ga g. Držaj ni mogel točno spomniti. 
          Naslednjega dne je prinesel trgovec z železnino g. Josip Zalta 
na Dunajski cesti št. 9 v Narodno banko bankovec za 100 Din, češ da 
gre bržkone za falzifikat. V Narodni banki so res spoznali, da je 
bankovec ponarejen. Na podlagi opisa neznanca je policija ugoto-
vila, da je isti, ki je kupoval že pri Držaju. Potrjena je bila ta domneva 
tudi z dejstvom, ker si je pri Zalti nabavil mizarske stvari. Denar je 
sprejela blagajničarka, ki pa ga ni spoznala. 
          Dne 25. julija je popolnoma enak falzifikat stodinarskega 
bankovca dobila v roke blagajničarka trgovine Pavel Magdič na 
Aleksandrovi cesti. Istega dne popoldne je prišel mlajši človek v 
trgovino s kolesi J. Gorec na Gosposvetski cesti in kupil kolo za 1500 
Din. Plačal je z bankovci po 100 Din in izročil 15 stotakov. Prodajalec 
je takoj spoznal, da gre za falzifikate in je bila telefonično 
nemudoma obveščena policija. 
          Mladeniča so odpeljali v kriminalni urad, kjer je izjavil, da je 
France Okorn, doma iz Kotredeža pri Zagorju, sin kmečkega posest-
nika. G. upravnik Keršovan mu ni verjel, da se tako imenuje in da je 
res doma z dežele, ker njegova zunanjost ni prav nič kazala, da je 
kdaj opravljal kmečko delo. Pustil ga je še enkrat temeljito preiskati 
in med spodnjimi ter zgornjimi hlačami so  
                                       našli še 9 falzifikatov,  
vseh skupaj torej 24. Po dolgotrajnem zasliševanju so končno ugo-
tovili mladeničevo pravo identiteto. 
          Med tem se je istočasno vršila policijska preiskava zaradi druge 
zadeve v zvezi s falzifikatorsko afero. V tem primeru je šlo  

                           zaradi tisočdinarskega falzifikata, 
 ki se je tudi pojavil v prometu. V Prešernovi ulici je namreč neka ženska v večji trgovini oddala tisočdi-
narski falzifikat, ki so ga v Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo takoj spoznali. Policija je izsledila to 
žensko v osebi Olge G. iz Spodnjega Brnika. Ženska je zatrjevala na po liciji, da ji je denar dal neki 
neznanec. 
          G. policijski upravnik, ki pozna take bajke o neznancih, seveda ženski ni verjel. Odločil se je za naglo in 
energično akcijo. Vzel je avtomobil, s seboj dva detektiva in se odpeljal v Spodnji Brnik, kjer je vzel s seboj še 
dva orožnika. Pri Olgi G. je napravil hišno preiskavo. Rezultat je bil presenetljiv. Po dolgem trudu in naporu so 
našli kriminalni uradniki ob strugi potoka kos kolesne zračne cevi, v kateri je bilo  

okrog 20 stodinarskih falzifikatov. 
           Pri nadaljnji preiskavi so našli v raznih skrivališčih opalograf, razne barve, kemikalije in tehnične pripo-
močke za ponarejevanje bankovcev. Vse je bilo prav dobro skrito in je policiji povzročila izsleditev mnogo 
truda.   
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          Kljub dejstvu, da je izsledila gotovo 

pravo gnezdo ponarejevalcev 
 pa policiji nekaj še ni bilo jasnega. Na domu Olge G. in njenega moža Andreja je našla ponarejene stodinarske 
falzifikate, dočim o tisočdinarskih, ki ga je enega menjala Olga G. v Ljubljani, ni bilo sledu. Po temeljitem 
zaslišanju je Andrej  G., ki je po poklicu mlinar, povedal, da se s ponarejanjem bankovcev pečajo še drugi. 
Naštel je tudi nekatera imena. 
          Še istega dne sta bila Andrej in Olga G. prepeljana v Ljubljano, ponoči temeljito zaslišana. Drugo jutro na vse 
zgodaj ob 5. je policijski upravnik g. Keršovan v avtomobilu z detektivi odbrzel v Suhi dol pri Mostah v kamniškem 
srezu, nadzornik policijskih agentov in drugi uradniki pa so se odpeljali v Moravče, in sicer zato, ker je morala biti  

delavnica v Suhem dolu, 
 zaloga že izgotovljenih bankovcev pa blizu Moravč. Res je policija našla vse tako, kakor je domnevala. V zvezi 
s tem je bilo  

aretiranih 9 oseb 
          V Suhem dolu je policija našla res pravo delavnico za ponarejanje bankovcev. Zaplenila je tam verograf, 
razne kemikalije, barvila in druge tehnične pripomočke, poleg tega pa je izsledila blizu Moravč za približno 

400.000 Din falzifikatov. 
          Ponarejeni tisočaki in stotaki, ki so bili zaplenjeni blizu Moravč, so skoraj mojstrsko delo in se ne 
razlikujejo dosti od pravih. Na tisočakih so manjkale samo še številke, ki so se jih baš lotili delati. Res sreča je, 
da se ni posrečilo ponarejevalcem razpečati več tisočakov v promet. Bankovci, ki so bili zaplenjeni v Brniku, so 
slabše izdelani, tako da jih lahko vsakdo spozna na prvi pogled. 

Obe družbi 
sta sicer vedeli druga za drugo, vendar nista bili v ožjih stikih. Policija nepretrgoma noč in dan nadaljuje 
preiskavo, ki bo gotovo odkrila še nekatere zanimive podrobnosti. V interesu preiskave zasedaj ne moremo še 
objaviti imen ponarejevalcev in oseb, ki so denar razpečavale. Gotovo je, da so 

pod ključem vsi ponarejalci 
 in razpečevalci. V zvezi s tem opozarja policija vso javnost, da ni nikakega povoda za nadaljnje vznemirjenje 
zaradi kroženja ponarejenih bankovcev. Policija natančno ve, koliko bankovcev je bilo natiskanih, in je zasegla 
že vso količino. V roke je dobila tudi večino bankovcev, ki so bili že v prometu. Vse tvrdke, ki so bile oškodovane, 
bodo dobile povrnjeno škodo, ker so med aretiranci tudi precej premožni ljudje, policija je tudi zaplenila vse 
predmete, ki so bili kupljeni za ponarejeni denar. 

Uspeh ljubljanske policije 
 je gotovo velik, zlasti je treba poudariti odločno in naglo intervencijo samega policijskega upravnika g. 
Keršovana, ki se je šele vrnil z dopusta in je sam nepretrgoma noč in dan več dni po vrsti vodil preiskavo. Na 
drugi strani je pa tudi res, da so policiji omogočili naglo izsleditev ponarejevalskih tolp ljudje, ki so prinesli 
bankovce na policijo oziroma v Narodno banko. Zato prosi policija, naj ji vsakdo, ki dobi v roke kak falzifikat, 
gre tudi v bodoče na roko in po možnosti osebo, ki skuša oddati ponarejen denar, takoj prijavi oblasti. 
 
 
 
Slovenski narod, št. 269,  25. november 1932, str. 1 

Ponarejevalci tisočakov in stotakov pred sodiščem 
Danes se je pričela pred ljubljanskim sodiščem glavna razprava zoper Selana in 11 tovarišev 
zaradi ponarejanja bankovcev 
 

Ljubljana, 25. novembra 
          Letos v juliju je v javnosti vzbudila veliko senzacijo vest, da so se v prometu pojavili ponarejeni stotaki in 
tisočaki. Toda ponarejevalci in razpečevalci niso imeli sreče, kajti kmalu so jim prišli na sled. Ljubljanski policiji 
se je posrečilo, da je izsledila dobro organizirano družbo ponarejevalcev ter vse člane aretirala. 
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Obtoženci 
          Davi ob 8.30 se je pričela glavna razprava proti 
obtožencem. Na čelu ponarejevalske družbe je bil  I v a n  
S e l a n, 30 letni posestnik in bivši župan v Suhadolah, ki 
je bil že leta 1928. pred poroto zaradi ponarejanja ban-
kovcev, a je bil oproščen. Drugi glavni obtoženec je 27 let-
ni mlinar A n d r e j  G r u d e n  iz Spodnjega Brnika na 
Gorenjskem, kjer ima v najemu mlin, dalje njegova 20 let-
na žena  O l g a,  38 letni oženjeni mlinar  F r a n c e  Š p o- 
r a r  iz Stoba pri Domžalah, 28 letni mlinar A v g u s t  D o- 
l i n a r  in njegov 32 letni brat mlinar  I v a n  D o l i n a r,  
oba z Gore pri Vačah, okraj Litija, 32 letni  E d v a r d  V i -
d e r g a r,  oženjen kmet na Drtiji pri Moravčah, 36 letni 
posestnik  J a k o b  U r b a n i j a  s Slivne pri Vačah, 36 
letni strojevodja  M a t e v ž  D r a g a r  iz Zagorja ob Savi, 
60 letni  J a k o b  S o t e n š e k  iz Katredeža pri Litiji, 20 
letni posestnikov sin  F r a n c e  Z u p a n č i č  z Golezni 
pri Litiji in 20 letna  A n g e l a  D o l i n a r j e v a,  posest-
nikova hčerka z Gore pri Vačah. 

          Razprava v Ljubljani ni vzbudila toliko zanimanja, kakor se je pričakovalo, zakaj razpravna dvorana 
malega senata št. 79 ni niti polna, predvsem seveda zato, ker je vstop k razpravi dovoljen le z vstopnicami. Že s 
tem, da razprava ni v porotni dvorani, ji je vzeto mnogo dramatičnega efekta, najbrže pa ljudje pritisnejo šele 
popoldne, ko bodo izvedeli za razpravo. 
 

Zagovorniki 
          Na treh klopeh sede obtoženci, ob straneh so pa morali postaviti mize za zagovornike. Dr. Janže Novak 
zagovarja Selana, dr. Fran Skaberne Andreja Grudna, dr. Fettich Olgo Grudnovo, dr. Ažman Šporaria, dr. 
Pegan Dolinarjeve, dr. Furlan Vidergarja, dr. Vertačnik Jakoba Urbanijo in Frana Zupančiča, dr. Lapajne 
Dragarja in dr. Žužek starega Sotenška. Razen njega so obtoženci vsi mladi, dobro oblečeni ljudje, ki se jim vidi, 
da so lastniki velikih posestev, vendar so pa zadolženi. Njih obrazi so prav bistri in intelegentni. 
 

Sodni dvor 
          Senatu predseduje s. o. s. Mladič, prisednika sta pa  s. o. s. dr. Kobe in s. o. s. Kralj, državni tožilec je dr. 
Lučovnik. 
 

Obtožnica 
           V drugi polovici julija so se pojavili v Ljubljani in v litijskem srezu falzifikati stotakov in tisočakov. Izdelani 
so bili na slabšem papirju, vendar tako dobro, da so jih sprejemali celo trgovci in blagajničarke, ki imajo stalno 
opravka z denarjem. Pri razpečevanju bankovcev je bil kot prvi aretiran 25. julija na Vačah Jakob Sotenšek, 
istega dne pa v Ljubljani Olga Grudnova, ki je v Seljakovi trgovini v Prešernovi ulici hotela plasirati ponarejen 
tisočak. Pri zaslišanju je Grudnova zatrjevala, da ji je falzifikat daroval neznan moški na poti iz Spodnjega 
Brnika. Policija ji pa ni verjela in še istega dne je bila izvršena preiskava na domu Andreja Grudna v Sp. Brniku. 
Tam so našli skritih več ponarejenih stotakov, pa tudi »Verograf«, s katerim je Gruden tiskal bankovce, 
kemikalije in razne druge potrebščine. 
         Še istega dne je bil v Ljubljani prijet tudi Avgust Dolinar, ki je kupil pri tvrdki A. Gorec kolo in ga plačal s 15 
ponarejenimi stotaki. Pri njem so našli še 9 falzifikatov. V zvezi s tem je policija izvršila še nadaljnje aretacije in 
hišne preiskave in končno kot glavnega falzifikatorja aretirala Ivana Selana. 
 

Kdo je dal incijativo? 
          Prvi, ki je prišel na misel ponarejati bankovce je bil France Šporar. Ta je nagovarjal Andreja Grudna. 
Gruden je bil nekoliko verziran v risanju, znal je tudi manipulirati v »Verografom«., kar se je naučil pri vojakih. 
Ker nista imela denarja za nakup kemikalij in aparata, je Gruden kupil na upanje večjo količino ajde in jo 
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prodal, izkupiček pa porabil za nakup kemikalij in »Verografa«. Nato se je lotil ponarejanja. Prerisal je 100 
dinarski bankovec na oljnati papir in napravil 13 risb (za vsako barvo na bankovcu posebej). Vse risbe je 
prenesel na »Verograf« in prebarval z raznimi barvami. Ponaredil je tudi številko, serijo in kontrolno številko. 
Na ta način je izdelal 30 komadov stotakov. Štiri je izročil Šporarju, da jih razpeča, rekoč: 
 

»Če moreš, jih ponucaj!« 
          Pozneje se je zopet lotil ponarejanja in je falzificiral še 29 komadov, ki jih je spravil v kolesno zračno cev in 
jo zakopal v zemljo ob potoku. Hotel je ponarejati tudi tisočake in dejal Šporarju, naj mu prinese tisočak, da ga 
bo prerisal. Šporar mu je prinesel 1000-dinarski falzifikat, ki ga je prejel od Dolinarja. Gruden je ta falzifikat 
opremil s številko in ga dal ženi Olgi, ki je bila nato v Ljubljani aretirana. 
 

Velikopoteznejši Selan 
          Šporar je tudi seznanil Grudna s Selanom, s katerim je stopil v tesnejše stike. Izpopolnil je svoje znanje v 
falzificiranju, sam je pa Selanu »posodil« kemikalije in barve. Selan se je namreč istočasno lotil ponarejanja, 
toda njegova akcija je bila zasnovana bolj velepotezno, njegovo delo je bilo plodonosnejše in uspešnejše. 
          Ivan Selan je kmetski človek, je pa zelo izobražen in inteligenten ter načitan mož, poleg tega spreten risar. 
Pečal se je z astronomijo, matematiko, fiziko, kemijo in celo metafiziko, fotografijo in drugimi vedami. Selan je 
imel še »Verograf«, ki mu je ostal od prve ponarejevalske afere iz leta 1928, ko je bil pred poroto oproščen. 
 

»Gasilske srečke« 
          Letos v maju sta se oglasila pri Selanu Ivan Dolinar in Edvard Vidergar in se mu baje predstavila za 
funkcionarja gasilskega društva v Litiji. Želela sta, da jima napravi stotake in tisočake za srečke pri veselici 
gasilskega društva. Selan je na to pristal in je res napravil 100 stotakov in 100 tisočakov, pozneje pa je 
»naročilo« zvišal na 1000 stotakov in 350 tisočakov. 
          Selan se je pridno  lotil dela, zaprl se je v posebno sobo in cele noči »tiskal« falzifikate. Njegovi bankovci 
so bili sorazmerno dobro izdelani, Selan je celo ponaredil vodni tisk, za katerega je imel posebno pripravo iz 
gumija. Pri delu mu je tudi pomagal Vidergar. V juliju je bil Selan z delom gotov. Bankovce so prenesli k 
Dolinarjevim, kjer so jih začeli opremljati s številkami in serijami. Pri graverju Černetu v Ljubljani je Angela 
Dolinarjeva naročila številke in črke, Vidergar pa je nekje iztaknil majhno ročno tiskarno. 
          Nato so se lotili razpečevanja, pri tem pa so sodelovali tudi Jakob Urbanija, Matevž Dragar, Jakob 
Sotenšek in France Zupančič. 
 

Zagovor v preiskavi 
          Glavni obtoženec Selan je v preiskavi priznal ponarejanje bankovcev, zagovarjal se je pa v preiskavi, da je 
bil prepričan, da bodo namenjeni samo za srečke gasilske veselice v Litiji. V tem ni videl ničesar kaznivega. 
Obtožnica pa naglaša, da je to samo izgovor, ki je bil med družbo dogovorjen za primer, če bi jim oblasti prišle 
na sled. Ko je Selan začutil, da mu gore tla pod nogami, je »srečke« preluknjal in opremil z lastnoročnim 
podpisom. Njegova krivda je pa tudi dokazana s tem, da je bankovce delal popolnoma skrivaj in na samem, 
kvečjemu v družbi Vidergarja. Pripomnil je tudi Vidergarju in Ivanu Dolinšku, ko so se pogajali glede cene 
posameznih izdelkov, da bodo bankovci, ki bodo finejše izdelani in se bodo lažje plasirali, dražji. 
          Njegov zagovor, da so bili bankovci površno izdelani in nesposobni za promet, ne drži, kar dokazuje tudi 
dejstvo, da je razpečevalcem uspelo jih več plasirati v Ljubljani in okolici. Glede vodnega tiska in nove 
kontrolne rozete, ki ju je tudi ponaredil, se Selan ni vedel zagovarjati. 
          Obtoženci Andrej Gruden, njegova žena Olga in France Šporar so priznali inkriminirana dejanja v skladu s 
podatki preiskave. Gruden je zatrjeval, da so bili bankovci tako slabo izdelani, da niso bili sposobni za 
razpečevanje, prvo partijo je itak uničil, drugo pa zakopal v zemljo. 
          Ivan in Avgust Dolinar, Jakob Urbanija in Angela Dolinarjeva so priznali navedena kazniva dejanja, dočim 
je Vidergar zanikal, da bi razpečeval falzifikate. Prav tako sta zanikala vsako krivdo Matevž Dragar in France 
Sotenšek. 
 

Razprava 
          Ker sta Olga Gruden in Fran Zupančič starejša mladoletnika, bi morala biti razprava tajna. Dr. Pegan pa 
je v imenu zagovornikov zahteval, naj bo javna, na kar je predsednik pristal. 
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          Pri ugotovitvi osebnih podatkov vzbuja posebno pozornost Franc Šporar, ki je star šele 38 let, a ima 9 
živih, 5 do 16 let starih otrok. 

Falzifikati 
          Med čitanjem obtožnice in zasliševanjem Selana, so si zagovorniki ogledali tudi falzifikate. Stotaki, ki jih 
je Selan izdelal za srečke gasilskega društva v Cerkljah, so navadna igrača, saj je na njih naslikan gasilec, 
druga stran pa je prazna. Tudi njegovi stotaki in tisočaki se takoj ločijo že po papirju, vsak človek pa, ki ima le 
nekoliko pojma o tisku in bistvu reprodukcije, pa tudi mora te falzifikate takoj ločiti od originalov. Razmazani 
tisk se na prvi pogled jasno loči od ostrega tiska originalov. Razlika med originali in falzifikati je tako velika, 
kakor na primer med slovenskimi znamkami litografirane izdaje in med onimi, ki so tiskane z navadnimi klišeji 
za knjigotisk. Na prvi pogled pa je tudi pri stotaku vidna spodnja številka, ki je pri falzifikatu bela, ker je votla in 
je v njej samo vrsta drobnih pikic, originalna številka je pa popolnoma izpopolnjena s sivovijoličasto barvo. 
Kakor las tenke črte originala na vratu in obrazu ženske figure so na falzifikatu velika modra pega. Kakor se pri 
teh falzifikatih posebno živahnejša barva loči od medlih originalov, tako se pa pri tisočaku barva silno razlikuje 
celo med posameznimi eksemplarji. Skratka, falzifikati so prav slaba in groba reprodukcija, ki pa vendar lahko 
prevari človeka, saj o tisku in reprodukciji pri nas celo inteligenca skoraj nima pojma. 
 

Zasliševanje Selana 
          Selan je od porotne razprave leta 1928 očividno postal zelo nervozen in se mu jezik zatika, večkrat pa le  z 
največjim naporom govori. Na opetovano vprašanje predsednika, kako se zagovarja, dolgo ne more beseda iz 
njega, nato pa tiho pravi, da je le žrtev svoje lahkovernosti. Popolnoma je bil prepričan, da imata zastopnika 
litijskega gasilskega društva poštene namene, zlasti ga je pa o tem prepričalo Dolinarjevo posestvo, ki je prava 
graščina z lastno kovačnico, lastnim mlinom, lastno električno centralo in z vsemi mogočimi kmetijskimi stroji, 
ki je med njimi celo strojni skobelnik, pa tudi vsi kmetje so Dolinarja spoštljivo pozdravljali, ko se je na cvetno 
nedeljo peljal k njemu na domačijo, ki se imenuje »v Dolini« v nasprotju z vasjo, ki ima ime »na Gori«. Ivan 
Dolinar in Vidergar sta bila večkrat pri njem ter mu pripovedovala, kako tudi Jugoslovanska tiskarna v Ljubljani 
tiska za litijske gasilce take srečke, da pa so te srečke predrage. Zato so se po dolgem pogajanju zedinili s 
Selanom, da jim bo napravil »jurje« po 8 Din komad, »bognarje« (stotake) po 6 Din, in »kovače« po 4 Din. 
Tiskarna je namreč tako draga tudi zato, ker mora plačati posebne takse za tisk takih srečk. Obenem sta mu 
naročnika zagotovila, da bodo vsi bankovci preluknjani in da na eno stran pritisne svoj žig finančna uprava, na 
drugo stran pa gasilsko društvo v Litiji. Ko je bilo vse tako lepo v redu in nesumljivo, je Selan sprejel naročilo za 
350 »jurjev«, 350 »bognarjev« in 150 »kovačev«. Za vsak bankovec je moral zaradi tolikih barv napraviti 13 
risb. Prvi bankovci niso bili posebno lepi, saj so bili vendar namenjeni le za srečke. Ko je Vidergar zopet prišel k 
njemu, je zahteval popolnejše »srečke«, češ, da se ne bodo preveč ločile od onih iz tiskarne in bi jih zato ne 
mogli zamešati med nje. Selanu je bilo seveda za kredit, da bi se mu ljubljanski tiskarji ali pa celo kmetje ne 
smejali kot šušmarju, pa se je potrudil, kolikor je le mogel, da bi se izkazal. V »Dolino« je šel Dolinarjevim 
izmerit vodne sile potočka, ki sedaj goni električno centralo, in je vzel s seboj tudi strokovno knjigo ter res tudi 
izračunal konjske sile. 
          Ko je zagovornik dr. Fetich nesel ponarejene bankovce državnemu tožilcu, so ga obkolili poročevalci in 
poslušalci, da jih pokaže. Splošen smeh je nastal v dvorani, ko je predsednik senata omenil, da tega ne mara, 
da ne bi imel sitnosti, če bi kateri izginil. 
          Selan je na vprašanje, zakaj ni policiji prijavil, ko je sumil, da so njegovi ponarejeni bankovci v prometu, 
odgovoril, da tega ni storil, ker je menil, da nima nobene odgovornosti, ker ni izdelal bankovcev, temveč le 
srečke. Šporar je hodil dve leti k njemu in ga nagovarjal, naj mu naredi kaj denarja. Selan je to odklonil, češ, da 
ima preveč slabe izkušnje. Šporar ga je nato prosil, naj mu naredi vsaj original, kar pa Selan tudi ni hotel. 
Kasneje je Šporar prišel z Grudnom ter sta se informirala, če ima Selan tak stroj, ki lahko tiska več barv 
naenkrat. Gruden je izpraševal kako se denar dela, Selan pa mu je odvrnil, naj takih reči nikar ne poskuša. 
Gruden je pozneje Selanu priznal, da ima stroj za izdelavo bankovcev ter mu je pokazal  en izvod falzifikata, 
katerih je naredil 30. Selan mu je rekel, naj s tem delom preneha in mu je Gruden obljubil, da bo bankovce 
sežgal, stroj pa prodal. 
          P r e d s e d n i k:  Zakaj ga niste že takrat naznanili kot pošten državljan in župan, ko ste vendar vedeli, da 
je to kaznivo? 
          S e l a n:  Mislil sem, da to ne more biti kaznivo, ker je Gruden bankovce sežgal in jih torej ni bilo več. 
          Šporar in Vidergar sta potrdila vse Selanove izpovedi ter je Vidergar celo izjavil, da mu je Selan res rekel, 
da na bankovcih ne smejo biti številke. 
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          Predsednik je nato vprašal Selana, zakaj je odpustil deklo, nakar je Selan odgovoril, da zato, ker so jo 
ponoči vedno nadlegovali vasovalci in ni bilo miru. Svoje delo ni skrival in je vsa vas vedela, da izdeluje 
bankovce za srečke. Ponoči je delal zaradi tega, ker je moral biti z delom pravočasno gotov. Bankovci so bili 
izdelani bolje, ker se je Dolinar norčeval in je hotel le pokazati, da nekaj zna. Dolinarju je verjel, da so bankovci 
namenjeni za srečke, ker je ta zatrjeval, da ima dovoljenje finančnih oblasti. 
          Zaslišan je bil nato 27 letni 
 

Andrej Gruden 
Izdeloval je istočasno denar v Sp. Brniku. Pri Selanu se je zanimal za način izdelave ter mu je tudi pokazal svoj 
falzifikat. Selan mu je rekel, naj ne dela neumnosti. En bankovec je Gruden izročil svoji ženi, ko je dobil od 
tvrdke »Alga« naročilo, da plača račun. Ko so si sodniki ogledovali ta falzifikat, je predsednik vprašal Selana, 
od kod je prišla rdeča barva na bankovec Selan je strokovnjaško razlagal, da je barvano s čopičem in da se je 
pri tem uporabilo navadno vodno barvo, ne pa »Opalograf«. Rekel je, da je to moral narediti Dolinar, kar pa je 
ta zanikal. Šele na zatrdilo drž. tožilca, da ta stvar ni važna, je Dolinar končno priznal, da je on prebarval 
bankovec. 
          Zaslišana obtoženka 
 

Olga Grudnova 
 je priznala, da je skušala spraviti v promet tisočak v trgovini s čevlji Seljak v Ljubljani. Živeli so v jako slabih 
razmerah in niso mogli plačati niti najemnine, zato je šla zamenjat bankovec, čeprav je vedela, da je 
ponarejen. 
          Razprava se ob zaključku lista še nadaljuje. 
 
 
 
Slovenski narod, št. 27,  26. november 1932, str. 5 

Selan obsojen na 14 mesecev 
Takih podobic ni smatrati za falzifikate – so zatrjevali zagovorniki 
Dva obtoženca oproščena 

 
Ljubljana, 26. novembra. 

          Razprava proti ponarejevalcem je bila ob 14. prekinjena in se je nadaljevala ob 15.30, ko so bile zaslišane 
razne priče. Najzanemivejša med njimi je bila Selanova dekle Manica Dobnikarjeva, ki je povedala, da je 
Selan pripovedoval o naročilu srečk, ki so jih ljudje hodili k 
njemu tudi gledat. V soboto pred nedeljo, za katero je 
Selan smatral, da bo gasilska veselica v Litiji, je prišel 
nekdo k Selanu po srečke, ki pa še niso bile narejene. Zato 
je Selan vso noč tiskal bankovce. 
          Druga Selanova dekla Angela Podjedova je izpo-
vedala, kako so k Selanu prihajali zlasti ljudje z Dolenj-
skega in ga prosili, naj se jih usmili ter jih reši propada s 
ponarejenimi bankovci. Reveži so mu nosili celo darove, a 
Selan je vse odgnal. 
          Popoldne je bila dvorana nabito polna in med po-
slušalci je bilo tudi mnogo svojcev in znancev obtoženih. 
Z napetostjo je pričakovala sodbo tudi Selanova žena, ki 
je tiho zaplakala, ko jo je čula. 
          Ob 17. je pričel govoriti državni tožilec g. dr. Lu-
čovnik, češ, da je nerodno zastopati obtožbo, ker zakon 
za tako velik delikt zahteva le tako nizko kazen. Selana je 
govornik imenoval veleuma in ga naslavljal z gospodom, 
njegovo krivdo je dokazoval predvsem v tem, da je Selan 
moral vedeti, da gasilci ne morejo žrtvovati celih 8000 
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Din za srečke. Razen tega pa Selan tudi kot župan ni ovadil Šporerja in Grudna, ko je vedel, da Gruden dela 
bankovce. Za Sotenška je drž. tožilec priznal, da je res malo kriv in še to le prestopka. Končal je pa drž. tožilec, 
da bi bilo naše gospodarstvo prav občutno prizadeto, če bi se bil zamah Selana in Dolinarjevih posrečil, saj so 
imeli pripravljenih za pol milijona bankovcev. 
          Skoraj celo uro je govoril dr. Janže Novak, za njim pa vsi ostali zagovorniki, ki so predvsem dokazovali, da 
takih podobic ni mogoče smatrati za falzifikate. V promet jih je prišlo le za 1100 Din in še ta škoda je 
poravnana. Največ uspeha je imel dr. Žužek z ugotovitvijo, da je Sotenšek dal les in 50 Din, zato pa je dobil dva 
falzifikata in obtožnico ter deset dni preiskovalnega zapora. 
          Ob pol 20. so odšli sodniki v posvetovalnico, po enournem posvetovanju je bila razglašena sodba: 
          Ivan Selan na 14 mesecev robije in 600 Din denarne kazni; 
          Andrej Gruden na 1 leto strogega zapora in 240 Din denarne kazni; Olga Grudnova na 4 mesece 
strogega zapora in 60 Din pogojno na 3 leta; Franc Šporer na 10 mesecev strogega zapora in 60 Din; Avgust 
Dolinar na 2 leti robije in 480 Din; Ivan Dolinar na 2 leti in 3 mesece robije ter 420 Din; Edvard Vidergar na 18 
mesecev robije in 120 Din, Jakob Urbanija na 5 mesecev strogega zapora in 120 Din, Fran Zupančič zaradi 
tatvine obliča in metra  na 8 dni zapora pogino za 2 leti; Angela Dolinarjeva na 4 mesece strogega zapora in 
60 Din pogojno na 3 leta. Vsi so bili obsojeni tudi na plačilo sodnih stroškov, ki so razen pri Selanu pri vseh 
neiztirljivi. Oproščena sta bila popolnoma Matevž Dragar in Jakob Sotenšek, posamezni obsojenci pa tudi za 
nekatere točke obtožnice. 
          Državni tožilec je prijavil priziv zaradi prenizke kazni Selana ter Avgusta in Ivana Dolinarja, Ivan Selan je 
pa prijavil priziv in revizijo, drugi so si pa pridržali tridnevni rok. 
 
 
 
 
Jutro, št. 174,  28. julij 1932, str. 3 

Izpraznjeno gnezdo ponarejalcev denarja 
 

S hitro in bistro zasnovano akcijo je ljubljanska policija izsledila družbo falzifikatorjev in 
njihovih pomagačev – Zaplenila je za blizu pol milijona stotakov in tisočakov – V roke je dobila 
tudi vse priprave – Naš denarni trg ni utrpel nikake škode  

 
Ljubljana, 27. julija 

          Pričelo se je čisto po tihem. Šele pred nekaj tednih so se pričeli iskati nekateri znanci in so se shajali na 
raznih krajih med Moravčami in Cerkljami. Vodili so skrivnostne pogovore. Priprave niso trajale baš dolgo in že 
se je pričelo z delom. Gotovo bi bilo prezanimivo spremljati vsaj v duhu vse početje teh ljudi, ki so ob svitu 
marsikdaj pomanjkljive luči izdelovali denar kar na debelo. V tej veliki kriminalni aferi prav gotovo ne manjka 
romantike, ki pa je naposled vendarle izzvenela v prav živo, porazno realnost. 
 

Prvi stotaki v Ljubljani 
          Beležili smo, da se je pretekli četrtek pojavil v trgovini z železnino Rudolfa Držaja v Kolodvorski ulici 
neznan moški srednjih let, oblečen v preprosto obleko, in zahteval rezilo za motorni skobelnik, ki je stal 240 
Din. Neznanec je plačal rezilo s tremi stotaki, ki jih je trgovec brez nadaljnjega vzel ter mu odštel razliko 
drobiža. Čez čas šele, ko je kupec že odšel, je trgovec spravil stotake v predal, a so se mu takoj videli nekam 
sumljivi. Pa jih je natančnejše pregledal. In na mah je občutil, da bankovci med prsti izgubljajo barvo: ergo, 
sami falzifikati! 
          Skočil je trgovec na cesto in zasledoval neznanega kupca, ki pa je že bogve kje izginil za oglom. G. Držaj 
se je nato kratko odločil in pohitel s ponarejenimi stotaki na policijsko upravo, kjer so nemudoma uvedli 
širokopotezno preiskavo. 
          Že naslednji dan se je pojavil prav tak neznan moški tudi v trgovini železnine Josipa Zalte na Dunajski 
cesti. Spet je kupoval mizarske potrebščine in jih plačal s stotakom. Ko je že odšel in se izgubil nekje v mestu, je 
bil šef opozorjen na falsifikat. G. Zalta je odšel v Narodno banko in so ugotovili, da je stotak res ponarejen. 
Tudi v tem primeru je bila opozorjena policijska uprava, ki se je naenkrat znašla v zadregi; kje naj išče 
ponarejevalce? 
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                               Upravnik policije na delu 
          Zadevo je vzel v roke upravnik policije g. Vekoslav 
Keršovan sam. Sporočili so mu, da je bil ponarejen stotak 
oddan tudi v Magdičevi trgovini na Aleksandrovi cesti, 
kjer ga blagajničarka zaradi dokaj velikega denarnega 
prometa ob prejemu sploh ni utegnila natančnejše posma-
trati. 
          A pretekli ponedeljek v popoldanskih urah se je 
pojavil mlajši človek pri tvrdki Gorec na Gosposvetski cesti 
ter kupoval kolo za 1500 Din. Ko se je pogodil, je plačal 
kolo s 15 novimi stodinarskimi bankovci in jih odštel na 
pult. Blagajničarka je bankovce še enkrat preštela, pri tem 
pa je vsa začudena opazila, da opuščajo barvo. Zado-
stoval je že pozoren ogled – in je bilo vse jasno. Kupovalca 
so malo zamotili, medtem pa telefonirali na policijsko 
upravo … V Gorčevo trgovino se je nemudno podalo par 
detektivov, ki so mlademu kupovalcu kolesa napovedali 
aretacijo. Pokorno jim je sledil. 
          Odvedli so ga na policijsko upravo, kjer ga je takoj 
zaslišal g. upravnik Keršovan. Aretiranec je povedal, da se 
piše France Okorn, doma iz Kotredeža pri Zagorju, sin 
posestnika. Njegovim navedbam niso prav verjeli, kajti 
upravnik je takoj videl, da ni baš kmetski delavec, kar je 
bilo spoznati že po njegovih rokah. Zaradi tega so se 
odločili, da preiščejo njegovo obleko, kar je dalo prese-
netljiv rezultat. V njegovih spodnjih hlačah so namreč 
našli še devet čisto novih stodinarskih bankovcev, seveda 
ponarejenih. Nadaljevalo se je dolgotrajno zasliševanje in 
se je upravniku policije vendarle posrečilo ugotoviti identiteto prijetega moža. 
 

Nova aretacija 
          Sledila je medtem že nova senzacija. Baš isti dan – v ponedeljek –, se je pojavila v Ljubljani 
neznana ženska srednjih let. Prišla je v Seljakovo trgovino s čevlji v Prešernovi ulici, kupila  par čevljev in 
jih hotela plačati s tisočakom. V trgovini niso imeli drobiža, zato je skočil nameščenec v sosedni Kreditni 
zavod menjat. Čeprav pa je bil bankovec naravnost sijajno izdelan, so ga v banki vendarle spoznali za 
falzifikat. 
          Sledila je takojšnja aretacija ženske – Olge G., ki je povedala, da je doma iz Spodnjega Brnika. Njeni 
navedbi, da je dobila bankovec na poti proti mestu od nekega neznanca, seveda na policiji niso mogli verjeti. 
Dognali so tudi, da je Olga G. skušala zamenjati tisočak tudi v raznih drugih trgovinah v mestu, tako na primer 
v neki mlekarni v Šolskem drevoredu, kjer so spoznali, da je ponarejen, in ji celo šaljivo omenili: »Saj je čisto 
dober, le številke mu manjka«. Pustili pa so žensko oditi, ne da bi se nadalje zanimali zanjo, kakor tudi ne za 
bankovec … Po zaslišanju Olge G., se je g. upravnik Keršovan takoj odločil za energično izsledovanje. Vpregel 
je avto, vzel s seboj dva detektiva ter se v vsej naglici odpeljal v Spodnji Brnik. Izvršili so v hiši Olge G. in 
njenega moža Andreja preiskavo. Slutnje niso varale. Pri hišni preiskavi sami sicer ni bilo takoj uspeha, a v 
prehudem presenečenju se je vendarle zlomil odpor domačih. Treba je bilo najti skrivališče ponarejenih 
bankovcev, ki so ga domači naposled tudi izdali. Kriminalni organi so pod nadzorstvom upravnika policije 
Keršovana izkopali zvečer ob potoku Pšati blizu omenjene domačije gumijasto cev biciklja ter našli notri 20 
ponarejenih stotakov. Po daljšem trudu pa so iztaknili tudi opalograf, kemikalije in druge pripomočke, kar vse 
je bilo zelo dobro skrito v raznih skrivališčih okrog hiše. Vse najdeno z denarjem vred so policisti zaplenili in se 
vrnili v Ljubljano. 
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Tudi drugi … 
          Upravniku policije se je zazdelo čudno, da je Olga G. menjavala tisočak, dočim je bilo dokazano, da se je 
njen mož Andrej bavil samo s ponarejanjem stodinarskih bankovcev. Sledilo je novo zasliševanje, nakar se je 
Andrej vdal ter povedal, da se tudi drugi bavijo s ponarejanjem denarja. Navedel je več imen, kar je dalo povod, 
da se je upravnik s svojimi organi, ki je zasliševal skoro vso noč, odpeljal naslednji dan – v torek – z 
avtomobilom že ob 5. zjutraj v Suhadole in se pojavil pred hišo posestnika Ivana S. In tu se pričenja novo 
poglavje te ponarejevalske zgodbe, zakaj Ivan S. je policiji že dobro znan po svojem talentu. 
 

Ogromen plen 
          Istočasno z upravnikovim avtomobilom je bil na poti še drugi policijski avtomobil, ki je odbrzel z 
nekaterimi detektivi pod poveljstvom nadzornika policijskih agentov v drugo smer, proti Moravčam. Poizvedbe 
so namreč dognale, da je glavna zaloga ponarejenega denarja skrita v Pečah pri Moravčah. Zares so našli 
policijski organi tu, v hiši posestnika D., celo zalogo potvorjenih stotakov in tisočakov – v nominalnem znesku 
za okrog 307.000 Din, od tega 70 »jurjev«, ostalo pa v stotakih. 
          Policijski upravnik je medtem s svojimi organi takisto uspešno opravil svojo nalogo v Suhadolah. Pri 
posestniku Ivanu S. je zaplenil verograf, kemikalije in druge priprave za ponarejanje bankovcev. Bila je vprav 
tragokomična situacija, ko se je izkušenega ponarejevalca lotil tako verzirani kriminalni uradnik in ga po nekaj 
besedah popolnoma razorožil s presenečenji ter mu napovedal aretacijo, nakar je sledila natančna hišna 
preiskava, ki tudi v pogledu iskanja za falzifikati ni ostala brez uspeha. Pri Ivanu S. so našli za 70.000 Din 
ponarejenih bankovcev, tako da znaša skupna nominalna vrednost falzificiranega denarja nad 400.000 Din. 
 

Podpetnik za vodni tisk 
          V Spodnjem Brniku, v Pečah in v Suhadolah so sledile še nove aretacije ter je bilo skupno aretiranih in 
prepeljanih na policijsko upravo v Ljubljani devet oseb, moških kakor tudi žensk. Direktno s ponarejanjem 
bankovcev se jih je udejstvovalo le nekaj, dočim so drugi služili kot pomagači, v glavnem kor razpečevalci. 
Aretiranci, zlasti Andrej G., ki je – mimogrede omenjeno – izdeloval prav slabe falzifikate, da jih je bilo mogoče 
kot take brez nadaljnjega spoznati, in pa drugi preimeniten mojster, znani risarski ženij-samouk 30letni Ivan S., 
ki je izdeloval stotake in tisočake tako dovršeno, da jih je le težko ločiti od pravih, ter njuni pomagači se 
zagovarjajo, da niso izdelovali denarja, marveč le srečke za dobrodelne namene. Izgovor seveda že zlasti 
zaradi tega ni verjeten, ker je sam po sebi jalov in neroden, drugič pa tudi zaradi tega ne, ker je Ivan S. znan iz 
senzacionalne afere ponarejanja stotakov iz leta 1928. Takrat je stal pred poroto, ki pa ga je oprostila in se je 
mladi, nadarjeni mož pozneje udejstvoval tudi v kartografskem institutu v Beogradu, kjer pa mu ni dišalo in se 
je kmalu zopet vrnil nazaj v Slovenijo. Izkušnja je zdaj pokazala, da tudi ponarejevalci denarja nikakor niso 
poboljšljivi. 
          Če takle ponarejen stotak pogledaš mimogrede, kakor je to običajno v večjem ali nujnem denarnem 
prometu, te pač lahko premoti. Barva je le za spoznanje šibkejša in pa prijema se, ker je pač zaloga še prav 
sveža. Šele pri natančnejšem motrenju opaziš, da vodni tisk ni v redu. Tega pri dosedanji nakladi še niso 
zmogli, toda imeli so za to že vse pripravljeno, in sicer je Ivan S. rešil zadevo na sila enostaven način: za 
vtiskavanje vodnega tiska si je izrezal šablono iz navadnega gumijevega podpetnika (Palma), kajti kovinska 
šablona bi pustila v papirju dolgo časa opazno vzboklino. Originalni podpetnik so zaplenili in bo pri sodni 
razpravi gotovo vzbujal še posebno senzacijo. 
 

Devet aretiranih 
          Vse priznanje sposobnemu vodstvu preiskave in dejstvu, da so bile takoj opozorjene na razpečavanje 
falzifikatov banke in pa trgovci, ki so se hitro odzvali vabilu policije in nemudoma prijavili prejem falzifikatov. 
Le tako je mogla policija, ki je sedaj motorizirana, presenetljivo hitro izvršiti vse poizvedbe in z iznenadenji v 
falzifikatorskih gnezdih preprečiti, da se stranke med seboj niso mogle sporazumeti, se pogovoriti, ali celo 
zbežati. Policija je prepričana, da je našla vso zalogo ponarejenih bankovcev, vendar je navzlic temu možno, 
da se bo pojavil tudi v bodoče tu ali tam v prometu kak falzifikat. Zaradi tega opozarja, naj vsakdo, ki bi morda 
prejel tak denar, to takoj javil varnostnim oblastvom. Ljudje, ki so ali bodo falzifikate prejeli, ne bodo 
oškodovani, ker je policija zaplenila tudi vso, za falzifikate nakupljeno robo, ki bo vrnjena lastnikom. Med 
devetimi aretiranci so pa tudi premožne osebe, ki bodo seveda morale vsako škodo, prizadejano 
oškodovancem, nadoknaditi. V zadevi naj vsekakor gre naša javnost varnostnim oblastvom na roko, da bo do 
kraja pojasnjena ta ponarejevalska afera, ki je gotovo največja, kar jih beleži naša kriminalna zgodovina. 
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Uspehi preiskave v litijskem okolišu 

Litija, 27. julija 
          Pojav ponarejenih bankovcev je zlasti tudi v litijskem srezu vzbudil precejšnje presenečenje. V teku zadnjih 
dni so po nekaterih obratih, tako v trgovinah in pekarnah, prišli na spregled prvi falzifikati, ki pa so bili takoj 
odposlani v Ljubljano na ogled Narodni banki. Od strani ljubljanske policijske uprave je nato sledil avizo, naj se 
pojavljanje ponarejenih stotakov čim vestneje zasleduje. To je bilo tem bolj umestno, ker je tudi že neka 
okoliška pošta prejela tak bankovec in ga z drugo denarno pošiljko vred poslala v Ljubljano. Litijski orožniški 
komandir Čuš je takoj razpredel mrežo in je poslal orožnike na kolesih patruljirat po vsem rajonu. 
          Neka patrulja je bila včeraj na poti preko Vač po Kandrški dolini proti Mediji-Izlakam in je spotoma 
obveščala trgovce, gostilničarje in druge, naj bodo pozorni pri sprejemanju stotakov. Naključje je naneslo, da je 
baš včeraj popoldne prišel k trgovcu Mrvi na Vačah neki fantek kupit moko. Plačal je s stotakom, ki ga je 
trgovec prepoznal za ponarejenega in je hitel o tem obvestit tamošnjega orožniškega komandirja Kurnika. A 
narednik Kurnik je ravno medtem že doživel presenetljivo epizodico. Ob cesti je našel nekega fantička in 
dekletce ter ju vprašal, čemu se tam mudita. Povedala sta mu, da čakata na bratca, ki je šel k trgovci Mrvi po 
moko. Medtem pa je že prispelo obvestilo, da je fantek v trgovini hotel menjati ponarejen stotak. Orožniški 
narednik je preiskal vse tri otroke in našel pri njih še več falzifikatov. Pri očetu teh otrok, posestniku Jakobu U. 
na Slivni v občini Račah je bila takoj nato izvršena hišna preiskava in so našli večjo zalogo falzifikatov. 
          Orožniki so nadalje dognali, da je v tem okolišu bilo več zaveznikov in pomagačev, ki so od glavnih 
ponarejevalcev prevzemali stotake pod gotovimi popusti in jih nato spravljali v promet. Tako so nekateri 
skušali prodajati stotake po 60 Din, dočim so jih od ponarejevalcev prevzeli po 50 ali še cenejše. Davi so bili vsi 
ti osumljenci prepeljani v litijske sodne zapore. 
 
 
 
Jutro, št. 176, 30. julij 1932, str. 5 

Preiskava  o ponarejanju denarja bo kmalu zaključena 
Šetnja po vaseh, kjer so izdelovali bankovce – Kako so orožniki in policija našli skrite zaklade – 
Drobne tragedije 

Ljubljana, 29. julija 
          V vsem kamniškem in litijskem okraju se premleva od ust do ust le ponarejevalska afera. Sosed obiskuje 
soseda, ljudje se ustavljajo na cestah, ženske na polju govore o tisočakih in stotakih. Celo otroci, ki se valjajo v 
cestnem prahu, vedo povedati o »stlicu«, ki je delal denar. Zadeva v svoji senzacionalnosti vedno narašča, pri 
tem pa se pridno memorina. Pocestni berači, ki prihajajo skozi vasi, omenjajo v zvezi s svežim dogodkom imena 
starih mojstrov: Prelesnik je bil znani ponarejevalec, ki mu 
dolguje ta in ona gorenjska kmetija zahvalo za obstanek in 
blagostanje. Beber iz Ponovič, kovač Cahej z Jezerskega je 
vlival pred vojno petkronske novce. Prav stari ljudje pa se 
spominjajo še drugih, ki jim ne vemo imena. Tujca, ki hodi 
skozi vasi, gledajo prebivalci radovedno, orožniške patrulje 
švigajo iz kraja v kraj in če povprašaš pri ljudeh v bližini 
Suhadol ali Spodnjega Brnika in pa v Moravčah po kom, ki 
je bil v zvezi s ponarejevalsko afero, že vedo za to možje 
postave. Približajo se ti vljudno, gledajo te pa sumljivo in 
naenkrat se je treba legitimirati. 
          »Veste, danes ni nikomur ničesar zaupati,« se nato 
prijazno opravičijo … 
 

Preiskava teče dalje 
          Nove aretacije niso bile izvršene, pač pa imajo krimi-
nalni organi veliko posla z zasliševanjem šestih moških ter 
treh ženskih aretirank. Ivan S. iz Suhadol se zagovarja, da 
nikakor ni ponarejal denarja v namenu da bi ga spravil v 
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promet, marveč le v reklamne svrhe kot srečke. V Litiji – pravi – se bo v kratkem vršila velika gasilska prireditev 
in na to veselico so nameravali neki podjetneži privabiti čim večje število ljudstva baš s srečkami v obliki 
tisočakov in stotakov. 
          Brata Janko in Avgust D. iz Peč pri Moravčah se branita, kakor vesta in znata. Izgovarjata se s krizo. Ne 
tajita, da sta ponarejene »srečke« tudi razpečavala, saj je bil baš Janko D. prijet pri Gorcu v Ljubljani, ko je 
kupoval kolo s ponarejenimi stotaki. Hišna preiskava v Pečah je potekala z zadregami. Sprva ni nihče hotel 
ničesar vedeti o falzifikatih. Ko pa so jih kriminalni organi presenetili z različnimi vprašanji, so se udali, a to šele 
po daljšem prizadevanju zasliševalcev. Kakor smo že pisali, je bila tam najdena največja zaloga denarja, za 
313.000 Din falzifikatov. En brat je sam izdal skrivališče v dolgem rovu pod sušilnico za lan. 
          Po prijazni vasici Peči je s prihodom policijskih uradnikov zavladalo 

 
veliko razburjenje 

ki se je pozneje z aretacijo še pojačalo. Ljudje so se zbirali na cesti. Ko pa so zvedeli novico o zaplenjenem 
denarju, je šla z bliskovito naglico daleč po vsej okolici. Poleg že zaprtega Janka D. sta morala s kriminalnimi 
organi tudi Avgust D. in njegova sestra Angelica. Baš ti so zasnovali najbolj velikopotezno razpečevalsko akcijo 
falzifikatov in zanesli ponarejene bankovce v litijski okraj. Tam so poiskali v Drtiji kmetiča Jakoba U., ki je 
pošiljal svoje otroke s ponarejenimi stotaki kupovat kruh in razne drobnarije. V hiši Jakoba U. je vladala 
revščina, zato se je trgovcem videla stvar tembolj sumljiva in so res kmalu prepoznali falzifikate, na katerih je 
bilo izdelano vse sila precizno, le vodni tisk je bil nekam slab. 
          Bratje D. so premotili tudi mlinarja F. v Stobu pri Domžalah, ki ga je Bog močno obdaril z otroki. Devet jih 
ima, veliko lačnih ust, a zasluži le skromno. Seveda je bil kar hitro dostopen za prigovarjanje in  je kupil od D-ja 
več ponarejenih bankovcev, ki jih je nekaj oddal v okolici. Kriminalisti so izvohali tudi to ter je bil mlinar aretiran 
in prepeljan v zapore v Ljubljano. 
          Prav dramatično je potekla tudi aretacija Andreja G., ki ima v najemu majhen mlinček v Spodnjem Brniku. 
Naselil se je tam s svojo ženo Olgo šele pred dobrim letom, sicer pa je doma z Viča pri Ljubljani, a starši žene 
stanujejo na Dolenjski cesti. 
 

Andrej je sam ponarejal denar 
ter je iskal pomoči pri Ivanu S. v Suhadolah. Bil je reven in je komaj zaslužil za hrano, čeprav je bila pridna tudi 
žena, ki je izučena šivilja. V Spodnjem Brniku pravijo ljudje, da ga marsikdo ni poznal, čeravno je med njimi že 
leto dni. Skoro nikoli ni šel z doma, a na vsakogar, ki je imel z njim opravka, je napravil najboljši vtis. Kakšne 
pregovore sta vodila z mojstrom Ivanom, za enkrat še ni popolnoma znano. Na vprašanje Andreja se je Ivan S. 
odzval in mu svetoval, naj kupi barve ter kemikalije in pa seveda verograf, pa naj nariše, pobarva in naredi vse, 
kar spada zraven. 
          »Sicer pa« je dejal mojster Ivan, »itak ne boš ničesar naredil.« 
           Pa je Andrej le naredil. Prodal je vrečo ajde z mlina, nato pa je stopil pred dvema mesecema v Ljubljano 
po barve in kupil pri tvrdki Baraga tudi verograf. Potem pa se je pričel študij in delo, katerega sadovi so bili 
stotaki v zelenkasti osnovni barvi, vsi prav slabi. Izdelke Andreja G. je lahko spoznati, že na prvi pogled jih ločiš 
od pravih bankovcev. Celo za reklamne namene bi bili slabi. Oddati jih je bilo mogoče le ponoči in pa 
lahkomiselnim ljudem. Policija je aretirala Andreja v torek na njegovem domu, dočim je bila žena Olga prijeta 
že dopoldne v Seljakovi trgovini v Ljubljani, ko je skušala s ponarejenim tisočakom kupiti par čevljev. V mlinu 
sta ostala samo 18 mesečna hčerka Vanda in pa dva meseca stari, bolehni sinček Rajko. Slovo od nebogljenih 
malčkov je bilo sila žalostno. Cerkljanska občina jima je preskrbela začasnega varuha ter sta nedolžna otročiča 
zdaj v dobri oskrbi gostilničarja Česna v Spodnjem Brniku. 
 

Težišče vse preiskave 
se suče okrog dela že izpred porote leta 1928. znanega 30letnega Ivana S. Ta je vsekakor naravnost genijalen 
človek. Doma je iz Savelj, kjer je doraščal na očetovem posestvu in pozneje obiskoval par razredov ljudske šole. 
V šoli že je kazal dečko neverjetne risarske talente. Kakor pripovedujejo njegovi sošolci iz domačih vasi na 
Posavju, je imel Ivan S. navado, da je vselej po odhodu učitelja iz šolske sobe skočil k tabli, na kateri je 
naravnost s kinematografsko brzino v hipu narisal kakšno sliko, učitelja samega ali pa kakega sošolca. Ko je 
nadarjeni dečko dovršil par razredov, je moral ostati doma. Kot doraščajočega fanta pa ga je vzela k sebi 
njegova teta v Suhadolah, ki mu je zapustila precej zadolženo posestvo. Tu se je Ivan S. tudi pozneje, že kot 
poročen človek, veliko bavil z risanjem ter je vedno delal in izvrševal razne reklamne letake. Izreden risarski 
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talent ga je slednjič  zapeljal tudi k ponarejevanju denarja. Ivan S. si je že pred letom 1928. nabavil razne 
znanstvene knjige o kemiji. Sledila je afera leta 1928., a je bil pred poroto oproščen. Dve leti je služil tudi v 
vojnem geografskem institutu v Beogradu, pa se je pozneje vrnil domov k svoji ženi Kati in zopet nadaljeval s 
kmetovanjem. Nedavno je izdelal naravnost sijajno reliefno karto mesta Kamnika in okolice ter je bilo delo 
razstavljeno na jesenski razstavi na velesejmu. Pri tem mu je pomagal že tudi njegov 8letni sinček Ivanček, ki 
velja med domačini in pa v šoli za prav tako nadarjenega. Zdaj je bil Ivan S. tudi v dogovoru s kranjsko občino, 
da izdela enako reliefno miniaturo Kranja. Kakor smo že omenili, vztraja Ivan S. pri zagovoru, da niti z daleka 
ni hotel denarja ponarejati za promet, marveč da ga je izdeloval samo v reklamne svrhe. 
 

V Suhadolah 
pripovedujejo ljudje, da je bilo splošno znano, kaj se godi pri Šimnovčevih, kakor po domače pravijo pri hiši. 
Tudi so raznašali ponarejeni denar okrog otroci ter je še pred kratkim odnesla mala Kavčičeva Beti domov štiri 
stotake. Tak stotak je prejel tudi posestnik in mizar Vidmar, ki ga je pa poslal na pristojno mesto v Ljubljano. 
Ivan S. se zagovarja, da je imel po dogovoru z brati D. dobiti za ponarejeni denar, o katerem je menil, da je 
namenjen za uporabo kot srečke, po 5 Din od stotaka in po 20 Din od tisočaka. 
           V hiši Ivana S. je bila danes zgodaj zjutraj ponovno izvršena hišna preiskava, ter so kriminalni organi pod 
vodstvom nadzornika g. Matka Močnika iztaknili v skrivališčih še 11 zavitkov barv, več steklenic kemikalij, 
nekaj raznih šablon črk, poskusne vtise tisočakov in stotakov ter nekaj kosov papirja, prirezanega v obliki 
bankovcev obeh vrst. 
          Celotno ponarejevalsko afero bo policijski upravnik Vekoslav Keršovan, ki vodi preiskavo, že v par dneh 
završil, nakar bodo aretiranci izročeni sodišču, ki bo jeseni odločevalo o njihovi usodi. 
 
 
 
Jutro, štev. 274,  24. november 1932, str. 3 

Še en tisočak iz ponarejevalske afere 
 

Ljubljana, 23. novembra. 
          Proti koncu julija je ljubljanska policija skupno z litijskimi orožniki imela 
velik uspeh, ko je odkrila večjo družbo ponarejevalcev sto in tisočdinarskih 
bankovcev, ki so bili izborno ponarejeni, tako da jih celo blagajničarke in 
trgovci, ki imajo velik dnevni denarni promet, niso mogli sprva takoj 
spoznati za ponarejene. Družba se je delila v dve skupini, ki sta bili v 
medsebojnih stikih po gotovih zaupnikih. Glavni stan ponarejanja bankov-
cev je bil v Suhadolah pri Kamniku, pa tudi na Gorenjskem v Spodnjem 
Brniku so izsledili zalogo ponarejenih stotakov. Aretirani so bili glavni akterji 
ponarejevalske akcije, tako Ivan Selan, ki je bil že l. 1928 pred ljubljansko 
poroto, dalje najemnik mlina v Sp. Brniku Andrej Gruden, brata Ivan in 
Avgust Dolinar, France Šporer in Edvard Vidergar kakor tudi več razpeče-
valcev. Dolgotrajna kazenska preiskava je bila nedavno končana in državno 
tožilstvo je dvignilo proti 12 ponarejevalcem odnosno razpečevalcem 
obtožbo. Deželno sodišče je že razpisalo glavno razpravo, ki se bo prav v 
kratkem vršila v nekdanji porotni dvorani pred malim senatom. 
          Pred mitnico na Tržaški cesti je včeraj okoli 14. ustavil neki voznik dva 
voza, na katerih so bila naložena drva. Vodji mitnice Slavku Mijiču je kratko 
pripomnil: »Sedem kubičnih metrov, tranzit Zgornja Šiška. Peljem drva v 
Vižmarje.« G. Mijič je napravil tranzitno boleto za 28 Din. Pri blagajni je 
voznik pomolil precej zmečkan tisočak. Vodja je bankovec natančneje 
pogledal. Videl se mu je sumljiv, kajti bil je bolj svetlikast, kakor bi ga bil kdo 
polil s kako kemikalijo. Ugotovil je, da je v praznem belem prostoru za vodni 
tisk malo viden obris neke figure, da so voli zamazane barve in da je tudi 
papir nekam cunjast. Vodja je vozniku kratko pripomnil: »Tisočaka ne 
morem menjati, ker nimam dovolj drobiža. Pa dobro. Peljite drva naprej in z 
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vami bo šel naš paznik, da se prepriča, če je res tranzit. Ko se vrnete, vam bankovec vrnem.« Voznik je bil s tem 
zadovoljen. Pozno zvečer se je voznik – hlapec Alojzij, uslužben pri nekem posestniku v Smrečju, občina Št. Jošt 
v horjulskih hribih – zglasil in reklamiral tisočak. Pa so ga povabili na viško stražnico , kjer so ga zaslišali. Kajti 
med tem časom je vodja o falzifikatu obvestil ljubljansko policijo. Prvotno so smatrali falzifikat italijanskega 
izvora, ker je imel gotove pogreške. Toda druga stran tisočaka je bila prav precizno izdelana in je kazala, da 
falzifikat najbrž izvira iz Selanove delavnice. 
          Na viški policiji je hlapec Alojz prostodušno povedal, kdo mu je dal tisočak: »Ponoči ob 2. sem napregel, 
da bi odpeljal drva proti Ljubljani. Pred odhodom mi je dal gospodar tisočak. Ker je bila tema, ga nisem 
natančneje pogledal. Pa jurja itak redko vidim. Tisočak sem vtaknil v žep. Drugega denarja nisem imel pri sebi, 
zato tudi nisem mogel plačati občinske trošarine na drva.« 
          Alojz je bil po tej izpovedi puščen na svobodo. V spremstvu orožnika se je odpeljal proti domu v Smrečje, 
kjer je orožnik izvršil hišno preiskavo. Njen rezultat doslej še ni znan. 
          Po zunanjosti falzificiranega tisočaka sklepajo, da je moral biti dalj časa že v prometu in je pasiral 
marsikaterega lastnika. Na belem prostoru je bila zabeležena tudi številka »62«, iz česar sklepajo, da je bil 
najbrž ta falzifikat že priložen kakemu večjemu zavitku bankovcev.  
 
 
 
Jutro, št. 276,  26. november 1932, str. 2 

Ponarejevalci bankovcev pred sodniki 
Vsi obtoženi ponarejevalci tisočakov in  stotakov obsojeni na večmesečno kazen, le trije so bili 
oproščeni 

Ljubljana, 25. novembra 
          Mali kazenski senat pod predsedstvom s. o. s. g. Antona Mladiča je davi začel v dvorani 79 razpravljati o 
veliki ponarejevalski aferi, v katere ospredju sta Ivan Selan, posestnik in župan iz Suhadol pri Kamniku, in 
Andrej Gruden, mlad mlinar iz Spodnjega Brnika, občina Cerklje na Gorenjskem. Oba sta sicer neodvisno 
začela ponarejanje stotakov, odnosno tisočakov, a sta potem stopila v medsebojne stike. Imela sta več 
pomagačev in razpečevalcev. Pravi inciatorji pa so bili: dva brata Avgust in Ivan Dolinar, mlinarja z Gore pri 
Vačah, in njun prijatelj Edvard Vidergar, posestnik iz Drtije. 
          Ker sta se med obtoženci nahajala dva mladoletnika, bi se bila morala razprava prvotno vršiti tajno, toda 
na predlog branilca dr. Vladimira Pegana je bila razprava proglašena za javno. Zato so klopi za občinstvo 
zasedli mnogi poslušalci, po večini rojaki obtožencev. 
 

Dvanajst obtožencev 
          Prvi obtoženec je bil Ivan Selan, 30letni posestnik in župan iz Suhadol pri Kamniku, znan kot izredno 
nadarjen mož, ki se bavi z najrazličnejšimi znanostmi od astronomije do metafizike in je spreten risar in hiter 
računar. Drugi obtoženec je bil Andrej Gruden, 27letni oženjen mlinar iz Spodnjega Brnika, oče dveh nedoletnih 
otrok in mož tretje obtoženke, 20letne Olge. Nadaljnji obtoženec je bil France Šporer, 38letni, oženjen mlinar, 
oče 9 otrok, doma v Stobu pri Domžalah. Naslednji trije obtoženci, Avgust Dolinar, 28letni samski mlinar z 
Gore pri Vačah, njegov brat Ivan, 32letni samski mlinar, in Edvard Vidergar, 32letni oženjen kmet iz Drtije pri 
Moravčah, so bili oni, ki so nagovarjali, da je začel Ivan Selan po daljših pogajanjih ponarejati stotake in 
tisočake kot »srečke« za litijsko gasilno društvo. Ostalih pet obtožencev, tako Jakob Urbanija, 25letni 
posestnik s Slivne pri Vačah, Matevž Dragar, 36letni strojevodja iz Zagorja pri Savi, Jakob Sotenšek, 60letni 
posestnik iz Kotredeža pri Litiji, Fran Z., 20letni posestnikov sin iz Tlačnice in Angela Dolinarjeva, 30letna 
posestnikova hči z Gore pri Vačah, je zapletenih v to afero toliko, da so razpečavali, odnosno izkušali 
razpečavati falzifikate. 
 

Obtožnica 
          Po ugotovitvi osebnih podatkov o posameznih obtožencih, je državni tožilec dr. Hinko Lučovnik začel 
čitati obširno obtožnico, iz katere navajamo le glavne točke. 
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          Obtožnica očita, da je Ivan Selan od maja do julija letos v 
Suhadolah pri Komendi na verografu izdeloval 1000 dinarske in 
100 dinarske bankovce. Andrej Gruden je v istem času v 
Spodnjem Brniku na verografu izdeloval 100dinarske bankovce 
in obenem tudi opremil ponarejen 1000dinarski bankovec, ki ga 
je prejel od Franca Šporerja, s številkami in serijo. Prav tako da je 
v Spodnjem Brniku izročil v svrho razpečavanja Francu Šporerju 
4 ponarejene 100dinarske bankovce, ki jih je sam ponaredil, in 
Olgi Grudnovi 1 ponarejen 1000dinarski bankovec, ki ga je prejel 
od Franca Šporerja. Dalje je pomagal storiti Ivanu Selanu gori 
navedeno kaznivo dejanje s tem, da mu je izročil nekaj kemikalij 
in barv, potrebnih za razmnoževanje falzifikatov. Olga 
Grudnova je 25. julija letos v Ljubljani v Selakovi trgovini hotela 
plačati par čevljev s ponarejenim 1000dinarskim bankovcem, 
Franc Šporer je Andreja Grudna zavedel, da je le-ta storil 
navedeno kaznivo dejanje. Razen tega mu je pomagal kupiti 
verograf in druge potrebščine za falzificiranje bankovcev ter ga je 
seznanil z Ivanom Selanom, pri katerem se je podrobneje poučil, 
kako se ponarejajo bankovci. Avgust Dolinar je skupno z Ivanom 
Dolinarjem in Edvardom Vidergarjem zavedel Ivana Selana k 
ponarejanju bankovcev. Nadalje Jakob Urbanija je ob koncu julija 
razpečal 5 ponarejenih 100dinarskih bankovcev (1 v gostilni pri 
»Urški«, 1 v Borškovi gostilni pri »Fortuni« v Litiji, 1 v Kristanovi 
trgovini na Vačah in 1 nekemu neznanemu Dalmatincu na cesti v 
Litiji). V istem času je poizkušal razpečati 3 ponarejene 
100dinarske bankovce v Litiji. Matevž Dragar je 31. julija izplačal 
v Kotredežu Jakobu Sotenšku neki dolg z dvema ponarejenima 
100dinarskima bankovcema. Jakob Sotenšek je 13. avgusta 
poizkusil razpečati dva ponarejena 100dinarska bankovca, ki ju 
je sprejel od Matevža Dragarja. France Z. je  13. avgusta  na 
Klancu plačal Albini Volčičevi dolg s ponarejenim 100dinarskim 
bankovcem. Razen tega je ukradel mizarsko orodje ob koncu 
marca, vredno 80 Din. Angela Dolinarjeva je julija v Ljubljani 
poizkušala razpečati ponarejeni tisočdinarski bankovec v prodajalni Osrednjih mlekarn in še v neki drugi 
trgovini. Avgust Dolinar je julija letos na Gori pri Vačah opremljal od Ivana Selana ponarejene 1000dinarske in 
stodinarske bankovce s številkami in serijami, dne 21. julija letos je v Ljubljani razpečal pet ponarejenih 
stodinarskih bankovcev, in sicer tri pri Rudolfu Deržaju, enega pri Žalti Josipu in enega pri Pavli Magdičevi, a 
25. julija v gostilni pri »Kaplanu« en ponarejen stodinarski bankovec. Tega dne je v Ljubljani poizkusil razpečati 
še 24 ponarejenih 100dinarskih bankovcev. Ivan Dolinar je skupno z Avgustom Dolinarjem in Edvardom 
Vidergarjem zavedel Ivana Selana k ponarejanju bankovcev in je meseca julija na Gori pri Vačah opremljal  od 
Ivana Selana ponarejene 1000dinarske in 100dinarske bankovce s številkami in serijami. Dne 25. julija je 
razpečal dva ponarejena stodinarska bankovca, enega na pošti v Zagorju nekemu moškemu in enega v trgovini 
Alojzija Mosla na Razpotju. Razen tega je Jakobu Urbaniji v svrho razpečavanja izročil osem ponarejenih 
stodinarskih bankovcev. Edvard Vidergar je bil obtožen enakih kaznivih dejanj kakor Avgust in Ivan Dolinar. 
Poleg tega je Ivanu Selanu pomagal pri razmnoževanju ponarejenih bankovcev na verografu in je julija v 
moravški okolici razpečal neugotovljeno količino ponarejenih 100dinarskih bankovcev. 
          V razlogih nato obtožnica podrobno navaja, kako so posamezni obtoženci manipulirali. Po prečitanju 
obtožnice je sledilo zasliševanje obtožencev. 

 
Zagovor Ivana Selana 

          »Ivan Selan, kako se zagovarjate?« je uvedel senatni predsednik zasliševanje, »kaj vas je dovedlo do tega, 
da ste začeli ponarejati bankovce? Ali ste krivi ali ne?« 
          Ivan Selan se je dvignil in dolgo časa molčal, kakor da bi zelo tehtal vsako besedo. Zato je predsednik 
ponovil vprašanje in Selan je naposled izpregovoril: 
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          »Res je. Bil sem pa preveč lahkoveren in zaupljiv. Nasedel sem kot žrtev bratoma Dolinarjema in 
Vidergarju.« 
          Predsednik mu je nato kratko predočil, kako se je zagovarjal v preiskavi. 
          »Kako ste jim mogli verjeti, saj ste vendar pameten in inteligenten človek?« je menil predsednik. 
          Po daljšem oklevanju je začel Selan pripovedovati svoj roman. 
           K njemu sta prišla Ivan Dolinar in Edvard Vidergar. Prvi mu je povedal, da je lastnik električne centrale, 
veleposestnik in tajnik gasilskega društva v Litiji. Pozneje je sam videl, da imajo Dolinarjevi hišo kakor kako 
graščino, elektriko, gospodarska poslopja in posebno skladišče za poljsko orodje. Oba sta mu povedala, da so 
za gasilsko veselico naročili v Jugoslovanski tiskarni srečke v obliki bognarjev (stotakov) in jurijev. Zadevno 
dovoljenje že ima tiskarna od finace. Ker pa so srečke zelo drage, bi bila rada pri njem, ki je znan kot dober 
risar, naročila več kosov srečk v obliki bognarjev, jurjev in kovačev. 
          Obtoženec je dalje navajal, da sta ga oba opozorila na srečke, ki jih je bil pred leti napravil za gasilsko 
veselico in tombolo v Cerkljah. Takrat je rabil seveda obliko stotaka, toda narisal je namesto kmeta gasilca, 
namesto ženske Slovenko v narodni noši in je sploh te srečke opremil z raznimi napisi. Ivan Dolinar mu je dejal, 
da so na seji sklenili naročiti pri njem še nekaj srečk, ki morajo biti točno izdelane po novčanicah, in sicer 350 
bognarjev, 350 jurjev in 150 kovačev. 
          »Dolgo smo glihali,« je dejal Selan, »in se naposled pogodili za ceno. Sporazumeli smo se, da bodo 
bognarji po 6 Din, juriji po 8 in kovači po 4 Din. Sprva sta mi rekla, naj napravim srečke sicer fino, toda brez 
vodnega tiska, brez rozete in brez številk. Pozneje pa sta me pregovorila, da sem kakor pri cerkljanskih srečkah 
napravil tudi vodni tisk in rozeto, le številk in serij ne. Na to sem pristal in začel sem srečko izdelovati. Ker sem 
videl, da gre za dobro in pošteno reč, sem se lotil posla. Imel sem pomisleke, da bi imel zaradi tiskarne kake 
sitnosti. Pa sta me oba zagotavljala, da je vse v redu. Hotel sem po naročilu napraviti vse v najlepšem redu, da 
bi mi ljudje ne očitali, da sem kak mazač. Hotel sem ljudem pokazati, kaj znam in nisem hotel zaostajati za 
Jugoslovansko tiskarno. Tudi nisem hotel, da bi mi odborniki očitali, da sem naredil slabe srečke.« 
 

Ogledovanje srečk 
          Med nadaljnjim Selanovim zagovorom je predsednik senata dal na vpogled zaplenjene falzifikate. 
Branilci so si jih pazljivo ogledali. Na prvi pogled se je pri tisočakih lahko spoznalo, da so ponarejeni, ker ni bila 
rozeta vtisnjena, marveč lepo naslikana. 
          Obtoženec je nato nadaljeval: »Začel sem nekoliko sumiti, ker nisem bil povabljen na veselico. Dolinar mi 
je bil obljubil, da bo prišel po mene in me z motorjem odpeljal v Litijo. Ko sem v listih čital o izsledenih 
falzifikatih, sem se sprva zelo prestrašil. Kar samo mi je zaprlo. Pozneje pa sem se potolažil, ker sem videl, da 
so falzifikati izdelani na slabem in grobem papirju.« 
          Selan je nato pripovedoval, kako se je seznanil po mlinarju Francetu Šporerju z Andrejem Grudnom. 
Šporerju in tudi Grudnu je svetoval, naj nehata tako početje. Reč da je zelo nevarna. Posvaril da je Grudna zelo 
ostro. 
          Predsednik: »Koliko ste zaslužili pri teh bankovcih?« 
          Obtoženec: Račun je bil 8079 Din. Nisem nič skrival. V čumnati sem imel tudi občinsko pisarno. Pred 
nasprotniki sem le toliko skrival, da ne bi zvedeli, da sem konkurent Jugoslovanski tiskarni. Bi me tudi 
naznanili. Zaupal sem vsem. Za dovoljenje oblastev sta mi povedala, da ga že imata od finance. Rekla sta mi, 
da bodo srečke preluknjali tako finančni stražniki kakor društvo samo.« 
          Državni tožilec: »Nobeno oblastvo ne da dovoljenja za take reči. To bi morali kot župan in pameten človek 
vedeti!« 
         Zasliševanje Ivana Selana je trajalo nad eno uro. 
 

Zasliševanje ostalih obtožencev 
          »Priznam, gospod predsednik!« je dejal Andrej Gruden. »Nagovarjal me je k temu France Šporer, češ, da 
znam dobro risati. Nakupil je pri nekem kmetu ajde na kredit, jo takoj prodal proti gotovini in z izkupičkom kupil 
verograf odnosno kemikalije. Selan mi je odločno odsvetoval ponarejanje. Premislil sem vso reč, jo opustil in 
narejene bankovce zakopal. Pozneje sem poizkusil ponarediti jurije in mi je France Šporer prinesel enega, ki pa 
je bil falzifikat. Dal sem ga ženi, da je šla z njim v Ljubljano. Drugače nisem bil pri reči udeležen.« 
          Živahna debata se je razvila, kdo je napravil rdečo in rumeno črto na Grudnovem falzifikatu za 1000 Din. 
Ivan Selan je vztrajno trdil, da ni napravil teh črt, kakor jih tudi drugi njegovi bankovci nimajo. Oba Dolinarja in 
Vidergar so tajili. Naposled so ti priznali, da je te črte napravil Vidergar. 
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          Tretja obtoženka, Olga Grudnova, je kratko navedla: »Vse priznam. Tisočak mi je dal moj mož. Izkušala 
sem ga menjati v Seljakovi trgovini v Prešernovi ulici. Vedela sem, da je mož napravil do 25 ponarejenih 
stotakov. Bili smo v silno slabih razmerah in stiski. Mlin je že dalj časa stal. Otroci niso imeli ničesar jesti.« 
          France Šporer je prav tako prostodušno priznal, kako je bil udeležen pri Grudnovi falzifikatorski akciji. 
          Brata Avgust in Ivan Dolinar tudi nista tajila, nego sta odkrito priznala svojo udeležbo pri ponarejanju. 
Sama sta tiskala na falzifikate številke, serije in črke. Znova so začeli razpravljati, kdo je načrtal gotove rdeče 
in rumene črte. Ivan Selan je to na prav strokovnjaški način pojasneval sodišču ter je fungiral kot obtoženec in 
izvedenec v eni osebi. 
          Vzkliknil je živahno: »Predlagam, da bi to pregledal kak strokovnjak in podal svoje mnenje.« 
          Državni tožilec: »Saj imamo vas za strokovnjaka!« 
          Obtoženec France Vidergar je priznal, da je sodeloval in nosil Dolinarjeva pisma k Selanu. Prišel je na idejo 
ponarejanja zaradi pomanjkanja in stiske. 
          Vsi trije pa so v bistvu potrdili Selanov zagovor. Na Dolinarjevem domu so pritiskali serije, številke in črke. 
Delali so ponoči. 
          Jakob Urbanija je izjavil: »Bil sem v stiski, ker je bila žena v otroški postelji. Otroci so hoteli kruha, a nikjer 
nisem mogel dobiti moke na kredo. Razpečal sem zato 5 bankovcev, ki sem jih dobil od Dolinarja. Zaslužil sem 
15o Din. Imel sem od vsakega 30 odst. provizije.«  
          Matevž Dragar je plačal staremu Sotenšku 200 Din dolga z dvema ponarejenima stotakoma. Ni vedel, kje 
je dobil falzifikata. 
          Jakob Sotenšek je dobil od Dragarja oba falzifikata. V Litiji je hotel pri odvetniku dr. Ludviku plačati 
stroške. Uradnik Anželj pa ga je opozoril, da sta stotaka ponarejena. Sotenšek je nekoliko omejen. Pozneje je 
zamenjal stotaka v Litiji. 
          Zadnja obtoženka, Angela Dolinarjeva, je priznala, da je dobila od brata ponarejen tisočak in ga izkušala 
spraviti v promet. 
         Zasliševanje obtožencev je bilo ob 12.30 končano. 
 

Izpovedbe prič 
          Predsednik je nato začel čitati razne zapisnike o izpovedbah prizadetih prič in oškodovancev. Selanova 
dekla Manica Dobnikarjeva je pripovedovala, da je Selan delal bankovce javno, ne skrivaj, brez številk in serij. 
Hodili so drugi ljudje, sosednje in njegovi znanci, gledat, kako dela stotake in tisočake. Neko soboto popoldan v 
juliju je prišel neki moški in vprašal Selana, ali so že narejeni, in je pristavil, da se že mudi, ker jih nujno 
potrebujejo za veselico! Selan je nato delal vso noč do 5 zjutraj. Nato je neznanec vse narejene bankovce 
odnesel. Povedala je, da je bilo napravljenih 950 komadov. 
          Druge priče so povedale, kako so hodili k Ivanu Selanu v Suhadole razni tujci, celo z Dolenjskega so prišli, 
in lepo prosili Selana, da bi jim napravil bankovce. Selan pa je vse odklonil in odslovil. Neka ženska z 
Dolenjskega mu je celo prinesla grozdja, vina in pečeno kokoš. Neke priče so pripovedovale, kako so nasedle 
falzifikatorjem, češ: »Saj na kmetih nismo vajeni jurjev in nas lahko vsakdo ocigani.« 
 

Sodba 
          Ob 11. prekinjena razprava se je nadaljevala ob 15.30. Po prečitanju raznih dokumentov so sledili govori 
državnega tožilca in osmih branilcev, nakar se je senat umaknil na posvetovanje. Ob 20.30 je predsednik g. 
Anton Mladič med splošno tišino razglasil sodbo: 
          Ivan Selan na 14 mesecev robije in 600 Din denarne kazni, Andrej Gruden na 1 leto strogega zapora in 210 
Din, njegova žena Olga na 4 mesece strogega zapora in 60 Din, pogojno za 3 leta; France Šporer na 10 
mesecev strogega zapora in 60 Din, Avgust Dolinar na 2 leti robije in 450 Din, Ivan Dolinar na 2 leti in 3 mesece 
robije in 420 Din, France Vidergar na 18 mesecev robije in 120 Din, Jakob Urbanija na 5 mesecev strogega 
zapora in 120 Din, Angela Dolinarjeva na 4 mesece strogega zapora in 60 Din, pogojno za 3 leta. 
          Oproščeni so bili: France Zupančič, Matevž Dragar in stari Sotenšek. France Zupančič pa je bil zaradi neke 
druge tatvine obsojen na 8 dni, pogojno na 1 leto. 
          Državni tožilec je priglasil priziv zaradi prenizke kazni, branilci pa so si pridržali pravico izjave v treh dneh. 
Razprava se je končala ob 21. 
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ŠE NEKAJ PODATKOV O SOJENJU SELANU NA DEŽELNEM 
SODIŠČU V LJUBLJANI LETA 1932 
 
          Od aretacije 27. julija 1932 do sodbe 26. novembra 1932 je bil Ivan Selan na Deželnem sodišču v 
Ljubljani 122 dni v preiskovalnem zaporu. Ob razglasitvi sodbe je bil obsojen na 14 mesecev robije in 600 
din denarne kazni (sodbe ostalih obtožencev so razvidne v časopisu Slovenski narod 26. 11. 1932 ter v 
Slovencu 25. in 28. novembra 1932).  
          Slavko, sin Ivana Selana, mi je povedal, da je bil njegov oče po 8 mesecih robije v Mariboru oproščen 
in je smel domov, v Suhadole. 
 
 
 

 
ZEMLJEVIDI SLOVENSKEGA OZEMLJA 
PRED IVANOM SELANOM 
 
          Slovensko ozemlje ali del tega ozemlja so v preteklosti večkrat upodobili na zemljevidih. Najstarejši 
znani zemljevidi izvirajo iz časa rimskega imperija. »Tabula Peutingeriana: Noricum« prikazuje takrat znani 
svet v močno razpotegnjeni obliki. Na tem zemljevidu so tudi naši kraji, na primer Vrhnika (Nauportus) in 
Ljubljana (Emona). Sledijo zemljevidi Podoba Kranjske Bologninusa Zalteriusa in delo Pietra Coppa; opis 
vse Ilirije Sabastiana Münstra (iz prve polovice 16. stol.); Novi prikaz Slavonije, Hrvaške, Kranjske, Istre, 
Bosne in sosednjih pokrajin Augustina Hirschvogla; Oris Goriške, Krasa, Kočevske, Kranjske, Istre in 
Slovenske marke Wolfganga Laziusa – karto je priredil Abraham Ortelius in jo leta 1573 objavil v tretji izdaji 
atlasa Theatrum orbis terrarum; Ilirijo je grafično upodobil Joannes Sambucus; Furlanija, Kras, Kranjska, 
Istra in Slovenske marke Gerarda Mercatorja; Kranjska, Kras, Istra in Slovenske marke Janeza Vajkarda 
Valvasorja – Štajersko je v istem (17.) stoletju upodobil Vischer; Karta vojvodine Kranjske s Slovensko 
marko in Istro Johanna Baptista Homanna (1716–1724); Kranjska, sestavljena iz 12 listov, Janeza Dizma 
Florjančiča (1744) – dela se je lotil izredno prizadevno: deset let je potoval po Kranjski, določal lego krajev 
in izdeloval zemljevid; na osnovi Florjančičevih podatkov in podatkov iz avstrijske specialne karte 1 : 75.000 
je Henrik Freyer leta 1845 priredil v slovenskem jeziku prvi stenski zemljevid Kranjske; Zemljevid slovenske 
dežele in pokrajine Petra Kozlerja obsega v merilu 1 : 576.000 celotno slovensko ozemlje  (1853). 
          K avstrijskim specialnim kartam naj dodam, da so deželne izmere nekdanjih notranjeavstrijskih dežel 
Štajerske, Koroške, Kranjske, Goriške, Tržaškega območja in osrednje Istre potekale v letih od 1764 do 
1787. 
          Le redki izvodi naštetih zemljevidov so na voljo po raznih zbirkah, razen Kozlerjevega, ki je ponatis-
njen. 
 
          Po prvi svetovni vojni, ki je trajala od leta 1914 do 1918, je Slovenska Matica v Ljubljani izdala 
zemljevid slovenskega ozemlja v merilu 1 : 200.000, na katerem je poseben poudarek na imenoslovju. 
Kasneje, do druge svetovne vojne, je bila kartografska dejavnost v Sloveniji zelo borna. Za šolsko rabo so 
sicer izšli nekateri pregledni zemljevidi slovenskega ozemlja in Dravske banovine (Dimnik, Verk, Bohinec), 
ki pa niso zadovoljili potreb po popolnejših zemljevidih. Da bi to vrzel zapolnili, je bil leta 1940 v Ljubljani 
osnovan poseben risarski zavod, ki je začel priprave za izdajo tematskega atlasa Slovenije. Ta načrt pa je 
prekrižala druga svetovna vojna 1941–1945. Po njej (po okupaciji Jugoslavije) je bil izdelan na Vojaškem 
geografskem inštitutu v Beogradu prvi  zemljevid Slovenije, in to v merilu 1 : 300.000.  
          Ker so bili prej omenjeni zemljevidi razprodani in razen zadnjega tudi močno zastareli, je bilo treba za 
šole, gospodarstvo in turizem izdelati nov, sodobnejši zemljevid Slovenije. 
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VKLJUČITEV IVANA SELANA V POMEMBNEJŠA 
KARTOGRAFSKA DELA 
 
          Najprej je Ivan Selan poskrbel za ponatis zemljevida F. Kossmata in F. Tellerja iz leta 1913 v merilu 
1 : 240.000 in na novo, v priredbi Valterja Bohinca in Franceta Planine, izdelal ročni zemljevid Jugoslavije v 
merilu 1 : 1,500.000, natisnjen leta 1947 v slovenski, hrvaški, srbski in makedonski varianti. Zemljevid je 
doživel naklado nad 100.000 izvodov. 
 
Prvi zelo zahtevni zemljevid 
           Po izidu zemljevida Jugoslavije sta se Komite za turizem in gostinstvo pri vladi LR Slovenije in 
Državna založba Slovenije dogovorila za izdajo novega, sodobnejšega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 
300.00o Slovenija in sosednje pokrajine – Turistični zemljevid. Pokroviteljstvo oziroma priredbo sta 
prevzela prof. dr. Valter. Bohinec in prof. France Planina, k delu pa sta pritegnila izjemnega mojstra risanja 
Ivana Selana. Delo je trajalo dve leti, zemljevid pa je bil natisnjen leta 1952 v tiskarni Ljudske pravice v 
Ljubljani. Tedaj je bil dosežen najvišji nivo v slovenski kartografiji. Zemljevid krasi izjemna preglednost 
bogate vsebine. Selan je tolikšno kvaliteto dosegel s spretno roko, bistrim očesom ter neumorno 
vztrajnostjo in natančnostjo. Srečno roko je imel tudi pri izbiri barvnih kombinacij in senčenju reliefa (glej 
sliko 67 na str. 119). 
        Delo na zemljevidu Slovenije v merilu 1 : 300.000 je potekalo takole: 
          Za ta zemljevid je Selan izdelal sedem založniških originalov, in to za natis črne, modre, svetlo modre, 
rdeče, zelene, vijolične, rjave in sive barve. Črno barvo je uporabil za napise in številke ter 32 vrst 
topografskih znakov; z modro barvo je prikazal rečno omežje, obalo jezer, morja in izobate (linije enakih 
morskih globin); z rdečo barvo je prikazal cestno omrežje, poti in steze; z zeleno barvo je z devetnajstimi 
znaki označil klimatske, arheološke, kulturne, zgodovinske in druge posebnosti; z vijolično barvo je označil 
državno in republiško mejo ter kilometrske razdalje na cestah; z rjavo barvo je označil izohipse  (linije 
enakih nadmorskih višin); s senčenjem v sivi barvi je poudaril razgibani relief. Poleg teh (sedmih) 
založniških originalov so mu v tiskarni z založniškega originala izohips natisnili vsebine na štiri cinkove 
plošče, in to za barvne ploskve, ki označujejo hipsometrijo od  0 do 100 m, od 100 do 600 m, od 600 do 
1000 m  in od 1000 do 2000 m; z založniškega originala rečnega omrežja za barvne ploskve vodne gladine 
jezer in morja; z založniškega originala z 
rečnim omrežjem in izobatami raster za 
morsko globino 6o m, 80 m in 100 m. Na 
cinkovih ploščah je sledilo ustrezno 
barvanje površin s črno tiskarsko barvo. 
Pobarvane cinkove plošče so s tem 
postale reprodukcijski originali za ofsetni 
tisk, založniški originali (sedem) pa z 
neposrednim postopkom kopiranja na 
cinkove plošče. 
 
 
 
 
Slika 66. Ivan Selan v družbi s prof. dr. 
Valterjem Bohincem (levo) in prof. 
Francetom Planino (desno)  ob Ohridskem 
jezeru. V tej družbi se je Ivan Selan leta 
1954 udeležil II. kongresa jugoslovanskih geografov v Ohridu. 
 
 
          
 In ne samo to. Vsi navedeni elementi so morali biti na zemljevidu usklajeni, postavljeni točno na pravem 
mestu, da se ne bi prekrivali, kar je bilo zaradi higroskopičnosti (prosojnega) papirja zelo težko doseči. Da 
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bi imel Selan pri tem čim manj težav, je v delovnem prostoru vzdrževal čim konstantnejšo temperaturo in 
vlago, kar je kontroliral s higrometrom in termometrom. 
          Vsebinsko sta imela pri zemljevidu odločilno vlogo prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina 
(oba geografa), sicer pa je Selan črpal osnovne podatke iz topografskih kart, izdelanih na Vojaško 
geografskem inštitutu v Beogradu, v merilih 1 : 25.000, 1 : 50.000 (ali verzije v merilu 1 : 100.000) in 1 : 
200.000. 
          Na podoben način je Selan izdeloval tudi kasnejše stenske in ročne splošnogeografske zemljevide 
Slovenije in Jugoslavije. Posebna značilnost teh zemljevidov je ploskovni natis barvne hipsometrije 
(višinskih plasti), barva na barvo, namesto uporabe rastrske tehnike, kar daje njegovim 
splošnogeografskim zemljevidom poseben žar. Ker je tiskanje reliefa s to tehniko (barvo na barvo) zelo 
zahtevno, kar se tiče prave izbire končne barve, je bilo treba opraviti več praktičnih poskusov.  
 
          Da je Selan dosegel tolikšno kvaliteto, se je kalil s skrbnim izdelovanjem številnih zemljevidov: od 
izdelave prve planinske karte Grintovca v merilu 1 : 37.500 do topografskih kart okolice šol, žandarmerij, 
občin, okrajev in raznovrstnih zemljevidov ter reliefov – maket, pa tudi z izdelovanjem poskusnih 
kartografskih originalov, ki jih navajamo kot unikate v nadaljevanju.   
 
 
 
 
Slika 67 (stran 119). Zemljevid Slovenije in sosednjih pokrajin – Turistični zemljevid v merilu 1 : 300.000. 
Prikazan je predvsem osrednji del Slovenije. Je prvi Selanov zemljevid Slovenije za turistično in tudi za šolsko 
rabo, izdelan leta 1952. 
 
Slika 68 (stran 120). Zemljevid Slovenije in sosednjih pokrajin v merilu 1 : 400.000. Zemljevid je pomanjšava 
zemljevida v merilu 1 : 300.000, prikazanega na strani 119. Natisnjen je bil leta 1966. 
 
Slika 69 (stran 121). Orohidrografija tega (nemega) zemljevida je identična tisti na zemljevodu v merilu 1 : 
400.000 na strani 120. Po odstranitvi črne barve, s katero so zapisani teksti in drugi znaki, se osnovna 
elementa zemljevida, vodovje in relief, pokažeta v vsem sijaju, s tem pa v tem delu tudi mojstrstvo Ivana 
Selana. 
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POSKUSNI GRAFIČNI VZORCI KOT KARTOGRAFSKI 
ORIGINALI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
 

Slika 70. Kartografski original topografske karte v merilu 1 : 10.000. 
 
 
          Osnovna značilnost tega originala je dokajšnja razpoložljiva površina, namenjena grafični upodobitvi 
detajlnejših topografskih podatkov. Merilo 1 : 10.000 pomeni, da predstavlja 10 cm na karti 1.000 m v 
naravi, 1 cm pa 100 m. Ko 100 m pomnožimo s 100 m, dobimo 10.000 m2 oziroma 1 ha površine v naravi. 
Tolikšna površina omogoča kartografu vnos relativno velikega števila topografskih znakov na karto, z 
ledinskimi imeni vred, kar je velika dragocenost. Da bi bili topografski podatki še bolj vidni, je njihove 
posamezne elemente Selan narisal v barvah: napise, stavbe in komunikacije v črni barvi, obliko terena 
(relief) v rjavi, vegetacijo v zeleni in vodovje v modri. Podatke je prostoročno prerisal iz obstoječe 
topografske karte v merilu 1 : 10.000. 
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                                            Slika 71. Kartografski original topografske karte v merilu 1 : 25.000. 
 
 
          Dolžina na tem kartografskem originalu je 2,5-krat krajša kot na prejšnjem vzorcu topografske karte v 
merilu 1 : 10.000. Merilo 1 : 25.000 pomeni, da predstavljajo 4 cm na karti 1.000 m ali 1 km dolžine v naravi, 
1 cm pa 250 m. Ko 250 m pomnožimo z 250 m, dobimo 62.500 m2 oziroma 6,25 ha površine v naravi, na 
karti pa le 16 cm2. V primerjavi s prejšnjim kartografskim originalom mora kartograf v tem primeru pri 
vnosu topografskih znakov zaradi relativno manjše površine nekoliko zreducirati topografske znake pa tudi 
ledinska imena (manj pomembni znaki in napisi se izpustijo). Podatke je Selan prostoročno prerisal iz 
obstoječe vojaške topografske karte v merilu 1 : 25.000, h kateri je dodal senčenje v reliefu. 
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                        Slika 72. Kartografski original topografske karte v merilu 1 : 50.000 – prva varianta. 

 
 
 
Prva (slika 72) in druga (slika 73) varianta kartografskega originala topografske karte v merilu 1 : 50.000  
 
          V tem primeru je Selan napravil dva preizkusa: na prvi karti je z vojaške topografske karte prostoročno 
prerisal vse elemente karte in rahlo osenčil relief, na drugi pa je s poudarjenim skalovjem in senčenjem 
prikazal prepadnost gorskih višin. Napisi so, tako kot na topografski karti v merilu 1 : 10.000, tudi tu 
njegovo delo. 
          Ko ti dve karti primerjamo z originalno vojaško topografsko karto v merilu 1 : 50.000 (enako velja tudi 
za topografsko karto v merilu 1 : 25.000), vidimo, da je med njimi očitna vizualna, pa tudi vsebinska razlika . 
          Dolžina je na tem kartografskem originalu 5-krat krajša kot na kartografskem originalu v meri-
lu 1 : 10.000 in 2-krat krajša kot na kartografskem originalu v merilu 1 : 25.000. Merilo 1 : 50.000 pomeni, 
da predstavljata 2 cm na karti 1.000 m ali 1 km dolžine v naravi, 1 cm pa 500 m. Ko 500 m pomnožimo s 500 
m, dobimo 25.000 m2 oziroma 25 ha površine v naravi, na karti pa le 4 cm2. V primerjavi s kartografskim 
originalom v merilu 1 : 25.000 je na tem originalu 4-krat manj površine za upodobitev topografskih znakov, 
zaradi česar mora kartograf opraviti poleg redukcije znakov tudi že manjšo generalizacijo (posplošenje) 
vsebine. 
Razpoložljiva površina na tem kartografskem originalu je enaka tisti na naslednjem kartografskem 
originalu v merilu 1 : 50.000 (slika 73).  
 
 



125 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                          
 

 
Slika 73. Kartografski original topografske karte v merilu 1 : 50.000 – druga varianta. 

 
          Glede na upodobitev gorske pokrajine je na tem originalu več orografskih (gorskih) napisov in številk. 
Poleg izohips (plastnic) je relief v višjih predelih večinoma poudarjen s skalovjem. Ker gre za planinsko 
karto, so poleg planinskih koč in domov vnesene tudi markirane poti. 
          Pri izdelavi kartografskega originala in kasneje pri izdelavi založniških originalov splošnogeografskih 
zemljevidov je Selan večinoma uporabljal konvencionalne kartografske znake, za tematske (posebne) 
karte pa znake, ustaljene po branžnih priredbah. 
          Legenda, ki si jo je Selan pripravil, je obsegala 214 topografrskih znakov, in to za črkopisje (imena, 
nazive), komunikacije, objekte na zemljišču, ograje (plotove), rastline in kulturo (vegetacijo), vodovje z 
detajli, obliko gorovja oziroma reliefa (konfiguracije), višinske znake, za kvalifikacijo alpskih poti, za meje – 
tudi za vegetacijo, pokrajinske posebnosti in specialne krajevne znake.  
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Slika 74. Kartografski original splošnogeografskega zemljevida v merilu 1 : 400.000. 

 
 
 
          Dolžina 2,5 mm na tem kartografskem originalu predstavlja v naravi 1.000 m oziroma 1 km. Ko 1.000 
m pomnožimo s 1.000 m, dobimo 1,000.000 m2 (= 1 km2) oziroma 100 ha površine v naravi, na zemljevidu 
pa le 6,25 mm2. Zaradi tolikšne pomanjšave je vaskršna upodobitev vsebine z grafičnimi znaki na 
zemljevidu s tem merilom zelo težavna, zahtevna. Generalizacija (posplošitev) vsebine mora biti zato v 
tem primeru skrbno proučena, da se doseže zastavljeni cilj. 
          Kako majhna je površina ozemlja v merilu 1 : 400.000, prikaže tale primer: Če cesto, ki je v naravi 
široka 6 m, pomanjšamo v merilo 1 : 400.000, ostane njena naravna debelina v tem merilu široka 0,015 
mm. Ker tako tanke linije ni mogoče grafično prostoročno upodobiti, niti ne bi bila vidna, jo mora kartograf 
ustrezno odebeliti, kar pomeni, da bo prekrivala več ozemlja, kot ji v pomanjšanem merilu pritiče. 
Podobno je z drugimi znaki, linijami in površinami, kar pomeni, da je treba poleg generalizacije opraviti 
tudi občutno redukcijo (odstranitev) kartografskih znakov. 
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                                               Slika 75. Kartografski original geološke karte v merilu 1 : 250.000. 
 
           
           Dolžina 4 mm na tem kartografskem originalu predstavlja v naravi 1.000 m oziroma 1 km. Ko 1.000 m 
pomnožimo s 1.000 m, dobimo 1,000.000 m2 (= 1 km2) oziroma 100 ha površine v naravi, na zemljevudu pa 
le 16 mm2. Zaradi tolikšne pomanjšave je vaskršna upodobitev vsebine z grafičnimi znaki na zemljevidu s 
tem merilom zelo težavna, zahtevna. Generalizacija (posplošitev) vsebine mora biti zato v tem primeru 
skrbno proučena, da se doseže zastavljeni cilj.  
 
          Selan je vzorčne primere kartografskih originalov narisal prostoročno na belem kompaktnem papirju 
(šeleshamerju). Pri prvem kartografskem originalu (slika 71) so mu za osnovo služili podatki z osnovne 
državne karte v merilu 1 : 5.000 oziroma 1 : 10.000, pri naslednjih treh kartografskih originalih (slike 72, 73 in 
74) pa podatki z vojaških topografskih kart v merilih 1 : 25.000, 1 : 50.000, 1 : 100.000 in 1 : 200.000, pri 
petem  kartografskem originalu (slika 75) pa podatki z obstoječe geološke karte Slovenije. Vsi kartografski 
originali so  kopije  izvirnikov v naravni velikosti.  
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SENČENJE RELIEFA 
 
          Ker izohipse (plastnice) in barvna hipsometrija (višinske barvne ploskve) ne omogočajo zadosti 
vizualne razčlenjenosti reliefa, je tega treba osenčiti. Kako se je na to delo pripravil Selan, je nazorno 
grafično prikazano na spodnjih dveh slikah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          Slika 76. Primer senčenja reliefa v večjem merilu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                           Slika 77. Primer senčenja reliefa v manjšem merilu.  
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          Iz slik 76 in 77 je razvidno, da si je Selan pri senčenju reliefa pomagal z izohipsami, ki ekvidistančno 
(enakorazdaljno) predstavljajo razgibanost in višino reliefa. Da je (bi) pri senčenju dosegel čim večji efekt, 
je relief osenčeval na južni, vzhodni in zahodni strani, ne pa na severni, čeravno je na naši zemljepisni 
širini severna stran osojna. Vizualnemu efektu (približku) s pogledom na relief je da l Selan torej 
prednost. 
          Pri senčenju reliefa se je Selan poigral tudi z barvami, a v tu prikazanih primerih ne. Uporabljal je le  
eno barvo (sivo, oker ali kakšno drugo konceptu  zemljevida primerno) z dvojnim – temnejšim  in svetlej-
šim – tiskom. 
 
 
 

 
SPLOŠNOGEOGRAFSKI ZEMLJEVIDI 
 
           Z letom 1947 se je pričelo novo, za Selana razveseljivo obdobje. Prihajalo je vse več naročil za izde -
lavo splošnogeografskih zemljevidov, ki so se tiskali v več tisoč izvodih za osnovne in srednje šole, 
nekateri tudi za druge dele Jugoslavije. Da bi bili ti zemljevidi strokovno neoporečni, sta s Selanom 
sodelovala geografa prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina, ki sta mu prirejala vsebino. 
           Najprej je Selan v priredbi teh dveh sodelavcev izdelal r očni zemljevid Jugoslavije v merilu 
1 : 1,500.000 (slika 79), in to v slovenski, hrvaški, srbski in makedonski varianti. Zemljevid je doživel 

naklado nad 100.000 izvodov. Sledila sta stenski zemljevid Jugoslavije v 
merilu 1 : 500.000 (slika 80) , pri katerem je Selan tehnično le deloma 
sodeloval, in stenski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000 (slika 81). 
          Najprej je Selan narisal celotno vsebino zemljevida na enem listu, 
elemente pa so glede na predvidene barve v tisku ločili v tiskarni. Ker 
se je pri tem tehničnem postopku zmanjšala kvaliteta avtorjevega 
dela, se je Selan odločil, da bo on izdelal založniške originale v celoti, 
reprodukcijske originale pa bodo v tiskarni. Ker je posamezne vsebine 
zemljevida označil s črnim tušem na več ločenih listih, je zaradi 
higroskopičnosti prozornega (paus) papirja prišlo pri nadaljnjem 
tehničnem postopku do nekaterih neskladij. Da bi neskladja, ki so se 
pokazala v prekrivanju ali v premikih grafično označene vsebine, 
odpravil, se je Selan za krajši čas preselil v tiskarno, kjer je ročno, tudi z 
rezanjem folije (slika 78), razlike odpravil. 
 
 
 
    
Slika 78. Ivan Selan v tiskarni usklajuje grafično 

                                                                       vsebino na reprodukcijskih originalih. 
 
 
 
 
 
 
Slika 79. Ročni zemljevid Jugoslavije v merilu 1 : 1,500.000 (stran 130). 
 
Slika 80. Stenski zemljevid Jugoslavije v merilu 1 : 500.000 (stran 131). 
 
Slika 81. Stenski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000 (stran 132). 
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Slika 82. Topografska karta v merilu 
1 : 100.000. Na osnovi takih kart in njihove  
pomanjšave je  Ivan Selan v sodelovanju  
s prof. dr. Valterjem Bohincem in  prof. 
Francetom Planino izdelal stenski  
zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Z namenom, da bi učenci in dijaki pobliže spoznavali Slovenijo tudi doma in ne samo v šoli s stenskega 
zemljevida Slovenije v merilu 1 : 150.000, je Državna založba Slovenije na pobudo prof. dr. Valterja Bohinca 
in prof. Franceta Planine naročila, da se iz stenskega zemljevida Slovenije napravi njemu identičen ročni 
zemjevid v merilu 1 : 500.000. Ker je šlo za dokaj občutno pomanjšavo, so postali na novem, ročnem 
zemljevidu Slovenije nekateri napisi slabo čitljivi ali celo nečitljivi. Da bi odpravili to zadrego, je Selan po 
navodilu avtorjev priredbe (Bohinca in Planine) odstranil z zemljevida nekatera manj pomembna imena, 
zato je ročni zemljevid postal v primerjavi s stenskim seveda vsebinsko revnejši. 
 
          
          Ročni zemljevid Slovenije v merilu 1 : 500.000 je prikazan v dveh delih: slika 83 na strani 134 prikazuje 
približno zahodno polovico Slovenije, slika 84 na strani 135 pa približno vzhodno polovico Slovenije. 
 
          Podobno kot stenski zemljevid Slovenije 1 : 150.000 je s hipsometrično metodo Selan upodobil tudi 
relief na zemljevidu Gorenjske v merilu 1 : 400.000, le da je uporabil blažje barvne tone (slika 85 na strani 
136 in slika 86 na strani 137).  
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                        Slika 87. Selanov obračun dela pri stenskem zemljevidu Slovenije v merilu 1 : 150.000. 
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TEMATSKE KARTE 

 
          Gre za karte s poudarkom na izbrani vsebini, drugi grafični in numerični elementi pa služijo predvsem 
za orientacijo. V ta namen si bomo ogledali tele tematske karte: 
 
1. geološki pregled zahodne Slovenije (slika 88 na strani 139), 
2. zahodni del upravne administrativne razdelitve Dravske banovine (slika 89 na strani 140), 
3. razširjenost gozda v osrednji Sloveniji (slika 90 na strani 140), 
4. turistična avtokarta po Selanu – izsek iz karte Slovenije v merilu 1 : 300.000 (slika 91 na strani 141),  
5. vinorodna področja Slovenije (slika 92 na strani 142), 
6. grebenska planinska karta vzhodnih Julijskih Alp (slika 93 na strani 142), 
7. planinska karta Govejek – Gonte z okolico (slika 94 na strani 143), 
8. pogled na Bovec in okolico z gospodarskega in turističnega vidika (slika 95 na strani 143), 
9. širše območje Komende s sličicami gospodarskih dejavnosti (slika 96 na strani 144). 
 
                      
 

 
 
Slika 88. Karto »Geološki pregled zahodne Slovenije« v merilu 1 : 240.000  je Ivan Selan izdelal po F. Kossmatu 
in F. Tellerju in je ena od prvih Selanovih barvno natisnjenih tematskih kart. 
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Slika 89. Upravna razdelitev zahodnega dela Dravske banovine 
na občine in okraje. 
 

 
 

Slika 90. Razširjenost gozda v osrednji Sloveniji 
            (izsek iz stenske karte Slovenije v merilu 1 : 150.000). 
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 Slika 92.   
 Vinorodna      
 področja 
 Slovenije, merilo 
1 : 500.000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 93. Grebenska planinska 
karta vzhodnih Julijskih Alp. 
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    Slika 94. Planinska    
    karta   Govejek 
   – Gonte z okolico. 
 
 
 
 
 
           
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Slika 95.   
    Gospodarsko- 
    -turistična karta  
    Bovca in okolice. 
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                                               Slika 96. Širše območje Komende s sličicami gospodarskih dejavnosti. 
                                             V originalu je ta tematska karta v barvah, narisal pa jo je leta 1955. 
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          Selan je poleg tu omenjenih kart izdelal še vrsto drugih tematskih kart, med katerimi velja posebej 
omeniti gozdarske karte posameznih rajonov, ki so spadali pod Gozdno gospodarstvo Postojna, in 
vinogradniške karte vinorodnih področij Slovenije. Te tematske karte so zaradi preglednosti izdelane v 
večjih merilih. 
          Vsebino za tematske karte so Selanu priskrbeli branžni strokovnjaki, Selan pa jo je po njihovih 
navodilih kartografsko upodobil. 
          Kot za splošnogeografske zemljevide je bilo treba tudi za tematske karte pripraviti oziroma izdelati 
več založniških originalov, če je bila vsebina na njih prikazana v več barvah.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   Slika 97. Ker je bila Selanova delovna soba relativno hladna, 
   se je usedel na toplo peč le toliko, da se je malo pogrel.   
   Toda tudi tedaj ni miroval, študiral je. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 98. Ivan Selan je zadnja  
leta večinoma risal stoje. 
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PERSPEKTIVNI RELIEFNI ZEMLJEVIDI 
Da, tudi teh tehnično zelo zahtevnih zemljevidov se je Selan lotil. 
 
 
          Prvi perspektivni reliefni zemljevid Kranja in okolice je Ivan Selan izdelal leta 1938. Slikarska dela je na 
tem zemljevidu opravil Ludvik Juhant, Žgajnarjev s Komendske Dobrave. Merila, po običaju na treh 
vzporednikih, Selan na zemljevidu ni navedel (slika 99 na strani 147). Zemljevid je levo spodaj vsebinsko 
obogatil s tločrtnim pogledom na Kranj in okolico (slika 100 na strani 147), desno spodaj na perspektivnem 
reliefnem zemljevidu pa s shematskim prikazom cestnih povezav Kranja s širšo Slovenijo in zamejstvom. 
V shemi cestnih povezav se vidi odrezanost matičnega slovenskega ozemlja (Primorske in dela Not-
ranjske), ki je bilo po prvi svetovni priključeno k Italiji. 
 
          Šestnajst let za prvim perspektivnim reliefnim zemljevidom so izpod Selanove roke prišli na trg trije 
tovrstni reliefni zemljevidi: 
1. Slovenija in sosednje pokrajine (slika 103 na strani 150), 
2. povečan izsek iz osrednjega dela perspektivnega reliefnega zemljevida Julijske Alpe, Bled, Bohinj in 
     Kranjska Gora (slika 104 na strani 151), 
3. Julijske Alpe, Bled, Bohinj in Kranjska gora (slika 105 na strani 151) ter 
4. Kranj z Gorenjsko in Koroško (slika 106 na strani 152). 
 
 

OPIS IZDELOVANJA PERSPEKTIVNEGA RELIEFNEGA ZEMLJEVIDA 
 
Kako se je Ivan Selan lotil tega dela 
          Najprej se je s prof. dr. Valterjem Bohincem in prof. Francetom Planino dogovoril o obsegu,  velikosti 
in vsebini zemljevida in kolikšna naj bo perspektiva na njem. Po tem dogovoru si je Selan pripravil tiste 
topografske karte v merilih 1 : 100.000 in 1 : 200.000, ki so pokrivale predvideno ozemlje bodočega 
perspektivnega reliefnega zemljevida (za zamejstvo tudi topografske karte od tam). Zatem je vzel v roke 
večjo polo belega kompaktnega papirja (po navadi imenovanega šeleshamer), na katerega je s svinčnikom 
vrisal mrežo tako, da so od sredinske linijske vertikale črte proti vzhodu in zahodu potekale rahlo 
ukrivljeno, črte od juga proti severu pa od sredine proti vzhodu in zahodu vse bolj poševno. Tako narisana 
mreža je v grafični obliki ponazarjala perspektivni pogled z juga proti severu, kot ga z vidom zazna človek z 
višine okoli 15.000 m. V to mrežo je Selan pričel vnašati vsebino s topografskih kart, pri čemer mu je bil 
leseni križni pantograf v nepogrešljivo pomoč (pantograf si je Selan izdelal sam in je bil nanj izredno 
ponosen). Vnašanje vsebine v vsak ukrivljeni in po velikosti različen konusni kvadrat je potekalo zelo počasi 
tudi zato, ker se je spreminjalo merilo; proti severu so bili kvadrati namreč vse manjši. Največ potrpljenja in 
vztrajnosti pa je terjalo od Selana označevanje višin, hribovja in gora, pri čemer si je priložnostno pomagal 
tudi z razglednicami. Pri tem je treba poudariti, da v času, ko je nastajal ta zemljevid (v začetku petdesetih 
let prejšnjega stoletja), še niso obstajali ustrezni aeroposnetki. Slovenija je bila v celoti pokrita z 
aeroposnetki šele leta 1975.  
          Po opravljeni prvi fazi dela je bodoči perspektivni reliefni zemljevid vseboval polno na gosto s 
svinčnikom narisanih (in tudi prekrižanih) linij in pikčastih oznak, ki naj bi z matematično natančnostjo 
vodile vnašanje izbranih barv na ustrezne površine. Po strogih navodilih Selana je to delo zmogel le dober 
slikar z velikim potrpljenjem. V tem primeru je to delo vestno opravil slikar Anton Rojc s Pšate pri 
Dragomlju. Toda delo s tem še ni bilo končano, perspektivni reliefni zemljevid je bilo treba oživiti z napisi, 
številkami in železniškim omrežjem v črni barvi. V ta namen je Selan na ustrezna mesta na foliji nalepil 
strojno pripravljene napise in številke ter vrisal železnico – in zemljevid je bil pripravljen za tisk. 
          Če perspektivni reliefni zemljevid vsebuje tudi parcelacijo zemljišč in njihovo kulturno izrabo, kar je 
razvidno na zemljevidih Kranja z okolico iz leta 1938 in Kranja z Gorenjsko in Koroško iz leta 1954, se mora 
izdelovalec takšnega zemljevida še posebej potruditi; zaradi verodostojnosti podatkov mora tudi na teren, 
ga slikati ali na drug način označiti, v pomoč pa su mu lahko tudi kolikor toliko ažurirani načrti večjih meril. 



147 

 

 

 
 
                            Slika 99. Perspektivni reliefni zemljevid Kranja in širše okolice, izdelan leta 1938. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 100. Kranj z označeno kulturno pokrajino v 
zaledju. Povečana slika, skopirana iz perspektivnega 
reliefnega zemljevida Kranja (slika 101).  
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                   Slika 101. Povečan izsek iz perspektivnega reliefnega zemljevida Kranja z okolico. Na njem je v   
                   ospredju dobro vidna parcelacija zemljišča, izstopajo pa tudi stavbe in cestno omrežje. 
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PODROBNI OPIS PERSPEKTIVNEGA RELIEFNEGA ZEMLJEVIDA SLOVENIJA IN SOSEDNJIH 
POKRAJIN 
 
          Zemljevid pod tem naslovom je prvi perspektivni reliefni zemljevid, ki nazorno in v celoti prikazuje 
Slovenijo s pogledom od juga proti severu, z višine 15.000 m nad Kvarnerjem. V ospredju zemljevida so 
prikazani Reški zaliv s Snežnikom v ozadju, Gorski Kotar, severni del Istre z Učko in Slavnikom ter Tržaški 
zaliv. Na sredini zemljevida je Ljubljanska kotlina, zahodno od sredine so Gorenjska ravnina, Julijske Alpe, 
Furlanska nižina in Kras, na vzhodu pa Dolenjska, Posavje, Celjska kotlina, Dravsko polje in Pohorje. Na 
severu, za Karavankami, so Rož, Podjuna, Celovška kotlina, dolina Krke in Labotnice. V daljavi proti severu 
se vidijo visoki grebeni Alp, onstran njih pa Donava. Za Prekmurjem se vidita Porabje in ravnina z Blatnim 
jezerom. Na zemljevidu je upodobljeno rečno in komunikacijsko omrežje, povezano z manjšimi in več-
jimi naselji. Z osvetljenim in osenčenim reliefom je poudarjena členovitost terena, na katerem se vidijo 
kompleksi gozda.  
          Zemljevid prikazuje pokrajino na naraven način, kot da se opazovalec razgleduje ob sončnem 
vremeno s kake visoke gore. 
          Selan je po izgotovitvi tega zemljevida, pri katerem je kot slikar sodeloval Anton Roj c iz Kamnika, 
pod njim zapisal, da znaša merilo na zemljepisni širini Reke 1 : 135.000, Ljubljane 1 : 233.000 in Celovca  
1 : 219.000. 
 
Slika 103 na strani 150 prikazuje izsek iz perspektivnega reliefnega zemljevida »Slovenija in sosednje 
pokrajine«. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Slika 102. Takole je Ivan Selan z lesenim pantografom   
     (naredil ga  je sam) prenašal podatke iz topografske karte  
     v na novo nastajajoči perspektivni reliefni zemljevid.  
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  Slika 104. Povečan izsek iz spodnjega perspektivnega    
   reliefnega zemljevida. 
 
 
 
 

 
 
Slika 105. Julijske Alpe, Bled, Bohinj in Kranjska gora, turistični perspektivni reliefni zemljevid. Merilo na 
zemljepisni širini Radovljice je 1 : 38.460, Bleda 1 : 45.455, Bohinjskega jezera, Triglava in Kranjske Gore 
1 : 71.430. V sodelovanju s slikarjem Ludvikom Juhantom, Žgajnarjevim s Komendske Dobrave, je bil Selanov 
zemljevid natisnjen leta 1954.  
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Slika 106. Izsek iz perspektivnega reliefnega zemljevida »Kranj z Gorenjsko in Koroško«. Merilo na originalu na 
zemljepisni širini Kranja je 1 : 31.705, Tržiča 1 : 54.050 in Celovca 1 : 117.650.  V sodelovanju s slikarjem 
Ludvikom Juhantom, Žgajnarjevim s Komendske Dobrave, je bil Selanov zemljevid natisnjen leta 1954. 
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                                         Slika 107. Razglednica: Ivan Selan pred perspektivnim reliefnim zemljevidom 
                                                   kamniškega in domžalskega okoliša. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 108. Nemi perspektivni reliefni zemljevid kamniškega in domžalskega okoliša. Zemljevid zavzema vse 
ozemlje od severnega dela Ljubljane do avstrijske meje, na zahodu do Medvod in Kranja, na vzhodu do 

Gornjega Grada, Trojan in Moravč. Velikost zemljevida je 70 cm   100 cm. Je brez napisov in drugih znakov. 
Po navodilu Ivana Selana je zemljevid pobarval akademski  slikar Ivan Marinšek s Pšate pri Dragomlju (glej 
sliko 109 na strani 154). V nemi, barvni obliki je bil dokončan leta 1962. Zemljevid ni bil natisnjen. Kje je sedaj 
barvni original, ni znano. 
 



154 

 

 

 
 
 
Slika 109. Kopija dogovora med Ivanom Selanom in Ivanom Marinškom o slikovni obdelavi perspektivnega 
reliefnega zemljevida kamniškega in domžalskega okoliša. 
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RISARSKO ORODJE IN PRIPOMOČKI 
Ivan Selan je zemljevide in druga risarska dela izdeloval z različnim, a preprostim risarskim orodjem. 
Večino si ga je napravil sam. 
 
          Hkrati ko me je (avtorja te knjige: Marka Žerovnika) Ivan Selan prosil, naj po njegovi zamisli 
dokončam stenski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000, mi je velel, naj vzamem poleg nedokončanih 
listov zemljevida tudi njegovo risarsko orodje, ker ga on zaradi oslabelosti (bolezni) ne bo več rabil. 
Njegovi želji sem rad ustregel, hkrati pa sem bil žalosten, ko sem videl na domači postelji z boleznijo 
močno prizadetega človeka, prej tako vitalnega in ustvarjalnega duha. Nekaj dni po najinem srečanju, 29. 
septembra 1981,  je Selan, veliki slovenski domoljub, umrl. Obljubo, ki sem mu jo dal, sem izpolnil. Leta 
1982 je bil stenski zemljevid Slovenije natisnjen. 
          V nadaljevanju navajam meni v last izročeno risarsko orodje in pripomočke, razstavljene na ogled v 
Selanovi spominski sobi v Komendi. Žal med njimi ni njegovega lesenega križnega pantografa, na katerega 
je bil zelo ponosen in s pomočjo katerega je izdelal najbolj zahtevne in najlepše kartografske izdelke – 
perspektivne reliefne zemljevide.   
 

 
Risarsko orodje in pripomočki, s katerimi je med drugim Ivan Selan ustvaril  
remek kartografska dela 
 
  1.  Pelikan Graphos kpl (60 peres, 2 držali in 3 rezervni jezički za držalo) 
  2.  6 stekleničk Leonhardi z barvnimi tuši (rabljeno) 
  3.  Tekočina v steklenički za fiksiranje (rabljeno) 
  4.  Cevka za fiksir 
  5.  Kos kitajskega tuša v trdni obliki 
  6.  Steklena posoda za ribanje kitajskega tuša 
  7.  Okrogla steklena posodica 
  8.  2 tubi rjavkastordeče barve za ploskovno prekrivanje (»dekanje«) 
  9.  Porcelanska posodica za mešanje barv 
10.  2 čopiča 
11.  2 kovinski pinceti 
12.  Šestilo (»nulcirkel«) v etuiju 
13.  Usnjena puščica 
14.  Šestilo za risanje krogov 
15.  Šestilo za označevanje razdalj 
16.  2 šestili za risanje linij 
17.  Šestilo za risanje dvojnih linij 
18.  5 večjih strugal (»šabarjev«) 
19.  16 manjših strugal (»šabarjev«) 
20.  Posoda z večjim številom raznih grafos peres 
21.  4 posodice z večjim številom raznih redis peres 
22.  Posodica s kovinskimi peresnimi strugali (»šabarji«) 
23.  3 kovinske sponke 
24.  4 plastične sponke 
25.  Razna strugala (»šabarji«) v krilni kovinski škatlici 
26.  4 manjša držala s tankimi – damskimi peresi 
27.  Kovinsko stojalo kot držalo za peresa 
28.  2 manjši in 1 večje držalo za peresa 
29.  7 različnih radirk 
30.  Kovinsko držalo z radirko 
31.  Različna redis peresa v plastični škatlici 
32.  4 različno debeli in oblikovani svinčniki 
33.  16 okroglih plastičnih posodic različno debelih minic 
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34.  12 oglatih plastičnih in papirnatih posodic z različno debelimi minicami 
35.  3 držala za različno debele minice 
36.  3 navadni uporabljeni svinčniki 
37.  6 okroglih kartonskih držal za razmaz grafičnega nanosa pri senčenju 
38.  5 različnih šablon za pisanje 
39.  2 etuija za shranjevanje šablon za pisanje 
40.  Barvni svinčnik (flomaster) Rotocolor 
41.  Modra žarnica 
42.  7 tub tuša Pelikan, postavljenih v plastični posodi 
43.  Škatla za tuš Pelikan 
44.  30 cm dolgo plastično ravnilo z geometrijskimi liki 
45.  Plastična šablona za risanje krogov 
46.  Plastični krivuljnik 
47.  Kovinski kompas 
48.  Tuba s črnim tušem Stadler 
49.  7 različno oblikovanih malih pil v etuiju 
50.  Mala trikotna pila z lesenim držalom 
51.  Okrogli kovinski termometer z lesenim podstavkom 
52.  Štirioglata kovinska mrežica z ročajem 
53.  Štirioglata vdolbena kovinska mrežica z ročajem 
54.  Mali kovinski primež 
55.  4 štirioglate kovinske uteži različnih velikosti 
56.  Nož za rezanje papirja 
57.  Okrogel kovinski meter 
58.  20-centimetrsko dvostransko papirnato merilo 
59.  Transverzalno merilo 1 : 1.000 
60.  Transverzalno merilo 1 : 2.880 
61.  Kovinsko distančno merilo 
62.  Mali čopič za odstranjevanje smeti 
63.  Steklenec za ostrenje svinčnikov na držalu 
64.  Kamen za fino in srednje grobo brušenje peres                      
65.  Kamen za grobo brušenje peres 
66.  12 podolgovatih kartonskih meril različnih sorazmerij 
67.  5 britvic (»žiletk«) 
68.  5 strugal (»šabarjev«)                                                                                          Slika 110. Takole je Selan krokiral na  
69.  2 šilčka za ostrenje svinčnikov in minic                                                    terenu (avtor risbe ni znan). 
70.  14 kosov štirioglate bele krede različnih velikosti 
71.  2 kosa male okrogle črne (grafitne) krede 
72.  Priprava za pikanje s kovinsko ostjo 
73.  7 vložkov modre barve za kemične svinčnike 
74.  Kemični svinčnik olivno zelene barve v krilni kovinski škatlici 
75.  Leseno stojalo z dvema različno velikima povečevalnima lupama 
76.  Manjše plastično povečevalo v plastičnem etuiju 
77.  Mala lupa na lesenem držalu z veliko povečavo 
78.  Mala lupa z veliko povečavo 
79.  Steklenička rabljenega rdečega tuša Karbon  
80.  Zobna krtačka za pršenje barve skozi kovinsko mrežico 
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               Slika 111. Risarsko orodje in pripomočki, razstavljeni v spominski sobi Ivana Selana v Komendi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                   Slika 112. Ivana Selana so na njegovem domu v Suhadolah obiskali imenitni gostje:  
                   na levi polkovnik z Vojaškega geografskega inštituta v Beogradu, tretji od leve, ob Selanu,  
                   akademik prof. dr. Svetozar Ilešič. 
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IVAN SELAN OB DELOVNI MIZI 
 
          Ob nekem obisku mi je Selan dejal: »Takole ob sedmih, osmih zjutraj začnem, potem pa rišem, z 
vmesno prekinitvijo za kosilo, do enajstih, včasih še čez. Kadar moram navesti poklic, zapišem kmet in 
kartograf.« Da, dolgo je bil oboje. Pri 65 letih je oddal kmetijo v najem in ostal samo  kartograf. Ko sem 
opazoval njegovo ustvarjalno delo, sem opazil, da so njegove roke videti nekoliko okorne, toda prsti 
so bili pri risanju z ostro ošiljenim svinčnikom in s tankim peresom za tuš izjemno spretni.  

          Zato se ni čuditi, da je ugledni slovenski 
geograf prof. dr. Valter Bohinec zapisal: »Sela-
nova dela odlikuje precizna risba, skladnost 
barv in lepa pisava krajevnih imen, v katerih je 
razvil malone svojevrsten slog.« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 113. Ivan Selan v mladih, razburljivih letih.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Slika 114. Ivan Selan v mirnih, a najbolj ustvarjalnih letih. 
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Slika 115. Ivan Selan izdeluje zadnji, stenski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000, sestavljen iz štirih delov, 
ki ga zaradi bolezni in smrti ni dokončal; po dobrem letu in pol ga je na Selanovo željo dokončal dr. Marko 
Žerovnik, avtor te knjige, leta 1982. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   Slika 116. Vodnjak, vir življenja, je Ivan Selan    
   upodobil na plakatu, ki je vabil ljudi na krajevno   
   praznovanje 20. julija 1980. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Slika 117. Ivan Selan je umrl v torek, 29.   
septembra 1981, ob 13.45. A s svojimi 
neizmerno dragocenimi deli je ostal 
med nami za vedno.  
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OBVEŠČANJE JAVNOSTI O ŽIVLJENJU IN DELU  
IVANA SELANA 
 

O Ivanu Selanu in njegovem kartografskem delu so bili v obdobju 1949–2003 objavljeni v 
javnih občilih številni prispevki, pa ne samo v Sloveniji, tudi v nekaterih drugih republikah 
nekdanje Jugoslavije. 
 
          V objavljenih člankih je Selan predstavljen kot izjemen človek. Pripisujejo mu izstopajoče vrhunske 
sposobnosti, zlasti na področju kartografskega ustvarjanja, čeravno za to delo ni bil posebej šolan. Talent 
in vztrajnost v preciznem delu in branje strokovnih knjig so mu omogočili, da se je razvil v vodilnega 
kartografa v Jugoslaviji. Zato ni naključje, da so o njem pisali številni mediji. Z obveščanjem javnosti pa je 
prihajalo vse več, tudi najzahtevnejših naročil za izdelavo splošnogeografskih zemljevidov, tematskih kart 
za posamezne stroke in drugo. 
          Bralec si bo o Selanu ustvaril najbolj jasno sliko, če bo prebral besedila v vseh tu 51 prepisanih 
prispevkih.  
          

 Najprej si oglejmo naslove prispevkov in kje so bili objavljeni: 
 
  1.   Nekaj važnejših dogodkov, 3. Politični dogodki (Koledar Družbe sv. Mohorja, 1930), str. 162.  
  2.  Slovenski kartograf Ivan Selan (Tovariš, 21. oktober 1949), str. 162. 
  3.  Delo za novi zemljevid Slovenije (Tovariš, 21. oktober 1949), str. 162. 
  4.  Z občnega zbora Turističnega društva Kranj (Gorenjski glas, 4. april 1953), str. 163. 
  5.  Gorenjski seljak – najbolji kartograf u Jugoslaviji, tekst M. Milanović ( Politika, 22. marec 1953), str.  
        164. 
  6.  Perspektivni reliefni zemljevid Slovenije (Ljubljanski dnevnik, 26. maj 1954), str. 165 . 
  7.  Brez šole strokovnjak (Tedenska tribuna, 14. oktober 1954), str. 165. 
  8.  Nazorna podoba Slovenije (Slovenski poročevalec, 26. maj 1954), str. 165. 
  9.  Turistična sezona na Bledu v polnem razmahu (Slovenske poročevalec, 4. avgust 1954), str. 166 
10.  Slovenija v plastični podobi – nov reliefni zemljevid naše dežele (Ljudska pravica – Borba, 26. maj   
        1954), str. 167. 
11.  Izšel je turistični reliefni zemljevid Kranja (Ljubljanski dnevnik, 29. julij 1954), str. 167. 
12.  Kaj bo letos razstavljeno na Gorenjskem sejmu (Glas Gorenjske, 1954), str. 168. 
13.  Kranj in turizem (Slovenski poročevalec, 25. maj 1955), str. 168. 
14.  Risalnica v kmečki hiši – Ponarejeni stotaki odkrili neznani talent Ivana Selana, tekst Jože Šircelj   
        (Ljubljanski dnevnik, 11. januar 1958), str. 168. 
15.  Tovariš urednik! – Še o specialkah, tekst Ivan Selan (Delo, Pisma bralcev, 5. oktober 1961), str. 169. 
16.  Kmet – znamenit kartograf (Primorske novice, 7. februar 1962), str. 171. 
17.  K panoramski razglednici Kamnika – Pojasnilo kartografa Ivana Selana (Kamniški občan, april  
        1963), str. 171. 
18.  Ivan Selan, tekst Valter Bohinec (Bibliografski leksikon, 1964), str. 172. 
19.  Geograf naivac, tekst Nenad Gol (revija Globus, Zagreb, 21. januar 1964), str. 173. 
20.  Reliefni prikaz kamniškega kota (Gorenjski dnevnik, 14. marec 1965),str. 175. 
21.  Kalejdoskop (Delo – TV priloga, 26. september 1966), str. 175. 
22.  Nova izdaja turistične avtokarte Slovenije je v redu, tekst Ivan selan (Delo, Pisma bralcev, 2. februar  
        1967), str. 175. 
23.  Kdor ne spoštuje se sam, podlaga je tujčevi peti, tekst France Avčin (Delo, Pisma bralcev, 19.   
         januar 1967), str. 176. 
24.  Kajpak, kartograf in kmet, tekst Jože Šircelj (Mladina, 20. februar 1967), str. 177. 
25.  Tovariš iz sobe številka enajst, tekst Srečko Šorli (TV 15, 13. julij 1968), str. 179. 
26.  Tudi v Suhadolah ne spe (Kamniški občan, oktober 1968), str. 180. 
27.  Kartografovo pojasnilo, tekst Črtomir Zorec (Glas, 22. november 1968), str. 180. 
28.  Ivan Selan – kartograf, tekst Ivan Sivec (Glas, 7. januar 1970), str. 181. 
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29.  Suhadole: Asfaltirana cesta skozi vas (Kamniški občan, 20. november 1970), str. 184. 
30.  Pomenki o Mengšu in njegovih ljudeh, tekst Črtomir Zorec (Glas, 8. in 12. april 1972), str. 184. 
31.  Atlas že, toda ne veliki, tekst Drago Kralj (Delo, Sobotna priloga, 22. april 1972), str. 186. 
32.  Pomislek ob Velikem atlasu, tekst Janko Svetina (Delo, Sobotna priloga, 22. april 1972), str. 186. 
33.  Mesto spreminja podobo (Kamniški občan, oktober 1972), str. 187. 
34.  Mož, ki riše zemljevide (Pionir, 1975/76), str. 187. 
35.  Seljak iz enciklopedije, neobični medžu nama (Arena, Zagreb, 30. junij 1977), str. 188. 
36.  Izjalovljeni izlet zaradi lažnive avtokarte, tekst Stanko Sušic (Nedeljski dnevnik, 4. september  
        1977), str. 190.   
37.  Avtokarta ni lažniva!, tekst Ivan Selan (Nedeljski dnevnik, 2. oktober 1977), str. 190. 
38.  Kmet iz enciklopedije (Nedeljski dnevnik, 26. februar 1978), str. 191. 
39.  Turistično društvo Kranj (Gorenjski glas, 13. oktober 1978,  8. zapis), str. 192. 
40.  Pogovor s kartografom Ivanom Selanom (Prvo klasje, posebna številka: Iz naših vasi, Komenda,  
        1978/79), str. 193. 
41.  Moje sodelovanje z Ivanom Selanom, tekst Marko Žerovnik (knjiga o Komendi, 1991), str. 195. 
42.  Življenjepis Ivana Selana – kartografa – samouka – kmeta, tipkopis Slavno Selan, Domžale, 1.  
        december 1993), str. 197. 
43.  Ivan Selan, kartograf samouk, tekst Marko Žerovnik (iz govora o odprtju spominske sobe kartografa  
         Ivana Selana v Komendi, 2002), str. 201. 
44.  Ivan Selan, tekst Jože Pavlič (knjiga o občini Komenda: Življenje od kamene dobe do danes, 2002),  
         str. 202. 
45.  Stoletnica rojstva kartografa Ivana Selana, tekst Jože Pavlič (zapisnik s 1. seje Odbora za pripravo  
        slovesnosti ob 100-letnici rojstva Ivana Selana,  15. april 2002), str. 203. 
46.  Rod kartografa Ivana Selana – 1. del, tekst Jože Pavlič (Aplenca, Glasilo občine Komenda, 15.  
        november 2002), str. 204. 
47.  Rod kartografa Ivana Selana – 2. del 13. december 2002), str. 205. 
48.  Sončne in senčne plati našega vsakdajnika (Kamniške novice, december 2002), str. 206. 
49.  Kartograf Ivan Selan, tekst Jože Pavlič (Mohorjev koledar 2003, Celje 2002), str. 206. 
50.  Ivan Selan, kartograf samouk, tekst Marko Žerovnik (Geografski vestnik, Ljubljana, 2003), str. 209. 
51.  Mojster za zemljevide, tekst Primož Hieng (Kamniške novice, marec 2003), str. 210. 
 
Poleg omenjenih člankov obstaja še nekaj znanih prispevkov o Ivanu Selanu (hranijo se v Mestnem 
arhivu v Ljubljani), ki pa jih tu ne navajam s celotnim besedilom: 
 
1.  Zemljevid  L R S  (naslovnica, Tovariš, 15. marec 1951, št. 8). 
2.  Križem kražem po Gorenjski – relief mesta Kamnika se je vrnil na svoje mesto (Gorenjski glas,  
      september 1952, št. 38). 
3.  Društvo naj se razširi (Glas Gorenjske, 4. april 1953). 
4.  Perspektivni reliefni zemljevid Slovenije (Ljubljanski dnevnik, 26. maj 1954). 
5.  Reliefna karta in prospekt (Kamniški občan, marec 1962). 
6.  V delavnico sem tvojo zrl (Pomenki …, Glas, 12. april 1972). 
7.  Turistično društvo Kranj (Glas, 20. oktober 1978). 
8.  Nekaj besed o Kamniku ob njegovi 750-letnici, tekst Črtomir Zorec (Glas, 2. september 1980). 
 

 
 
V nadaljevanju navajam besedila o Ivanu Selanu, objavljena v javnih občilih in v 
drugih virih v obdobju 1949–2003. Izvzet je Mohorjev koledar, ki v letu 1930 
navaja zaposlitev Janeza (Ivana) Selana na Vojnogeografskem inštitutu v 
Beogradu.   
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Koledar Družbe sv. Mohorja, Celje, 1930, str. 198 

Nekaj važnejših dogodkov 
3.- Politični dogodki 
 
1929. April – 10. je poklicalo vojno ministrstvo samouka Janeza Selana iz Suhadol pri Kamniku za pomožnega 
risarja v vojno geografski institut. 
 
 
 
Tovariš, 21. oktober 1949, št. 42 

Slovenski kartograf Ivan Selan 
 
          »Risanje zemljevidov je izmed vseh risarskih veščin ena najtežjih panog, ki zahteva poleg strokovne 
izvežbanosti predvsem železne vztrajnosti. Ivan Selan, katerega dela obravnavamo, je v svojem bistvu 
kmetovalec, danes pa eden naših najuspešnejših kartografov. Prve zemljevide je narisal kot popoln samouk. 
Na pobudo takratnih naročnikov je odšel v kartografski oddelek Vojnega geografskega instituta v Beogradu, 
kjer je v poldrugem letu spoznal sodobno kartografijo. Pridobljeno znanje si je v teku let tako izpopolnil, da je 
danes kos tudi najtežjim nalogam. Do sedaj je izdelal že čez sto zemljevidov, več reliefnih zemljevidov in 
reliefov… 
          Marljivi Selan se pod vodstvom geografov že pripravlja na nova dela: relief cele Slovenije, po katerem bo 
nato izdelal plastični zemljevid, risani zemljevid gozdarstva Slovenije in specialni zemljevid naših gora v osmih 
delih itd.« 
 
          Pripomba: V Tovarišu je članek opremljen s šestimi slikami, ki so tu izpuščene. 
 
 
 
Tovariš, 21. oktober 1949, št. 42 

Delo za novi zemljevid Slovenije 
 
          Slovensko ozemlje je bilo že večkrat prikazano na posebnih zemljevidih. Najstarejši zemljevidi naših 
pokrajin izvirajo iz 16. stoletja (Lazius, Ortelius, Mercator). V 17. stoletju je Vischer narisal velik zemljevid 
Štajerskega, Valvasor pa Kranjskega. Leta 1744. je Florjančič izdal Kranjsko na 12 listih. Deset let je potoval, 
določal lego krajev in risal zemljevid. Prvi stenski zemljevid Kranjskega v slovenskem jeziku je 1eta 1845 priredil 
Henrik Freyer. Celotno slovensko ozemlje pa je prvi prikazal na popolnoma slovenskem zemljevidu Peter Kozler 
leta 1861. Od vseh teh zemljevidov so ohranjeni le redki izvodi po raznih zbirkah.                               
           Po prvi svetovni vojni je Slovenska Matica v Ljubljani izdala zemljevid slovenskega ozemlja v merilu 
1:200.000. Za šolsko rabo so izšli v stari Jugoslaviji nekateri pregledni zemljevidi slovenskega ozemlja in 
Dravske banovine (Dimnik, Verk, Bohinec). Leta 1940. je bit osnovan poseben risarski zavod, ki je začel s 
pripravami za izdajo posebnega atlanta Slovenije. Na več kot sto kartah naj bi bile prikazane razmere 
Slovenije. Veliki načrt je prekrižala druga svetovna vojna. Po osvoboditvi je izdelal Geografski inštitut JA v 
Beogradu zemljevid LR Slovenije v merilu 1 : 300.000. 
          Ker so vsi ti zemljevidi razprodani in razen zadnjega tudi zastareli, je bilo treba misliti na izdajo 
novega zemljevida Slovenije. Naše gospodarske in turistične ustanove ter posamezniki nujno potrebujejo 
tak zemljevid. Zelo potreben je tudi šolam v naši in v drugih republikah. Zato sta se Državna založba 
Slovenije in Komite za turizem in gostinstvo pri vladi LRS odločila za izdajo novega zemljevida. Prirejanje 
zemljevida sta prevzela dr. Valter Bohinec in prof. France Planina, ki sta po osvoboditvi že priredila 
zemljevid FLRJ. Njun zemljevid Jugoslavije je namenjen za vso državo in ga tiska tiskarna Ljudske pravice 
v slovenski, hrvaški. srbski in makedonski priredbi. Mimogrede bodi povedano, da je to prvi zemljevid v 
makedonskem jeziku. Zemljevid je v vseh štirih variantah narisal Ivan Selan, ki je že prej risal razne 
podrobne karte za turistične in upravne namene ter izdeloval reliefe. Prevzel je risarsko delo tudi pri 
novem zemljevidu Slovenije. 
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Naše bralce bo gotovo zanimalo kako nastaja novi zemljevid. 
           Delo  traja že skoraj dve leti. Najprej so zastopniki Komiteja za turizem in gostinstvo, oba avtorja in 
kartograf na skupnih posvetovanjih določili obseg in merilo zemljevida ter glavne smernice za njegovo vsebino. 
Zemljevid Slovenije bo izdelan v merilu 1:300.000 in bo obsegal vse slovensko ozemlje od Tilmenta v Furlanski 
nižini do izliva Lendave v Muro. Severni rob bo nad Porabjem na Madžarskem. Na jugu bo pa priključena vsa 
Istra in Kvarner, ker so tam važni izletniški kraji, kjer naši delovni ljudje preživljajo svoj dopust na Jadranu. 
Avtorja sta izbrala lestvico višinskih črt in barv, po posameznih predelih pa določala, katere vode, ceste, kraji, 
turistične postojanke itd. naj bodo vrisane in označene. Za pravilna imena gora, vodovja in krajev marata 
pregledati množico zemljevidov in knjig, saj vlada v našem imenoslovju še velika nejasnost. Mnogo je krajev, ki 
jih strokovne in družbene izdaje kot na primer Krajevni leksikon in Zakon o upravni razdelitvi Slovenije ter 
specialke Vojno-geografskega instituta različno imenujejo. Za kraje izven Jugoslavije sta se avtorja držala 
načela, da se uporabljajo slovenska imena povsod tam, kjer še prebivajo Slovenci ali kjer v naši živi govorici še 
obstoja slovensko ime kot na primer Trg (Feldkirchen), Videm (Udine) itd. Mnogo imen sta morala ugotoviti pri 
ljudeh iz dotičnih krajev ali na kraju samem. Veliko težavo je povzročila označba krajev po številu prebivalstva. 
Ker še niso objavljeni rezultati novega štetja in niso dostopni viri za kraje onstran meje. Ker se bo zemljevid 
rabil za turistične namene, bo pri krajih označeno ali so proglašeni za letovišča in kopališča, ali hranijo 
kulturno-zgodovinske in narodopisne spomenike, ali so znani po arheoloških najdbah, ali po dogodkih iz 
narodnoosvobodilne borbe, ali imajo športne naprave, reševalne baze, pošto itd. Pri cestah bo navedena 
razdalja med kraji v kilometrih. Pri hitrem tempu našega razvoja je bilo težko zbrati vsaj kolikor toliko 
natančne podatke o vsem tem. Saj se mesec za mesecem gradijo nove naprave, ceste, gozdna pota itd. 
          Ogromno delo opravlja kartograf. Pri nas ni strokovno izšolanih kartografov. Le nekatere ustanove kot na 
primer Geografski inštitut univerze, Statistični urad pri vladi LRS, Geografski muzej in nekatera ministrstva ter 
direkcije imajo strokovnjake risarje, ki so se v praksi izurili za risanje zemljevidov. Zato je bilo toliko več vredno, 
da se je risanja zemljevidov Jugoslavije in Slovenije lotil kmečki posestnik in zadružnik Ivan Selan iz Suhadol pri 
Komendi, ki se odlikuje s silno spretno roko, bistrim očesom, neumorno vztrajnostjo in veliko natančnostjo. Po 
navodilih avtorjev je najprej iz specialk prevzete višinske črte prenesel v pomanjšanem merilu na šest listov 
prozornega papirja. Na drugo skupino listov je nanesel vodovje, na tretjo cestno omrežje, na četrto železnice, 
kraje in imena, na peto državne meje, na šesto posebne znake, ki bodo kazali pomembnost krajev. Vsi ti listi se 
morajo natančno skladati, kar ni malenkost, saj vsaka sprememba vremena povzroča, da se listi krčijo ali 
raztegujejo. Izvedel je več kilometrov črt in napisal več tisoč imen, vse s prosto roko in v različnih pisavah. 
Večkrat pregleduje s tušem izvlečene črte, če so povsod enako debele in enako črne. 
          Po končanem pregledu bodo originalne risbe oddane tiskarni Ljudske pravice, ki je edina v Sloveniji 
zmožna tako kompliciranega dela. Tiskarna bo risbe prenesla na filme, s teh pa na cinkove plošče. Za vsako 
barvo je potrebna posebna plošča. Vse delo mora tiskarna opraviti izredno natančno, ker sicer pridejo ceste na 
reke ali na železnice, med ploskvami ostajajo presledki ali pa se ploskve prekrijejo in podobno. Ko bo prišel 
zemljevid po planu na vrsto, bo stroj za ofset tisk dan za dnem požiral liste papirja in jih prekrival zdaj z rjavimi, 
zdaj z rumenimi, potem spet z modrimi, rdečimi in črnimi barvami, dokler ne bo po nekaj tednih dotiskal zadnje 
barve in bo prvi natis odposlan med ljudstvo. Med tiskarskim delom pa bosta avtorja s kartografom že dalje 
pripravljala reliefni in šolski zemljevid Slovenije. 
 
 
 Gorenjski glas, št. 14,  4. april 1953, str. 7 

Z občnega zbora Turističnega društva Kranj 
Društvo naj se razširi 
 
          Turistično društvo v Kranju je doseglo v lanskem letu dokaj uspehov, kar pa je predvsem zasluga 
požrtvovalnega odbora. Le-ta je nosil skoraj vso dejavnost na lastnih plečih. Morda je delno tudi sam kriv temu 
?! Vsekakor bi moral občni zbor o tem razpravljati in ugotoviti, kako da je bilo na zboru le kakih 50 ljudi. To je 
doslej najnižja udeležba med obč. zbori kranjskih društev, čeprav imajo mnogo manj članov (na papirju)!). 
Vseeno pa ne gre valiti vso krivdo na odbor. Prav gotovo je ta odraz premajhnega zanimanja Kranjčanov za 
delo na tem pomembnem področju. Saj končno ni težavno najti dokaze, ki bi podkrepili to trditev: zanemarjene 
izložbe in pročelja hiš, smeti, različne podrtije, razbijanje žarnic itd. itd. Vse to priča, da Kranjčanom ne dela 
preglavic zunanji izgled mesta in vtis, ki ga bo imel tujec. In ne samo to: tudi na devize se požvižgamo, ali ne? 



164 

 

 

          Vsekakor pa je hiba društva, da ni širilo svoje vrste med delavstvom. Omejevalo se je na center mesta in 
verjetno prav s tem krepilo mlačnost med članstvom. Saj je že pogrešna resnica, da je med delavstvom veliko 
več vitalnosti in prizadevnosti. Obenem pa predmestja potrebujejo prav toliko ali še več vzgoje in pomoči pri 
razvijanju kulturnih navad in zunanji ureditvi, ki so predpogoj za krepitev turizma. O tem je občni zbor precej 
razpravljal. Nekdo je celo predlagal, naj se sindikati kolektivno vključijo v članstvo, kajti društvo bo doseglo 
vzgojni učinek le, če bo množično. Ni dvoma, da bodo te ugotovitve pripomogle, da se delo društva v prihodnje 
poveča in izboljša. 
          Splošno priznanje pa zasluži nova reliefna karta, ki jo je po naročilu društva izdelal kartograf Ivan Selan. 
Resda je karta precej draga (okoli 700.000), vendar bo ogromno pripomogla k propagiranju prirodnih lepot 
severnega dela kranjskega okraja. S svojo kakovostjo prekaša skoraj večino inozemskih. 
          Na koncu zborovanja je bilo sklenjeno, da se društvo kolektivno včlani v Socialistično zvezo delovnih ljudi, 
nato pa je bil izvoljen nov odbor.  
 
 
Politika, Beograd, 22. marec 1953 
M. Milanović 

Gorenjski seljak – najbolji kartograf u Jugoslaviji  
(Članek je v Politiki napisan v cirilici) 
 
          Ljubljana, 21, marta nova turistićka karta Slovenije, izradjena u 17 boja, verovatno je jedina najbolje 
izradženih geografskih karata u našoj zemlji. Krupnim slovima ispisano je pri dnu ime čoveka koji je kartu radio 
pune dve godine. 
 … će ko poverovati da je  Ivan Selan, čije je ime dosad ispisano na 60 geografskih i reliefnih karata običan 
seljak, čovek koji ima samo osnovnu školu. A ipak, on je danas najbolji kartograf u Jugoslaviji. 
         Selo Suhadole, blizu Kamnika, u kojem živi Ivan Selan, do pre nekoliko dana bilo je pokriveno snegom. Na 
njivama se još ne radi, pod krovima uredni seljaci tek pripremaju poljoprivredne mašine i druge uredžaje za 
prolečne radove koji če biti gotovi za koji dan. 
          U staroj, brižljivo obnovljenoj gorenjskoj kuči, čija su oivičena glatkim tesanim…, a prozori ukrašeni 
umetno izradženim rešetkama od kovanog voždža, Ivan Selan radi na geografskim kartama i reljefima već 
duže od dve i po decenije. Njegova radna soba u seljačkom stilu i novim unutrašnjim nameštajem, puna je 
geografskih karata – originala i prvih odtisaka – reljefa, crtačkog pribora i prozirnih dogačkih tabaka hartije na 
kojima Selan s milimetarskom tačnošću upisuje gradove i sela, planinske masive, vrhove i kote, rečne slivove, 
železnice i puteve. Na dva sastavljena stola zategnuta je buduća reliefna karta Juliskih Alpa, koja obuhvata 
teren od Gorice do Milštatskog Jezera i od Tržiča do Grosgloknera. 
          Selan je još u osnovnoj školi bio darovit crtač. Kada je napustio školu, oduševila ga je geografija. U 
školskim učionicama pažljivo je razgledao geografske karte, čitao je geografske udžbenike, kod kuće u 
slobodnim časovima crtao planine i reke i čitao, mnogo čitao. 
          Glas o veštom crtaču brzo se razneo i mnogi su mu ponudili crtačke poslove. Prihvatio je ponudu Vojno-
geografskog instituta. 
    – Otišao sam u Beograd, kaže Selan, i prve nedelje sam gledao kako drugi rade. Druge nedelje sam već 
samostalno radio, a treće nedelje nije bilo posla koji bi mi bio nepoznat. 
        Ivan Selan je proveo u institutu godinu dana i za to vreme do tančina naučio kartografski posao. 
         Po dolasku u svoje selo, Selan je najpre izradio školske geografske karte sreza Kamnik, a zatim detaljni 
reljef grada Kamnika, koji se još i sada čuva u prostorijama Kamničke opštine. Zatim su stizali novi poslovi: 
školske karte okoline Ljubljane, relief grada Kranja – koji je izazvao divljenje posetilaca na prošlogodišnoj 
sreskoj privrednoj izložbi u Kranju, iako je radžen pre dvadeset godina, reljef planine Komne (koji je izgoreo 
zajedno s domom, za vreme okupacije), reljefna karta Gorenjske, Kranjske gore, Planine itd. 
          Posle oslobodženja, saužeći se katastarskim mapama, Selan je izradio reljef Jadranskog Primorja (čuva se 
u Beogradu), geografski karti FNRJ na slovenačkom, srpskohrvatskom i makedonskom jeziku, karti sreza Kranj 
i okoline, turističku kartu Slovenije – ukupno oko 160 geografskih i reljefnih karata. Sve precizne karte, gde je 
bila potrebna izvanredna oštrina i tehnička doteranost, poveravane su  za… 
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          Ivan Selan ima petdeset godina i jedini je član Geografskoh društva bez akademskog obrazovanja. Da je 
mogao biti primljen za člana, trebalo je pravila tako dopuniti da član Geografskog društva može biti svaki 
gradžanin koji se aktivno bavi geografskim radom, bez obzira na školske kvalifikacije. 
          Stručni časopisi dali su najbolje ocene o svim geografskim kartama Ivana Selana, ističući da je on, iako 
gotovo neškolovan čovek, danas najbolji kartograf naše države. 
 
 
 
 
Ljubljanski dnevnik, 26. maj 1954 

Perspektivni reliefni zemljevid Slovenije 
 
          Turistična zveza Slovenije v Ljubljani je izdala perspektivni reliefni zemljevid Slovenije in sosednjih 
pokrajin. Izdelal ga je Ivan Selan s sodelovanjem Antona Rojca, vsebino pa sta pregledala prof. dr. Valter 
Bohinec in prof. France Planina. 
Zemljevid ni nov samo po datumu izdaje, ampak predvsem po načinu prikaza in izdelave. To je slika Slovenije, 
kakršno bi približno videl tisti, ki bi se dvignil 15.000 m visoko nad Kvarner in gledal proti severu. V ospredju 
zemljevida so upodobljeni Gorski Kotar, Reški zaliv s Snežnikom v ozadju, severni del Istre z Učko in Slavnikom 
ter Tržaški zaliv. Sredino zemljevida tvori Ljubljanska kotlina, na zahodno stran se širijo Gorenjska ravnina, 
Julijske Alpe, Kras in Furlanska nižina, na vzhodno pa Dolenjsko, Posavje, Celjska kotlina, Pohorje in Dravsko 
polje. Za Karavankami se vidijo Rož, Podjuna, Celovška kotlina ter dolina Krke in Labotnice. V daljavi se vidijo 
visoki grebeni Alp ter onstran njih še Donava. Za Prekmurjem je vidno Porabje in nižina z Blatnim jezerom. V 
dnu doline se vidijo reke, ob njih ležijo mesta, na vsaki strani tečejo ceste in železnice. Pobočja gora so 
osvetljena in osenčena v skladu z njihovo členovitostjo; na njih se vidijo kompleksi gozda. 
          Tako za turistično propagando kot za učni pripomoček v šolah so perspektivni reliefni zemljevidi zelo 
prikladni, ker prikazujejo pokrajino na čisto naraven način, kakor da se opazovalec razgleduje ob najlepšem 
vremenu s kake visoke gore. Ta zemljevid je prvi, ki prikazuje na tako nazoren način vso Slovenijo. Perspektivni 
reliefni zemljevid Slovenije je bil izdelan kot stenski zemljevid, ki naj bi na najbolj enostaven in najlaže 
razumljiv način prikazal našo domovino. Tak stenski zemljevid stane 340 din, z vrisano državno mejo 360 din. 
Da pa bi bil bolj priročen, je del naklade bil zgiban v žepni format. Stane 380 din, z vrisano mejo pa 400 din. 
 
 
 
Tedenska tribuna, 14.  oktober 1954 

Brez šole strokovnjak 
 
          Ivan Selan, kmet iz Suhadol pri Mengšu je najboljši kartograf Jugoslavije. Ustvaril je že nad 160 
zemljevidov, od katerih so najbolj znani: »Jugoslavija«(v štirih jezikih, makedonska verzija je prvi zemljevid v 
makedonskem jeziku), »Turistični zemljevid Slovenije« in plastični zemljevid »Slovenija in sosednje pokrajine«, 
Dotiskana sta plastična zemljevida »Kranj z Gorenjsko in Koroško« in »Julijske Alpe«, kakor tudi velika 
»Pregledna karta gozdov LRS«. V delu ima plastično topografsko karto Ljubljane z daljno okolico, ki bo 
praktična zlasti za izletnike. Ima pa še velike načrte. Verjetno bo napravil še plastičen zemljevid Kamnika z 
okolico in Kamniškimi Alpami itd. Poleg zemljevidov je ustvaril več maket, več modelov tovarn in drugih večjih 
objektov, relief Julijskih Alp, Komne itd. itd. Selanova mojstrska dela ponovno potrjujejo staro resnico, da 
resničen talent, veselje do stroke in žilava pridnost lahko nadomestijo šolo. 
 
             
Slovenski poročevalec,  26. maj 1954, št.122 

Nazorna podoba Slovenije  
 
          Turistična zveza izda te dni nov zemljevid Slovenije, nov ne samo po datumu izdaje, ampak predvsem po 
tem, da je vse slovensko ozemlje z daljno soseščino vred prikazano na perspektivno-reliefni način. To je slika 
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Slovenije, kakršno bi približno videl tisti, ki bi se dvignil okoli 15 km visoko nad Kvarner. Osnova za to sliko je bil 
turistični zemljevid Slovenije. Vsa kvadratna polja turističnega zemljevida je bilo treba prenesti v trapeze, ki so 
se od spodnjega roba navzgor ožili in manjšali in jih je bilo proti ozadju slike vedno več v vsaki vrsti. S tem je 
bila dosežena perspektivnost in globina zemljevida. V trapeze je slikar postavil geografske objekte… s 
turističnega zemljevida, kakor bi jih gledal z južne strani z višine. S tem se je iz ravnine dvignil relief našega 
ozemlja. 
          Za turistično propagando so perspektivno-reliefni zemljevidi zelo prikladni, ker prikazujejo pokrajino na 
čisto naraven način, kakor da se opazovalec razgleduje ob najlepšem vremenu s kake visoke gore. Zelo lepe 
take zemljevide imajo Švicarji in Avstrijci. Mi smo imeli do sedaj tako upodobljen Bled s Triglavskim pogorjem. 
Prikazati majhen del pokrajine ni težko. Težko je pa napraviti nazorno sliko vse Slovenije, ker se z globino slike 
podrobnosti vse bolj izgubljajo in je treba izbrati zelo visoko razgledišče, da objekti spredaj ne zakrivajo 
pokrajine za seboj. 
          V ospredju zemljevida so upodobljeni Gorski Kotar, Reški zaliv s Snežnikom v ozadju, severni del Istre z 
Učko, Slavnikom itd. ter Tržaški zaliv. Ob modrem morju ležijo mesta, od njih tečejo bele ceste v notranjost, 
gozdnata pobočja gora so osvetljena in osenčena, po dolinah se vijejo svetlo modre reke. Najslabši del 
zemljevida je severna Istra, ki je prikazana preveč razčlenjeno in je preslabo zadet njen planotasti, kraški 
značaj. Najboljši je srednji pas. V mirnih barvah so upodobljeni Ljubljanska kotlina kot središče zemljevida, 
kras, Julijske Alpe, Furlanska nižina na eni pa Posavje, Dolenjsko, Celjska kotlina in Dravsko polje na drugi 
strani. Za Karavankami se vidijo Rož, Podjuna, Koroška jezera, na zahod Ziljska dolina, v globino slike pa se 
odpira pogled ob Krki in Labotnici, ki je položena med Savinjo in Kozjak, pa notri do Gradca. V daljavi se kažejo 
grebeni Alp do Donave. Za Prekmurjem se vidi Porabje in nižina z Blatnim jezerom. Imena krajev in vrhov so 
izbrana, da ne zakrivajo slike same in vendar omogočijo orientacijo. Natisnjena so v različnih velikostih skladno 
s perspektivo slike. 
          Zemljevid je izdelal znani kartograf Ivan Selan, ki je po osvoboditvi ustvaril že več lepih in velikih 
kartografskih del. Pri slikarskem delu mu je pomagal Anton Rojc iz Kamnika. Geografsko vsebino sta 
nadzorovala dr. Valter Bohinec in France Planina, avtorja turističnega zemljevida, ki je bil uporabljen za 
osnovo. Tiskarska dela je z vso natančnostjo in velikim smislom za estetsko stran zemljevida opravila tiskarna 
Ljudske pravice. 
          Novi zemljevid bodo z veseljem pozdravili mnogi turisti in ljubitelji narave, ker jim bo v pravih potezah 
kazal pokrajino pri izbiri njihovih izletov. Dobrodošel bo šolam, saj jim bo nadomestil nerodni in dragi relief iz 
lesa ali mavca. Veseli ga bodo tudi naši izseljenci, ki jim bo v tujini predstavil domačo zemljo, in inozemci, ki še 
ne poznajo naše pokrajine, pa se zanimajo zanjo. 
        Cena zemljevida je od 340 din (navadni zidni) do 400 din (na zgib z vrisano državno mejo).  
 
 
 
Slovenski poročevalec, 4. avgust 1954, št. 181 

Turistična sezona je na Bledu v polnem razmahu 
 
          Bled, 1. avg. Po enem tednu lepega vremena se je število gostov zadnje dni na Bledu zelo povečalo. Vsak 
dan pripelje več avtobusov tuje turiste, mnogo pa pride tudi osebnih avtomobilov. Največ turistov prihaja iz 
Holandije, Anglije, Belgije, Nemčije. pa tudi Švicarjev je nepričakovano veliko. Vsi hoteli so polno zasedeni, 
oddanih je tudi večje število privatnih sob. Pričakujejo, da bo za čas blejske konference balkanskih držav višek 
sezone in da bo Bled prenapolnjen. Težko bodo spravili pod »streho« veliko število domačih In tujih gostov, 
predvsem novinarjev, ki bodo prišli na Bled ob tej konferenci. 
          Danes smo prejeli na Bledu reliefni zemljevid gornjega gorenjskega kota, ki obsega Bled, Bohinj, 
Kranjsko Goro z okolico, okoliškimi hribi in planinami. Zemljevid je izdelal tov. Selan iz Komende, založila 
pa ga je gostinska zbornica iz Radovljice. Sam zemljevid je izredno dober, pregleden z živimi barvami. 
Lahko trdimo, da je dosti boljši od podobnega reliefnega zemljevida Slovenije in mesta Kranja, ki sta bila  
prav tako izdelana v letošnjem letu. Zemljevid gornjega gorenjskega kota je zbudil zanimanje zlasti med 
tujimi turisti. 
 
                                                                                                                            B.  B. 
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Ljudska pravica – Borba,  26. maj 1954 

Slovenija v plastični podobi – nov reliefni zemljevid naše dežele 
 
Slovenija v plastični podobi, kakor bi jo videli iz višine 15.000 m v smeri od Kvarnerja 
 
          Že pogled s Triglava na slovensko ozemlje je veličasten. Koliko mogočnejši in dalj segajoči pa bi bil, če bi 
se povzpeli, recimo, še petkrat tako visoko, morda v višino 15 km? Kaj vse bi videli in do kam vse bi – kajpak ob 
lepem vremenu – prodrl s tako idealne točke naš pogled, nam lepo  pokaže  perspektivni  reliefni zemljevid 
Slovenije, ki ga je pravkar izdala Turistična zveza. Izdelal ga je naš priznani kartograf I. Selan s pomočjo A. 
Rojca, vsebino pa sta preverila profesorja V. Bohinec in Fr. Planina. 
          Kot razgledno točko si risar ni morda izbral zamišljene višine nad Triglavom, marveč se je povzpel v višino 
15.000 m nad Kvarnerjem, da z nje posname ves slovenski svet in njegovo soseščino. Pokrajine blizu 
Kvarnerskega zaliva so seveda zrisane v podrobnostih, kakor bi se kazale nadrobno tudi opazovalcu z Ietala v 
tej višini, tako da se razgrinja severna Istra, Gorski Kotar, Tržaški in Notranjski Kras, Dolenjska in Bela krajina 
plastično pred nami z vsem reliefom, rekami, cestami in železnicami, vmes pa se belijo številni kraji, bližji v 
večjem, bolj oddaljeni v manjšem merilu. 
          Srednji del te reliefne slike zavzema vso srednjo in severno Slovenijo z Ljubljano, gorenjsko, štajersko in 
prekmursko pokrajino. Kljub oddaljenosti  od razgledišča visoko nad Kvarnerjem izstopa relief Slovenskih Alp 
jasno iz slike: mogočni Julijci s Triglavom, dolga vrsta Karavank in lepa skupina Kamniških Alp. Prav lepo je 
med gorovja vložena Ljubljanska, bolj na vzhod Celjska kotlina, široko je Dravsko polje. široka tudi prekmurska 
ravnina. 
          Pogled pa sega proti severu še čez vso Koroško in daleč v Avstrijo proti severovzhodu tudi na Madžarsko.  
Na skrajnem  obzorju se za Dachsteinom in Mrtvim gorovjem pojavljajo nešteti vrhovi in nedaleč od Dunaja je 
vidna svetla ploskev Nediškega jezera. 
          Reliefnih zemljevidov ali podob posameznih pokrajin slovenskega ozemlja imamo že več (Bled, Kranj, 
Postojna), dobrih in tudi slabih. Ta zemljevid pa poskuša kot prvi pokazati v eni podobi vse slovensko ozemlje. 
Uspel je tudi v grafičnem oziru. Tiskala ga je v večbarvnem ofsetnem tisku tiskarna »Ljudske pravice« v Ljubljani. 
          Zaradi perspektivne slike navajajo avtorji trojno merilo, namreč zemljepisno širino Reke, Ljubljane in 

Celovca. Velikost zemljevida je brez roba 92  61 cm. Zemljevid bo koristil ne Ie turističnim interesom, temveč 
bo nedvomno našel pot tudi v šole, v urade in na železniške postaje, dobro bo služil naši propagandi v tujini in 
verjetno bodo po njem z veseljem segli tudi naši izseljenci širom sveta. 
 
 
Ljubljanski dnevnik, 29. julij 1954 

Izšel je turistični reliefni zemljevid Kranja 
 
          Kranj, 28. julija. — Danes je bil dotiskan nov Turistični reliefni zemljevid Kranja z Gorenjsko in Koroško. 
Zemljevid je tiskan v petih naravnih barvah in daje zaradi treh različnih meril izredno plastičnost in globinski 
vtis. Izdelal ga je Ivan Selan iz Suhadol, tiskala pa ga je Tiskarna Ljudske pravice-Borbe iz Ljubljane, založnik in 
izdajatelj je Turistično društvo Kranj. 
          Ob izidu zemljevida je treba pohvaliti iniciativo Turističnega društva iz Kranja za izdajo tega važnega 
turističnega zemljevida. Ta zemljevid ne bo služil samo domačim in inozemskim turistom kot zelo nazoren 
kažipot po Gorenjski, ampak tudi šolam. Njegova plastičnost nazorno prikazuje lego in položaj tudi 
najmanjšega naselja, ceste, poti, planinske postojanke itd. S tem zemljevidom lahko vsak tujec potuje. 
Zemljevid prikazuje Kranj z okolico, Gorenjsko od Kranja s Kamniškimi planinami in Karavankami ter Koroško, 
v ozadju pa je obzorje. Podoben zemljevid je izdelal tovariš Selan že pred vojno, a ga sedanji prekaša tako 
zaradi tehnične izpopolnitve, zlasti pa po slikovitosti in plastični nazornosti. Po oceni domačih strokovnjakov je 
to eden najboljših tovrstnih zemljevidov v državi. Seveda ima pri tem zelo veliko besedo izredna naravna 
slikovitost Gorenjske. 
          S tem zemljevidom je izpolnjena velika vrzel v našem turističnem planinskem priročnem materialu. 
Zemljevid se bo dobil v prodaji v žepnem formatu z lepim ovojem in, kakor pravijo, tudi po zmerni ceni.   
 

Kr. 
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Glas Gorenjske,  1954 

Kaj bo letos razstavljeno na Gorenjskem sejmu 
 
…… Prav posebna novost pa bo reliefni zemljevid Gorenjske in Koroške, ki bo z dnem otvoritve sejma v prodaji. 
 
 
Slovenski poročevalec, 25. maj 1955, št. 120 

Kranj in turizem 
Privlačno izhodišče za izlete na Gorenjskem 
 
          Vsa Slovenija je polna prirodnih lepot in lahko trdimo, da je vsa turistična, vendar pa nekateri kraji 
posebno privlačujejo oko turista. K tem krajem prištevamo tudi ponosni starodavni Kranj … 
 … Od nekako leta 1930 dalje so začeli skrbeti tudi za dvig turizma. V letu 1938 so izdelali prvo reliefno karto 
Kranja z bližnjo okolico. Napravil jo je kot svoj prvi izdelek kartografskega udejstvovanja znani kartograf Ivan 
Selan iz Suhadol pri Komendi. Izdelal je društvu tudi veliko geografsko karto Gorenjske na železni plošči v 
oljnati barvi, ki še danes krasi pisarno »Putnika« Tudi relief mesta v stekleni omari je bil njegov izdelek. 
 
 
Ljubljanski dnevnik, 11. januar 1958 
Jože Šircelj 

Risalnica v kmečki hiši – Ponarejeni stotaki odkrili neznani 
talent Ivana Selana 
 
          Zdravniki svetujejo intelektualcem: če vas je duševno delo utrudilo, če so vaši živci prenapeti od 
študiranja, pisanja, risanja načrtov ali sestavljanja proračunov — odpočijte si z delom na vrtu, z okopavanjem 
gredic in cepljenjem drv. 
          Tudi 56-letni kmet Ivan Selan iz Suhadol pri Komendi išče počitka pri kmečkem, fizičnem delu. Ne, ne gre 
za tiskovno napako: ta kmet res išče počitka pri pokladanju krme živini in podobnih opravilih. 
          Ivan Selan, mož s tremi razredi ljudske šole, opravlja že malone trideset let delo visokokvalificiranega 
strokovnjaka. Ondan so mu poslali vprašalno polo; o njem bo pisalo v Slovenskem biografskem leksikonu, v to 
knjigo pa ne pride kdorsibodi. 

Konkurz in ponarejeni bankovci 
           MIad fant je prevzel posestvo. Po pisanih in nepisanih postavah je bilo treba izplačati ostale dediče. Ivan 
Selan je zbiral denar. Hotel ga je naložiti v hranilnico. Dokler ga ne bi bilo dovolj. In da bl prinašal obresti, 
kakopak. 
          Srečal je znanca, ing. J. Ta je delal pri Kmetijski družbi. Ivan Selan mu je zaupal, da bi rad naložil denar. 
Inženir mu je svetoval, naj ga da v varstvo tedanji “Ljubljanski posojiInici”. 
        »Še sanjalo se mi ni, da je bil povezan z onimi iz posojilnice. Banka je šla čez dobro leto v konkurz. Bil sem 
ob ves denar. Dolg — kakih 25.009 tedanjih dinarjev — pa je ostal,” pripoveduje Selan o tem, kako je bilo pred 
tridesetimi in več leti. 
          Nekega dne je Selan oral praho. Pri tem se je pomenkoval s fantom, ki je v vasi služil za pastirja. Pogovor 
je nanesel na nove hiše, ki so tako rekoč na vsem lepem zrasle v Brniku, na Pšenični polici in po drugih 
gorenjskih vaseh. 
          Prelesnik jim je d'nar naredil ...” je zaupno razložil pastir. 
          Delati denar! Misel se je porodila, se zajedIa v možgane, vrtala, vrtala. 

Verograf 
           Selan je odšel v Ljubljano na pomladanski sejem. Zagledal je verograf, razmnoževalni stroj. Kupil ga je. 
Za stroj, kemikalije, barve in sušilce je dal okrog tisoč dinarjev. 
          “Lotil sem se dela.” pripoveduje Selan. »Koliko let sem imel takrat? Šestindvajset. Delal sem stotake. 
Napravil sem toliko originalov, kolikor je bilo barvnih odtenkov — menda štirinajst.” 
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          Natisnil je za kaklh 20.000 dinarjev sto-dinarskih bankovcev. Razpečaval jih je po Kamniku, Ihanu, Dolu, 
Beričevem, Šentvidu, po ljubljanskih trgovinah. “Stotaki so šli v promet kot cuker,« se spominja Selan. 
          V pekarni »Pri Korošcu” pa se je zataknilo. Prodajalka je vzela ponarejeni bankovec. Nekaj minut zatem je 
pekarno zaprla in odnesla dnevni izkupiček v kuhinjo. Kakor običajno, je denar preštel in sortiral domači sin, po 
poklicu bančni uradnik. 

Talent na zatožni klopi 
           »Tale stotak je pa nov!« Je iznenada vzkliknil. “Kje si ga pa dobila?” Dekle je povedalo, da je pred nekaj 
minutami menjal nenavadni bankovec neki kmečki fant. Bančni uradnik je skočil na kolo in pohitel na 
žandarmerijsko postajo. Selana so prijeli v bližnji trgovini. 
          “Celo sam policijski šef ni razločil najbolje ponarejenih bankovcev od pravih …” s hudomušnim 
nasmehom, v katerem je tudi kanec ponosa, pripoveduje Ivan Selan. 
          Po šestih tednih preiskovalnega zapora je stopil pred poroto. Oprostili so ga. “Ko sem začel delati denar, 
sem takole računal: če bo šlo — bo šlo, dobil bom nazaj denar, za katerega me je ogoljufala posojilnica. Če mi 
bo spodletelo — me bodo pa odkrili kot dobrega risarja.” 
          Račun, sestavljen v bistri kmečki glavi, je bil pravilen. Ponarejeni stotaki so odkrili neznani talent Ivana 
Selana, ki bi bil sicer pokopan med razor … 

Mojstrski risar 
           Visoko čelo, gladki, nazaj počesani lasje, oči, v katerih se izmenoma krešejo iskrice samozavesti, oči, ki 
vidijo vse, se zanimajo za vse — za ornamente mrež na oknih kmečkih hiš, za milimetre na zemljevidu, ki jih je 
treba precizno ponazoriti, za pročelja in ostrešja, za vse, kar ima obliko in barvo. 
          Roke pa so trde, razpokane, kmečke, prsti se mu vidijo okorni — toda, o, kako spretni so, kako varen je 
med njimi ostro zašiljen svinčnik, čopič ali pero za tuš. 
          Šolarček išče na zemljevidu Selce, kamor bo šel na počitnice. Mati išče na zemljevidu, kje leži mesto, v 
katerem služi njen sin vojsko. Njen sin išče z zemljevidom in s kompasom v roki na vojaški karti bližnjico. 
Planinec išče na zemljevidu pot do koče, ki mu bo nudila zavetje čez noč. Smučar išče na zemljevidu najboljši 
teren za smuko. Študent geologije išče na zemljevidu posebne vrste pod zemljo skritih zakladov. Katastrski 
nameščenec, gozdar ... — zemljevid je neogiben spremljevalec slehernega človeka. 

Od sedmih do polnoči 
In Ivan Selan jih riše. “Navadno delam od sedmih, osmih zjutraj do polnoči. Seveda moram potem kakšen dan 
izpreči, se temeljito naspati, odpočiti. Od leta 1918, ko je kot šestnajstletni  fant še z dokaj neveščo roko narisal 
zemljevid Grintovca in okolice, da bi se z njim lahko orientiral pri vzponu na to goro, pa do danes je Selan 
napravil 265 kartografskih del: zemljevidov, reliefnih kart, panoramskih slik, reliefov, modelov. Naročila pa kar 
dežujejo. Od gozdnih uprav, raznih inštitutov, podjetij in tako naprej. 
          Med okupacijo je risal zemljevide za gorenjske partizane. Zavoljo tega je dvakrat prišel ponj gestapo. 
Dvakrat je sedel v Begunjah in čakal na smrt. 
          Zase in za svoje pa je med dragim narisal načrte za pohištvo v kmečki izbi, za gospodarsko poslopje 
(»Odobrili so mi jih brez pripomb”), izdelal je pantograf, napravo, ki omogoča 45 pomanjšav in 45 povečav, 
zakaj ni šala napraviti na podlagi zemljevida v merilu 1:5.760 novi zemljevid, denimo, v merlu 1: 10.000. 
Vse to dela Selan brez diplome geodeta, tehničnega risarja ali inženirja arhitekture. Toda kljub temu je med 
najboljšimi jugoslovanskimi kartografi, če že ni najboljši... 
          Talent, ki je bil skrit med ljudstvom. Odkrili so ga na zatožni klopi. Takih talentov tudi zdaj ni malo. 
Pogumneje, smotrneje bi jih bilo treba odkrivati.   
 
                                                  
Delo, Pisma bralcev, 5. oktober 1961 
Ivan Selan 

Tovariš urednik! 
Še o specialkah 
 
          Pred tedni je v rubriki “Pisma bralcev” pisal o specialkah tovariš Pajnič iz Ljubljane. Opisal je svoj doživljaj 
z Avstrijci in njihovimi specialkami Gorenjske v Tamarju ter omenil svoječasno izdajo podrobnega turističnega 
zemljevida Slovenije, ki pa je že davno razprodan. Vprašanje, zakaj ga Državna založba ne ponatisne. — Sledi 
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pojasnilo Državne založbe, da bi to rade volje storili, saj so že večkrat prosili za dovoljenje, pa niso uspeli, ker v 
Beogradu menijo, da je zemljevid preveč natančen. 
          Čez nekaj dni se je v isti rubriki oglasil tovariš Birsa iz Ljubljane z navedbo, da ta zemljevid ni preveč 
natančen, ker manjka kraj Brje na Vipavskem, medtem ko so drugi majhni in turistično nepomembni kraji kot 
Zalošče, Preserje in drugi, prikazani. V tej zvezi omenja sodelovanje Brjanov v NOB in pa hrib, neimenovano  
razgledno točko, kjer izletniki razen svežega zraka in lepega razgleda spijejo tudi kozarec izvrstnega vina. Na 
koncu se vprašuje, zakaj tega kraja ni v turističnem zemljevidu Slovenije. 
          Ker doslej na to ni bilo odgovora, in ker članek tov. Birse meče na izdelavo zemljevida neupravičeno slabo 
luč, naj sledi moje pojasnilo: 
          Pri sestavljanju in izrisavanju turističnega zemljevida Slovenije je veljalo načelo, da se privzamejo v 
zemljevid razen večjih krajev tudi manjši kraji, če so bodisi prometno, turistično, klimatsko, zdraviliško, 
kulturno-zgodovinsko, narodopisno ali arheološko pomembni, posebej važni iz NOB, ali so zaščiteno ozemlje 
ali prirodna znamenitost. Če pa takih krajev na določenem območju ni, se pa privzamejo ostali, v kolikor 
dopuščata prostor in merilo zemljevida. 
          V okolišu, ki ga navaja tov. Birsa, ni le eden, ampak so trije kraji z imenom Brje, in sicer pri Komnu (ob 
Gorjanskem) občina Komen, Brje pri Koprivi (ob Dutovljah) občina Sežana, in predmetno Brje pri Braniku. Prvo 
(večje) Brje s 158 prebivalci na razpotju okrajnih cest je bilo privzeto v karto, drugo z le 51 prebivalci v 
stranskem področju ter predmetno tretje Brje sta bila izpuščena. To tretje Brje oziroma katastrska občina Brje 
je upravno razdeljena in je naselbinsko le del večjega naselja Branik, deloma pa del naselja Preserje v upravni 
občini Šempeter pri Novi Gorici, ostali del te katastrske občine pa pripada upravni občini Ajdovščini in je tako ta 
mali preostanek nesporno geografsko manj pomemben, zato ga ni na zemljevidu. S privzetjem takih imen v 
karto bi namreč glede na majhno merilo (1 : 300.000) povzročili prenatlačenost imen in prekritje drugih 
elementov ter s tem zmanjšali preglednost in uporabnost karte, saj je znano, da vrednost zemljevida ni v 
njegovi preobremenitvi. 
          Da Zalošče (298 preb.) niso turistično nepomemben kraj kot navaja pisec, je razvidno iz dejstva, da so v 
seznamu kulturno-zgodovinskih krajev in so zato vključene v turistični zemljevid. Tudi Preserje niso majhen in 
nepomemben kraj, saj razen matičnega kraja z 241 prebivalci zavzemajo še zaselke Kresijo, Mravljevo, Sv. 
Katarino, Triglavec, Vrh in Zajče s skupno 500 prebivalci. Pisec verjetno več preserskih in branjskih zaselkov 
šteje k Brjam, ker bi sicer ne mogel dobiti za to naselje tako visokega števila hiš in prebivalcev, saj sam Branik s 
33 zaselki in 1649 prebivalci zajema razen preserskih domala vse »brejske« griče. 
          Kateri hrib oziroma razgledišče v »brejskem« gričevju misli pisec v svojem sestavku, ni jasno. Najbrž bo to 
Sv. Martin, najvišja točka (cerkev 329 m), 39 preb., ki pa tudi spada pod naselje Branik. 
          Da omenjeni turistični zemljevid le ni tak, kot bi se lahko sklepalo po pisanju tov. Birse, je najboljši dokaz v 
tem, da je bil priznan kot najboljši tovrstni zemljevid ne samo doma, temveč tudi v tujini. 
          V odgovor tov. Pajniču na njegov tehten prispevek omenjam, da ni samo njemu, ampak splošno 
nerazumljivo, zakaj so naše karte pod zaporo in zakaj jih nikjer ni dobiti, medtem ko se taki zemljevidi našega 
ozemlja, a tuje izdelave, v tujini lahko dobijo v vsaki knjigarni. Zato tudi pri nas nima nikakega smisla skrivati 
splošno znanih kartnih elementov, ko so pravzaprav v glavnem vsi ti zemljevidi le bolj ali manj posnetek 
starejših, preje posnetih kart, ki že zdavnaj nimajo nikakih »skrivnosti« ali »tajnosti« več. 
          Omenjeno stanje v ničemer in nikomer ne koristi, zelo občutno in vsestransko pa škoduje našemu turizmu, 
ker se tako domači, posebno pa še tuji turist brez orientacijskega sredstva, t. j. predvsem dobre karte, v 
neznanem kraju nikakor ne more sam orientirati, je v tem pogledu povsem brez moči in odvisen od 
priložnostnih informacij, v kolikor jih sploh dobi in v kolikor se mnoge sploh morejo besedno prikazati (ceste, 
vode, gorovja. njih razčlenjenost, oblike, dimenzije, poimenovanja itd.), medtem ko pa en sam pogled v 
ustrezen zemljevid, vse to naenkrat »pove«, in nudi vse skoncentrirano kot na dlani. 
          Našim gostom ustvarjamo kaj čuden vtis, ko jih po eni strani vabimo na obisk in propagiramo naše 
naravne lepote, letovišča, planine, zdravilišča, razne znamenitosti itd., hkrati jim pa nimamo kaj orientacijsko 
poštenega dati v roke, da bi lahko do teh krajev, lepot, znamenitosti itd. zanesljivo in nemoteno sploh prišli. 
Zato je še porazneje za nas dejstvo, da so tujci prisiljeni za obisk naših krajev, prinašati s seboj svoj – torej tuj – 
kartografski material, iz svojih domovin, kar nam seveda še zdaleč ne dela časti. 
          To vrzel v turistični kartografiji je vsaj deloma odpravila Avto-moto zveza Slovenije v Ljubljani 
(Dalmatinova 6) s tem, da letno izdaja »Turistično avtokarto Slovenije«, po preurejenih originalih prejšnje 
turistične karte brez izohips, izpolnjeno pa z raznimi prometnimi in drugimi znaki,   (kvaliteta  cest, vzponi v %, 
podrobna kilometraža, bencinske črpalke itd.). 
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          Ta karta pa seveda ne more nadomestiti podrobnejših topografskih turističnih  zemljevidov, ki so nujno 
potrebni za posamezne ožje turistične predele, in na katere bo treba v bližnji bodočnosti misliti. Režim izdajanja 
takih dovoljenj se zadnji čas ublažuje, ter verjetno za bodočnost ne bo posebnih težav.  
         (Ur. list FLRJ št. 10-59).  
     
 
Primorske novice, 7. februar 1962, št. 7 (leto XV) 

Kmet – znamenit kartograf 
 
          V vasi Suhadole pri Komendi na Gorenjskem živi kmet Ivan Selan, najboljši jugoslovanski kartograf in 
edini kmet – kartograf na zemeljski obli. 
          Precej čudno zveni, vendar so ta talent odkrili pred več kot desetimi leti na sodišču. Šlo je za ponarejanje 
denarja. Leta 1928 je namreč Prostovoljno gasilsko društvo v Cerkljah pri Kranju priredilo veliko zabavo. 
Nekomu je prišlo na misel, da bi gasilsko društvo natiskalo bankovec za 100 din, ki bi bil podoben pravemu in ki 
bi veljal za vstopnice in obenem za spomin na zabavo. Izkupiček bi šel v dobrodelne namene. Ta originalna 
zamisel je gasilce navdušila. 
          Iskali so risarja. Po nasvetih nekaterih, ki so poznali sposobnosti 28-letnega Ivana Selana, so gasilci 
zaupali njemu to nalogo. Čeprav je Selan končal le 3 razrede osnovne šole, je ponudbo iz Cerkelj navdušeno 
sprejel, ker se bo tako prvič predstavil javnosti. Pri tem ni slutil nič slabega. Sto-dinarski bankovec je bil čez 
nekaj dni že izgotovljen na veliko zadovoljstvo gasilcev. 
          Kasneje se je Selan lotil narejanja pravega sto-dinarskega bankovca, toda vzrok za to pa je bil resnega 
značaja. Podedoval je namreč prezadolženo posestvo, vso gotovino pa je imel v hranilnici. Z obrestmi se je 
hotel iznebiti dolgov. Vse bi se steklo dobro, da ni šla hranilnica nenadoma pod stečaj. Z bankrotom hranilnice 
je bil Selan zelo prizadet, ker je bila kmetija zadolžena za 20.000 din, za tedanje čase precejšnjo vsoto. 
          Takrat se mu je porodila misel, da bi poskušal s ponarejanjem pravih bankovcev, bolj iz jeze in obupa kot pa 
iz želje, da bi obogatel. Na sejmu v Ljubljani je kupil stroj za razmnoževanje; tako imenovani verograf, kemikalije, 
barve in ostale potrebščine ter se lotil dela. Dvajset dni in noči ni spal. Končno mu je uspelo. Natiskal je za 20.000 
din bankovcev po 100 din in jih je začel razpečavati. Trgovci so jih sprejemali in nihče ni opazil, da so ponarejeni…, 
dokler se nekega dne v Št. Vidu pri Ljubljani ni ulovil v zanko. V neki pekarni je pozno kupil kruh, plačal s 
ponarejenim bankovcem in šel za tem v bližnjo trgovino. Brat lastnice pekarne je kmalu za tem začel preštevati 
dnevni izkupiček in – ker je bil bančni uradnik – takoj opazil, da se papir enega bankovca razlikuje od ostalih 
bankovcev. Takoj je javil žandarmeriji, ki je Selana v sosednji trgovini staknila, ta pa je priznal, da ga je dal on. 
          Po šestih tednih preiskovalnega zapora je na sodišču vse povedal: kako ga je hranilnica uničila in da je 
zadolžen. Dejal je: Če ne bom uspel, me bodo vsaj odkrili kot dobrega risarja! To je porotnike ganilo in so ga 
oprostili. Časopisi so obširno pisali o Selanu, talentu – samouku. Ljudje pa govorili, kar je prišlo na uho tudi 
Vojno-geografskemu institutu v Beogradu. 
          Povabili so ga v institut. Tu se je Selan hitro uveljavil, ker je že prej napravil več geografskih kart: 
Grintavca in okolice, narisal je karto za šolo v Komendi, za občine v Kamniku, Radovljici in druge. 
          Po letu bivanja v Beogradu se je spet vrnil na svojo Gorenjsko, kmetoval, toda svojega kartografskega 
dela ni opustil. Do danes je izdelal okrog 300 zemljepisnih kart – turističnih, vojnih in etnografskih. Izdeluje tudi 
avtomobilske turistične karte itd. Zgradil si je atelje, v katerem neutrudno dela tudi po 16 ur dnevno. Ni namreč 
tako lahko izdelati karto, v katero je potrebno zarisati na primer okrog 10.000 imen, rek, gora in drugo. 
          K Selanu prihajajo ljudje z vseh strani, tudi iz inozemstva.Član je Slovenskega geografskega društva.   
 
 
Kamniški občan, april 1963 

K panoramski razglednici Kamnika – Pojasnilo kartografa Ivana 
Selana 
 
          V lanski zadnji številki »Kamniškega občana« je bila na osmi strani objavljena slika nove panoramske 
razglednice Kamniških Alp. 
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          Pripis pod sliko navaja od kod je razglednica posneta in da bo prav gotovo pritegnila tako domačina kakor 
tujca, »čeprav najde izkušeno oko na njej marsikakšno pomanjkljivost. Najbolj bode v oči prevelika višinska 
neskladnost med Ojstrico (2349 m) in Velikim Rogatcem (1557 m). 
          Ker omenjena kritika razglednice meče indirektno slabo luč tudi na original reliefne karte Kamnika in 
okolice, po katerem je v izrezu fotografsko posneta omenjena razglednica, se mi zdi potrebno kot avtorju 
originala v obrambo pojasniti nekatere stvari. 
          Original reliefne karte, pripravljen za tisk že dalj časa za izvirno (barvno) izvedbo, je izdelan večbarvno, z 
vso možno kartografsko natančnostjo in z vsemi možnimi geografskimi detajli, ki jih merilo in velikost karte še 
more prenesti. Ker pa je fotografsko podjetje, ki je razglednice izdelalo, med prenosom iz večbarvnega 
originala na običajno enobarvno (črno-belo) fotografijo izvedlo na sliki razglednice tudi nekaj svojih vmesnih 
opravil (pisanje imen, delno retušo senc pobočij, ter neprecizno izločitev – odstranitev – ozadja izza glavnega 
grebena Kočna-Brana-Ojstrica-Križevnik), so ti ponovni dodatni posegi marsikdo in nehote deformirali teren ali 
skazili kak vrh, rog ali slično. Tako je npr. na razglednici res prevelik rogelj levo od vrha Kočne, odvečen je 
krnasti rob za Rinkami desno od Skute, pretiran vršič levo od Ojstrice, prenizko stoječ je napis Korošice, 
iznakažen vrh Križevnika, pri imenu Žičnica Krvavec je pač Dom na Krvavcu (zg. postaja žičnice je levo) nižje, 
za napisom Velika planina 1560m je le Bukovec 1553m, tudi napisi, posebno »Kamnik«, bi bili lahko boljši ter še 
nekaj manjših stvari. Vendar pa te napake, čeprav neprijetne, niso tako izrazite in bistvene, da bi ravno 
občutno kvarile sicer zelo ugoden splošen vtis. 
          Pač pa je spodrsljaj z Rogatcem nekoliko nerodnejši. Vrh, označen na razglednici z imenom Veliki Rogatec 
(1557m), v resnici ni to, ampak je ta vrh dejansko le že omenjeni Križevnik (1910 m) nad Robanovim kotom. Ker 
je od Ojstrice odmaknjen precej višje na sever, zato je iz dane perspektive videti višje postavljen in v tem ni 
nobene napake. Vrha Vel. Rogatca pa dejansko ni na razglednici, ker stoji vzhodno od Podvolovljeka in je zato 
že izven slike. 
          Iz navedenega je razvidno, da reliefna karta ni v nikakršni zvezi z omenjenimi napakami razglednic.  
Pri morebitni drugi izdaji bo Turistično društvo Kamnik gotovovo popravilo te nevšečnosti.      
 
 
Bibliografski leksikon 1964 
Valter Bohinec 

Ivan Selan 
 
          Kartograf in izdelovalec reliefov, roj. 18. nov. 1902 kmetom v Savljah pri Lj., živi v Suhadolah pri 
Komendi, kjer je po zgodnji materini smrti nasledil njen dom. Dasi vprežen v kmečko delo, se je S. po končani 
osn. in nadaljevalni šoli zanimal za risanje in zemljepis: Iznajdljivo je tudi izboljševal kmetijske in druge 
naprave. Leta 1929-30 se je v takrat v Voj. geogr. inštitutu v Beogradu pobliže seznanil z metodami 
kartografskega dela in od 1930 na tem področju intenzivno delal. Med NOB je oskrboval partizan. edinice in 
kurirje z zemljevidi, bil zato dvakrat zaprt v Begunjah, nato do konca vojne interniran v Salzburgu. Prva dva 
zemljevida v velikih merilih: Občina Komenda 1 : 12.500 in Okraj Kamnik 1 : 50.000 je izdelal za osn. Šolo v 
Komendi; sledilo je podobnih za druge šole: lokalni zemljevidi in načrti (največ v merilih 1 : 10.000 in 1 : 15.000) 
za obč., mest., župne in druge urade, turist. in planin. Društva. – V tisku so izšli 1. Dom jsl. obrtnikov Govejek 
Gonte z okolico, 1 : 37.000 (1937); 2. Geološki pregled Zah. Sje, 1 : 240.000 (PV 1939), slov. ponat. F. 
Kossmatovega in F. Tellerjevega zemljevida iz 1913; 3. manjši turist. zgod. gospodar. Zemljevidi (do 1941); 4. 
Jugoslavija 1 : 1,500.000 (DZS, Lj. 1947; v priredbi V. Bohinca in F. Planine), ročni, po vojni skrajno potrebni 
zemljevid v več nakladah z nad 100.000 izvodi za vse šole Jsla; 5. Jugoslavija 1 : 500.000 (Učila Zgb 1952, v lat. 
In ciril., 1965), stenski zemljevid; 6.  FLRJ 1 : 1,500.00 (1959, pril. K F. Planina, Naša domovina Jsla), na osnovi 
št. 5 (v vseh jsl narodnih jezikih); 7. Slovenija in sosednje pokrajine 1 : 300.000 ( v priredbi V. Bohinca in F, 
Planine, izd. Komite za turizem in gostinstvo  LRS, Lj. 1952), turistič. Zemljevid verjetno najpomembnejše S-
ovo delo, zelo priznano doma in v tujini (nova izd. 1 : 400.000, DZS, Lj. 1966); 8. Slovenija, 1 : 150.000 (DZS, 
Lj. 1955), stenski zemljevid; 9. Slovenija. Pregledna karta gozdov in lesnoindustr. obratov 1 : 150.000 (izd. 
Uprava za gozdar. LRS, Lj. 1956); 10. Slovenija z Istro in Hrv. Primorjem 1 : 300.000 (izd. Avto-moto zveza Sje, 
Lj. 1959, 1967), turistična avtokarta; 11. SR Slovenija 1 : 500.000, šol. Zemljevid (DZS, Lj. 1964); št. 8 – 11 
sloné na št 7, prireditelja sta povsod ista; 12. SFRJ 1 : 1,500.000 (DZS, Lj. 1963), na osnovi št. 4, prireditelja 
ista. 
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          Za interno rabo Uprave za gospodar. SRS je S. od 1956 narisal: Gozd. In ostalo cestno omrežje LRS; 
Administrativna razdelitev LRS z gozdnogospodar. območji, oboje 1 : 300.000 – Za gozd. Gospodarstva več 
nadrobnih gozdnogospodarskih zemljevidov 1 : 10.000 na osnovi katastr, map, revirje: Gomanjce, Idrija I, 
Javornik in Debeli kamen, Jurjeva dolina, Leskova dolina, Mašun, Nadrt, Okroglina, Planina, Podkraj, 
Predmeja, Škocjan, Trnovski gozd, Zagora. – Za Slovenija-vino: Vinorodna področja Sje 1 : 500.000 (Lj. 1958). 
– za Fak. za agronomijo in veterino v Lj. vrsto vinograd. zemljevidov na osnovi katastrskih map (od 1954; po 
prireditvah M. Veseliča, S. Šikovčeve, Fr. Novaka, F. Stanjka, I. Zupaniča): Gornje Slov. gorice s Kozjakom, mrb 
okoliš 1 : 50.000; Gornjeradgon. Gorice 1 : 25.000; Haloze 1 : 25.000; Obronki Pohorja, mrb. okoliš 1 : 50.000. 
S. je uspel tudi z reliefnimi zemljevidi: Kranj in okolica (TD Kranj 1938); Slovenija in sosednje pokrajine (Turist. 
zveza Sje, Lj. 1954); Kranj z Gorenj. in Kor. (TD Kranj 1954); Julij. Alpe, Bled, Bohinj in Kranjska Gora (Gostin. 
zbornica Radovljica 1954). – Odlična sta mest. reliefa Kamnik 1 : 1.500 (1931) in Kranj 1 : 1250 (1933); večje 
področje je ponazarjal relief Komne z okolico 1 : 25.000 (1935; zgorel med NOB); Kranjska Gora – Vršič z 
okolico 1 : 25.000 (1936). – Izdelal je tudi modele raznih tovarn in narisal nekaj panoram. S.ova dela odlikuje  
precizna risba, skladnost barv in lepa pisava krajevnih imen, v kateri je razvil malone svojstven slog. – Prim.: 
Tov 1949, 698, 707 ( s slikami): V. Bohinec, PDk 1952, št. 146 in Spor 1952, št. 141; T. O(rel), PV 1953, 141-2; M. 
Milanović, Politika, Bgd 1953, št. 14461 (s sliko); TT 1954, št. 41 (s karikaturo); V. Bohinec, TurV 1955, 18-9; N. 
Lapajne, Delo 1964, št. 217 (s sliko). 
 
 
Globus,  Zagreb, 21. januar 1964, št. 134 
Nenad Gol 

Geograf naivac 
 
Ako niste znali: Ivan Selan iz seoceta Suhadole jedini je seljak-kartograf na svijetu i najbolji je crtač 
zemljopisnih karata u Jugoslaviji. Ima tri razreda osnovne škole a karijeru je započeo na neobičan način. 
 
          Naslov ove reportaže mogao je, na primjer, biti i ovakav: Ivan Drugi Slavni. Jer, ako se složimo da je 
samouki hlebinski seljak slikar Generalić naš prvi slavni Ivan u kategoriji naivaca, onda je gorenjski 
zemljoradnik i ujedno najbolji jugoslovanski kartograf Ivan Selan svakako drugi na rang-listi. I to bez 
konkurencije! Tražite li za ovu tvrdnju objašnjenje, evo ga: njegovim, Selanovim slučajem, naši slikari naivci 
dobili su svoj pandan na području geografije, što još nigdje na svijetu nije zabilježeno. On je jedini seljak-
kartograf na kugli zemaljskoj. 
          Krenemo li tragom uspona i uspjeha ovog geografa naivca, kako ga s punim pravom možemo okrstiti, 
dospjet ćemo u – sudsku dvoranu. Neugodno, mora se priznati, ali tako je. Tu na optuženičkoj klupi otkriven je 
prije tridesetak godina sasvim slučajno neobični talent Ivana Selana. Otkriven je zahvaljajući jednoj aferi sa 
krivotvorenim stotinjarkama… 
          Počelo je potpuno bezazleno. Godine 1928 priredjivalo je Prostovoljno gasilno in reševalno društvo Cerklje 
pri Kranju veliku zabavu. Netko je došao na ideju da tom prilikom dotično vatrigasno društvo odštampa 
vlastite novčanice u vrijednosti od stotinu dinara koje bi se na zabavi prodavale kao suveniri i u dobrotvorne 
svrhe uz istu cijenu. Originalna i neobična ideja oduševila je vatrogasce. Dadoše se svi u potragu za dobrim 
crtačem. Nakon dugog traženja napokon su u selu Suhadole pronašli pravoga čovjeka. Zvao se Ivan Selan. 
Tada je imao dvadeset i šest godina. Tako je dogurao samo do trećeg razreda osnovne škole, pročuo se u selu 
kao vrstan crtač koji »svaku hižu izdela na papiru kak zaprav zgledi«. Prsti so mu vječito bili umrljani tušem a 
svaki komadič čistog papira pretvorio bi začas u zemljopisnu kartu ili nekakvu skicu. Zato nije čudo što je 
ponudu iz Cerklja oduševljeno prihvatio i neobična stodinarka bila je več nakon nekoliko dana gotova. 
Vatrogasci su bili više nego zadovoljni majstorskim djelom samoukoga crtača. Netko je kasnije čak počeo 
proturati ove vatrogasne stodinarke kao prave. Što je izazvalo zbrku u okolnim selima. 
           –  Ipak, nije mi to dalo ideju da počnem krivotvoriti novac – pričao mi je Selan. – Pravi razlog je nešto 
sasvim drugo… 
          Evo što je to bilo. Naslijedio je prezaduženo imanje i uložio svu gotovinu u štedionicu ne bi li se s pomoću 
kamata oslobodio dugova. Sve bi bilo dobro da štedionica nije dospjela pod stečaj; bankrot je odnio Selanove 
novce, a dug od 25.000 dinara i dalje ga je tištio. Tih dana je i došao na ideju da pokuša krivotvoriti novčanice, 
više iz nekog spontanog revolta negoli iz želje da se obogati. 
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          – Na sajmu u Ljubljani nabavio sam stroj za umnožavanje, takozvani verograf, zatim kemikalije, boju i 
ostale potrebštine i dao se na posao – sjeća se on. – Koštalo me je sve to blizu tisoću dinara. Mnogo… 
          Dvadesetak se dana do kasne noći nije gasilo svjetlo u njegovoj kući. Izza dobro zabravljenih vrata i 
brižljivo zastrtih prozora crtao je suhadolski seljak – bogastvo. Za svaku je boju trebalo izraditi novi original, 
odnosno oko trinaest originalnih crteža! Ali, posao se isplatio: nakon nekog vremena odštampao je 20.000 
dinara u banknotama od po stotimu dinara i počeo ih raspačavati. U početku povremeno i bojažljivo, a kasnije 
sve učestalije. 
          Selanovi su »stotaki išli kao cuker«, kako sam kaže. Bilo ih je u Kamniku, Ihanu, Dolu, Beričevu, Šentvidu, 
u trgovinama Ljubljane. I nitko ništa nije primijetio. 
          Tko zna koliko bi to potrajalo da slučaj nije umiješao svoje prste u ovu igru koja se »kažnjava po zakonu«. 
U predvečerje jednoga dana došao je u pekarnicu »Pri Korošcu« u mjestu Šentvidu, kupio kruh i platio ga 
krivitvorenom novčanicom. Nekoliko minuta poslije njegova odlaska vlasnica pekarnice je zatvorila 
prodavaonicu i započela prebrojavati dnevnu zaradu. Njezin brat, inače bankovni činovnik (sic!), pomagao joj 
je razvrstavati novce. Odmah mu je zapela za oko jedna stotinarka napadno nova i pomalo neobična. Kao 
stručnjak osjetio je pod prstima da papir nije »onaj pravi«… 
       – Tko ti je dao ovo? –upitao je sestru. 
       – Bio je prije nekoliko minuta. Ima crveni bicikl – sjetila se ona posljednjeg kupca, jedinog 
 koji je toga dana platio novčanicom od stotine dinara. 
          Alarmirani su žandari. Crveni bicikl i Ivana Selana pronašli su ubrzo u obližnoj trgovini. 
Nakon šest tjednov provedenih u istražnom zatvoru izašao je pred porotu. Branio se: 
       – Kad sam počeo praviti dinare, ovako sam računao: ako bude išlo u redu, dobit ću natrag novce koje mi je 
upropastila štedionica. A ako mi ne podje za rukom, odkrit će me makar kao dobrog crtača! 
          Ovaj plan skovan u bistroj glavi gorenjskog seljaka pokazao se tačan. Porota mu je oprostila grijehe a o 
njegovom se slučaju toliko pričalo i pisalo u novinama da je glas o neobično nadarenom crtaču dopro i do 
Vojno-geografskog instituta u Beogradu. Pozvali su ga da radi za njih. 
          Na novom poslu Selan se brzo snašao. Crtanje zemljopisnih karata već tada za njega nije bila novost. Još 
je kao šestnaestogodišnji mladić narisao nevještom rukom kartu Grintavca i okolice da bi se lakše mogao 
orientirati prilikom uspona na taj vrh. Kasnije je crtao karte za učitelja škole u susjednom selu Komendi, za 
potrebe općine u Kamniku, Radovljici i drugim mjestima. Kadgod nije bio na polju, bavio se tim poslom, koji ga 
je sve više zaokupljao. 
          Godinu dana je Selan proboravio u Beogradu a onda se zaželio svoje Gorenjske i pluga. Vratio se u selo, 
ostao i dalje zemljoradnik ali i kartograf. Do danas je izradio blizu tri stotine karata – turističkih, fizičkih, vojnih, 
etnografskih. Radi i avto-karte, najprecizneje generalštabne karte itd. Jedna prostrana soba u njegovoj kući, u 
kojoj golemi kamin zaprema gotovo četvrtinu prostora, pretvorena je u atelje. Tu on radi ponekod i po 
šestnaest sati dnevno. Jer nije lako izraditi kartu u koju, recimo, treba upisati oko deset tisuća naziva i imena 
mjesta, rijeka ili planina, a da i ne govorimo o tome s kolikom preciznošću morajo svi detalji biti ucrtani. Mnogi 
ne vjeruju da jedan neškolovani seljak može sve to izraditi svojim grubim, žuljevatim rukama… 
      – Dolaze me gledati kao čudo – veli Selan.– Eto, bio je nedavno jedan profesor iz Indije, crn, podpuno crn. 
Zove se Sisir Chatterje. Morao sam pred njim crtati kako bih ga uvjerio da zaista ja radim te karte. 
          Na njegovu adresu gotovo svakodnevno pristižu pisma s narudžbama za izradu karata. Pišu mi sa svih 
strana Jugoslavije. Narudžbe prima i od svojih suseljana, jer Ivan Selan nije samo kartograf: on zna izraditi i 
nacrt za kuću, staju ili bilo koju zgradu, i sve to bez diplome tehničkog crtača, geodeta ili inženjera arhitekture! 
Na kraju da spomenemo još i ovo: Ivan Selan je član Slovenskog geografskog društva a njegovo ime naći ćete i 
u biografskom leksikonu što će ga izdati Slovenska akademija nauka. 
 
Pripomba: Članek objavljam v originalnem, hrvaškem jeziku. 
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Gorenjski dnevnik, 14. marec 1965 

Reliefni prikaz kamniškega kota 
 
          Kamnik - Kartograf Ivan Selan iz Suhadol v kamniški občini je za Turistično društvo v Kamniku izdelal 
reliefnl prikaz domžalsko-kamniškega področja. Več barvni reliefni zemljevid, ki ga bo v formatu 70 X 100 cm 
tiskala tiskarna »Ljudska pravica« v 20.000 izvodih, bo zajel vse ozemlje od Medvod, Kranja in Tržiča na 
zahodu in do Moravč, Trojan in Gornjega Grada na vzhodu. Na Severu bo posegel čez Karavanke in Kamniške 
planine na Koroško, na jugu pa čez Savo do sredine Ježice. Karti bo priključen prospekt s slikami in opisom vseh 
znamenitosti domžalskega in kamniškega industrijskega ter turističnega zaledja s posebnim načrtom Velike 
planine in njenega rekreacijskega področja. Kartograf Ivan Selan pravi, da je to njegovo delo dobro uspe -
lo.    
 
 
Delo –TV priloga, 26. september 1966 

Kalejdoskop 
 
          Morda ne bo odveč, če v začetku povemo, da je nocojšnja oddaja domačih zanimivosti: »Kalejdoskop« 
pravzaprav jubilejna. Oddaja je namreč že trideseta po vrsti. Odkar se je prvič pojavila na vaših ekranih, bilo je 
to 1. oktobra 1964, se je v njej zvrstilo že 116 prispevkov, ki so skušali predstaviti znane all manj znane 
zanimivosti iz naše okolice. In kaj nam prinaša nocojšnja oddaja? 
          Prvi prispevek vas bo vodil v na najlepšo alpsko vas, v Podkoren, kjer stoji že več kot 200 let. Razingerjeva 
hiša. Tukaj je bila nekdaj gostilna in poštna postaja. Ohranila se je še zanimiva knjiga gostov in nekaj 
inventarja s stare pošte. Najbolj zanimiva pa je stara poštarjeva uniforma. Takoj nato boste iz Razingerjeve 
hiše stopili do bisera naše Gorenjske, v sotesko Vintgar pri Bledu. Medtem ko si boste ogledali vrtince in brzice 
razpenjene Radovne, vam bomo povedali nekaj o tistem času, ko so premagali neprehodne stene divje soteske 
in v njej zgradili galerije in mostove.                          
          V tretjem prispevku vam bomo pod naslovom »Kmet — kartograf predstavil Ivana Selana iz Suhadol pri 
Komendi, ki je napravil že več kot 300 zemljevidov. Ivan Selan je kartograf samouk, vendar je prav nenavadna 
lahkota in enostavnost, s katero se loti še tako težke kartografske naloge. Razen mreže in okvira riše vse s 
prosto roko in prav neverjetna je lahkota, s katero menja kmečko orodje in drobno kartografsko pero. 
           Na koncu nocojšnje oddaje pa vas bomo povabili na precej dolg, vendar zanimiv sprehod po trasi 
nekdanje ozkotirne železnice, ki je povezovala Koper s Trstom, oziroma s Porečem. Še pred dobrimi tridesetimi 
leti so po tej progi sopihali vlaki in kljubovali strminam in močni kraški burji. Več o tem pa boste zvedeli v 
oddaji, ki jo je tudi tokrat pripravil reporter Drago Kocjančič. 
 
 
Delo, Pisma bralcev, 2. februar 1967 
Ivan Selan 

Nova izdaja turistične avtokarte Slovenije je v redu 
 
          V “Pismu bralcev” je 19. januarja tega leta tovariš France Avčin pokritiziral imenoslovje na italijanskem in 
avstrijskem delu turistične avtokarte Slovenije, ki jo že nekaj let izdaja Avto-moto zveza Slovenije. Ta karta je 
na omenjenih delih imela doslej le uradna italijanska oziroma  nemška imena. 
          Avto-moto zveza Slovenije je doslej pač zastopala korektno stališče, da se v mednarodnem prometu 
(Iegenda avtokarte je v 5 jezikih) krajevna imena poimenujejo le v rodnih oblikah posameznih držav. Zraven 
tega je pa upoštevala še nekatere turistične vidike glede na inozemstvo. 
          Ker se pa naši državni sosedje niso ravnali po enakih stališčih, AMZS pri sedanji novi (šesti) izdaji 
avtokarte Slovenije ni več tako hudo oziroma celo preveč obzirna; dovolila je, da sem na našem preko mejnem 
narodnostnem ozemlju dodal k dosedanjim uradnim imenom tudi naša domača slovenska imena, pri naših 
mestih z italijansko manjšino pa tudi italijanska imena. 
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          Mimogrede naj še omenim, da je karta tudi sicer prenovljena, dodana ji je ustrezna barva dolin in ravnin, 
izpopolnjena je po sedanjem stanju cest in potokov ter opremljena z raznimi novimi podatki, ki jih potrebujejo 
tako vozniki motornih kot drugih vozil. 
          Karta je bila dotiskana decembra lani, knjigoveznica sedaj zgiba izvode v priročni format, tiskarna pa 
dokončuje ovitek: karta bo torej v kratkem na razpolago, z njo bomo dobili vozniški pripomoček, ki ga še ni bilo 
na našem trgu.  
 
 
Delo, 19. januar 1967 
France Avčin, Ljubljana, Lepi pot 25 

Kdor ne spoštuje se sam, podlaga je tujčevi peti 
 
          V novoletni številki Dela je bilo objavljeno pismo »Kaj nismo starokopitni?« zelo značilno za slovensko slej 
ko prej hlapčevsko miselnost nekaternikov. Odgovor »Nekaj pripomb« je še povedal, kar mu gre, pisec 
odgovora pa pričakuje še nadaljnje. Tak odgovor imam napisan že lep čas, od poletja. 
          Avto-moto zveza Slovenije izdaja »Turistično avtokarto Slovenije. Vestna in natančna je, prav po 
slovensko, je pa še v nekem drugem oziru tipično slovenska: v tem, da starim slovenskim krajem, ki leže zopet 
onstran državnih meja, dopušča izključno Ie italijanska in nemška imena. čeprav so nosili svoja prvotna 
slovenska imena tisoč let in več. Slovenska so bila tja do Linza ob Donavi in do Toblaškega polja pri izviru 
Drave, ko kakih drugih še nikjer ni bilo. Podpisani se sprašujem, zakaj ne bi mi smeli poleg uradnega imena 
kraja napisati sedaj tudi naše prvobitno ime, zakaj na primer poleg 'San Pietro al Natisone ne tudi Št. Peter 
(Speter) Slovenov; zakaj poleg Feistritz im Rosental ne tudi Bistrica v Rožu, ko se tam še tako govori in se še 
bo, in ko vendar krajevna imena po Beneški Sloveniji in avstrijskem  Koroškem  ter Štajerskem kar kriče svoje 
slovensko poreklo, polovico osebnih pa prav tako. Ta dejstva sosedje danes končno priznavajo vsaj v 
znanstvenem narodopisju (npr. objava na graškem velesejmu o kmetijstvu). 
          Res je sicer, da danes slovenskega krajevnega imena v teh naših starih deželah poleg tujejezičnega javno 
ne bereš nikjer, pa naj bo kraj še tako slovenski. Nestrpni elementi, ki se tudi v zadnji vojni niso naučili ničesar 
in ki v manjšinah namesto mostu k sosedu vidijo še vedno nevarnega zmaja za njihov lastni nestrpni 
nacionalizem, bi jih takoj razbili. Takoj po vojni, za zavezniške okupacije, pa je vsaj na Koroškem bilo močno 
drugače: napisi vsepovsod dvojezični in šole prav tako! V Italiji je za najmanjši slovenski napis še danes treba 
dovoljenja same rimske vlade (na primer spomenik podlim borcem v Miljah) in dvajset let po koncu vojne je 
moralo preteči, da slovenski starši otroku zopet smejo dati slovensko ime. Slovensko manjšino na Koroškem pa 
visoki državni funkcionarji ne glede na trenutno politično barvo v svojih govorih na Dunaju redno »pozabljajo«. 
Pač pa v Avstriji na cestnih križiščih mirno čitaš napise Krainburg, Marburg, Laibach itd., prav kot za Adolfovih 
časov. Mi k temu in drugemu seveda lepo molčimo! 
          Ni čuda, da je stanje tako, če niti mi sami na naših lastnih kartah svojim starim krajem ne privoščimo 
njihovih prvotnih imen, vsaj v podnapisu. Kartograf je v navedenem primeru to sicer hotel — v avtokarti 
Jugoslavije mu je še uspelo, za slovensko karto — pardon, za karto Slovenije — pa mu je izdajatelj to preprečil, 
na povelje neke pristojne komisije, menda na osnovi nekakega sosedskega dogovora, kali. Poglejmo si, kako ta 
dogovor — če sploh obstaja — spoštujejo sosedje. Če razgrnete uradno avtokarto Italije (Towing Club Italiano, 
Milano 1:500.000 ali Avtomobile Club d'ltalia 1:1,000.000), boste prav vsa imena naših krajev, ki so bili do 
zadnje vojne pod italijansko zasedbo, našli brez izjeme natisnjena izključno poitalijančena. Glavno mesto 
Slovenije pa je LUBIANA, šele v oklepaju lahko berete Ljubljana. Kar karta zajema Koroške, je seveda vse trdo 
nemško. Enako je za Južno Tirolsko, čeprav so tamkaj vsaj krajevni, napisi dvojezični. Vse drugače pa je v mali 
Aosti, kajti tam se govori francosko. Tam so krajevni napisi, topografska imena in tudi turistični prospekti lepo 
francoski. Čez Mt. Blanc namreč gleda Le Grand Charles, general de Gaulle, ki v vsem, kar je francosko, ne 
pozna nikake šale. Tako so tudi na avtokartah aostska imena francoska. 
          Avstrijske avtokarte, uradne in neuradne, so toliko dostojnejše, da nam vsaj znotraj jugoslovanske 
Slovenije puščajo naša imena, vendar si ne morejo kaj, da ne bi vsaj v podnapisih pripisali še svojih. prav 
mojstrsko  domiselnih  spakedrank is časov crnožolte monarhije (npr. Tolmin — Tolmein, Kobarid — Karfreit, 
Pohorje — Bachern gebirge, Ptuj — Pettau, Ljutomer — Luttenberg, Celje — Cilli, Ljubljana — Laibach itd. itd.). 
Na Koroškem pa je vse seveda izključno nemško. Iz prospektov ne izve tujec niti z eno črko, da bi tam utegnil 
prebivati narod, ki ni nemški, kaj šele da je onstran lastnik tiste zemlje. Tako je tedaj ta dogovor v praksi! 
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          Na res nemškem Južnem Tirolskem se ljudje nepravilnosti teh in takih odnosov svoje nevtralne matične 
države do manjšin dobro zavedajo. Dobro vedo, kako jim škodujejo pri njihovih upravičenih narodnostnih 
zahtevah, čeprav jih imajo izpolnjenih neprimerno več kot mi »sciavi« in windische Hunde«. Da, da, take 
nazive še dobivamo po osvobodilni borbi, sicer potihoma, iz varnostnih ozirov, sam sem jih slišal, pa tudi z 
obrestmi vrnil. 
          Če smo še tako ortodoksni, bolj papeški kot papež, potem pa ni pravilno, da mesta ob istrski obali, kjer 
svobodno živi italijanska manjšina s privilegiji, večjimi, kot so naši, v naši avtokarti poimenujemo samo z 
našimi imeni, ne pa tudi z njihovimi v pripisu. Tudi to velja popraviti, da bomo dosledni in da bomo od drugih 
lahko terjali kar gre nam. 
          Doživljamo pa sedaj še eno prakso inozemstva do naših imen: tako, ki mu prinaša denarje. Slovenski 
časopisi so zadnji čas prijetno poplavljeni z deviznimi oglasi tujih tvrdk, ki povedo, da tja do Stuttgarta in 
Milana lahko govoriš in pišeš po naše, da le kaj kupiš. Z modrimi črkami stoji napisano Gradec, Celovec, Beljak, 
Trst, Gorica, Videm, Trbiž, in kaj vse dobiš tam za trdo valuto (po primerno oderuškem kurzu tudi za 
pretihotapljene dinarje). Čudo čudovito, glej! In nihče ne protestira, ne tu in ne tam. Menda bo res šele 
ekonomika rešila narodnostna in mejna vprašanja v naši Evropi, ten večno vnetem slepem črevcu Azije. 
          Zadnje čase so se stvari v vselej kritičnem trikotniku Slovenija, Koroška, Julijska Benečija pričele 
spreminjati. Nekdanji sciavi in windische Hunde že povsod sedijo za okroglo mizo kot enakopravni partnerji, 
polnoveljavni ljudje na vseh poljih. Grade se skupni načrti za skupni razvoj tega v vsej Evropi najlepšega 
predela. Kjer ni zmagala politika, zmaguje preprosta zdrava pamet. Ko bodo meje odprte za vse enako, potem 
bo brž kraj sedanjim nezaupanjem, potem mi končno ne bomo več nadležne stenice v gospodarjevi hiši (Kaplan 
Martin Cedermac), temveč enakopravni stanovalci v poslopju, kjer smo vsaj solastniki. 
          Med nedavnimi ponosnimi proslavami naše res enkratne osvobodilne borbe se je znova pokazala slej ko 
prej globoka narodna prizadetost Slovencev, pa naj gre za opevane, vselej pripravljene dobrohotne poskuse 
»jugoslaviziranja« naših narodov, za čistost naše besede ali za življenjske pogoje naših manjšin. Ta narodna 
prizadetost ni nikak ozki nacionalizem ali šovinizem, temveč povsem naravna samoobramba proti pritiskom, ki 
nas tišče sedaj in zatirajo že tisoč let. Zatrli pa nas še niso, kajti vsi po vrsti pozabljajo, da vsaka sila rodi le 
odpor in edino ta nas je obdržala na rodni grudi, Potrčeve kmete poldrugi tisoč let, Vidmarjeve intelektualce pa 
sto let! Če smo že pozabili, kar Bevkovega “Kaplana Martina Cedermac” si prečitajmo ponovno! 
          Ker pa ne vemo več, do kod smo svoj čas segali in kako se naši stari kraji imenujejo, izdajmo poleg stare 
Freyerjeve še karto Slovenije s seznamom krajevnih imen, delo Petra Koslerja iz Ortneka, ne Kočevarja, kot se 
misli, temveč Kosteičana od Kolpe, notarja v Trstu, ki mu je prinesla sredi prejšnjega stoletja nič koliko 
preganjanja in so jo dali zapleniti sam presvitli avstrijski cesar. 
          Zato je vendar več kot nujno, da še enkrat pomedemo z našo jezuitsko ozkostjo do samih sebe, tudi pri 
avtokarti Slovenije. Taka, kot je, je prava žalitev naših manjšin na severu in na zahodu, tujcem pa vzbuja 
napačni vtis, da so tam v najčistejši italijanski ali nemški deželi, ki po tujih kartah sega še daleč v novo 
Jugoslavijo in je tedaj Zahodu ukradena. 
          Kar je res, je pač res, resnica je samo ena, tudi v sedanji  »dobi  polresnice (Rok Arih). In »kdor ne spoštuje 
se sam, podlaga je tujčevi peti«, kakor je zapisal Jovan Vesel Koseski. 
 
 
Mladina, 20. februar 1967, št. 6 
Jože Šircelj  

Kajpak, kartograf in kmet 
Resnična zgodba o tem, kako je mladi kmečki fant iz Suhadol pri Komendi postal eden najboljših, če ne 
najboljši slovenski kartograf 
 

Ivan kupi verograf 
          Mladega kmečkega posestnika Selana misel ni zapustila tudi tedaj, ko jo je mahnil v Ljubljano na 
velesejem, menda je bil spomladanski, katerega leta – pa res ne bi mogel natanko reči. 
Na velesejmu je Selan zagledal razmnoževalni stroj, verograf so mu tedaj rekli. Kupil ga je. Za stroj, kemikalije, 
barve in sušilec je odštel tisočak. Koliko je bil vreden tisočak v letih tik pred veliko gospodarsko krizo, res ne bi 
mogel reči, vsekakor pa to ni bil kup za mal denar. 
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         »Lotil sem se dela«, se spominja Ivan Selan, »Imel sem šestindvajset let – torej je bilo to osemindvajset – 
in delal sem stotake. Napravil sem toliko originalov, kolikor je imel bankovec barvnih odtenkov – menda jih je 
bilo štirinajst.« 
          Kmečki fant je natisnil za kakih dvajset tisoč dinarjev bankovcev. Razpečeval jih je v Kamniku, Ihanu, 
Dolu, Beričevem, Šentvidu. »Moji stotaki so šli v promet kot cuker«, pravi Selan. 
          V Ljubljani, menda je bilo v pekarni Pri Korošcu pa se je zataknilo. Saj se ne bi, pa so imeli tam sina, ki je 
bil bančni uradnik in ki je zvečer zmerom preštel dnevni izkopiček. Eden izmed stotakov se mu je tisti večer zdel 
čudno nov. Poklical je prodajalko. »Kje si pa ga dobila?« - »Preden smo zaprli, mi ga je izročil neki kmečki fant«. 
Sin je skočil na kolo, odhitel na orožniško postajo. Selana so prijeli v bližnji trgovini. 
          Baje celo sam policijski šef ni prida razločil, kateri stotaki so pravi, v državni tiskarni natisnjeni, kateri pa 
ponarejeni, Selanovi. 
          Postavili so ga pred sodnike. Bil je oproščen ali obsojen pogojno, tega natanko ne vem, vsekakor ni šel v 
zapor. 
         »Ko sem začel delati denar,« pravi Selan, »sem takole računal: če bo šlo, bo šlo, dobil bom nazaj denar, za 
katerega me je ogoljufala posojilnica. Če mi spodleti, me pa bodo odkrili kot dobrega risarja.« 
Račun se je iztekel 
          Račun, sestavljen v mladi kmečki glavi, se je pravilno iztekel. Ponarejeni stotaki so odkrili talent Ivana 
Selana, talent, ki bi bil sicer pokopan med razori. 
          V članku, ki bo izšel v Slovenskem biografskem leksikonu (v ta leksikon pa razumljivo ne pride kdorsibodi) 
je podatek, da je bil Selan v letih 1929/30 na šolanju v vojnogeografskem inštitutu v Beogradu. Tja so ga poslali 
potem ko je sodna obravnava razkrila njegov presenetljivi risarski dar. 
          Toda Ivan Selan ni začel risati zemljevide šele po vrnitvi iz Beograda, marveč že dobrih deset let prej. V 
letu, ko je bilo prve velike vojne konec, se je kot šestnajstleten fant odpravil na Grintovec. Da bi se laže 
orientiral, si je pred odhodom še narisal zemljevid Grintovca z okolico. Bil je prvi Selanov zemljevid, doslej pa 
jih je izdelal toliko, da še sam natanko ne ve njihovega števila. In razen njih še reliefne karte, panoramske slike, 
reliefe in modele. 
          Ne bom dosti pretiraval, če napišem, da je dobršnemu delu Slovencev vsaj enkrat v življenju prišel v roke 
zemljevid izpod Selanovega peresa: ta trditev velja za čas po vojni, ko se je Selan dokončno uveljavil kot 
kartograf. Povojni šolarji so se seznanili s podobo Jugoslavije, ko so s prstom drsali po ročnem zemljevidu v 
merilu 1 : 1,500.000, izdanem pred dvajsetimi leti. In kdo bi preštel vse tiste, ki jim je bil v prid Selanov 
zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine (»verjetno najpomembnejše Selanovo delo«, kot bo pisalo v 
Slovenskem leksikonu). 
          In za avtomobiliste je nepogrešljiv spremljevalec drugo Selanovo veliko delo: Turistična avtokarta 
Slovenije z Istro in Hrvatskim Primorjem, ki je od leta 1959 izšla že v več izdajah. Vzemite ta zemljevid v roke in 
skušajte prešteti vsa imena in vse črte v enem samem okencu. 

Neskončna potrpežljivost 
          Da, biti kartograf pomeni biti tudi neskončno potrpežljiv in natančen do 1/10 milimetra – in včasih še bolj. 
Ker so zemljevidi različni tako po velikosti kot po namenu, je pravzaprav preveč laično vprašati koliko časa riše  
zemljevid. Odgovor ni možen, razen: »Enega sem risal skoraj leto dni.« 
          V kolikor barvah je natisnjen zemljevid, toliko pol je treba porisati. Na tisto, s katero bodo potlej na 
zemljevidu samo črno risane stvari, nariše kartograf železniške proge in imena krajev. Ceste bo – spet na drug 
list – narisal praviloma v rdeči barvi, za zeleno barvo bo pripravil orise gozdov (če je zemljevid zelo podroben), 
sicer pa bodo v zeleni barvi doline in ravnine. Gorovje bo rjavo ali sivkasto senčeno. Če naj bi bila dolina torej v 
zeleni barvi in bodo zemljevid tiskali v štirih barvah, bo moral dolino narisati na list, iz katerega bodo izdelali v 
tiskarni ploščo za tisk v modri barvi, pa tudi na list, na podlagi katerega bodo napravili ploščo za tisk v rumeni 
barvi, zakaj, kot vemo, modra in rumena dasta zeleno. In tako naprej in še precej naprej, kajti še veliko bi bilo 
treba povedati o vsem tistem, kar se dogodi, preden dobi kartograf predlogo za zemljevid v roke, pa tudi o 
vsem onem, do česar pride, ko pošljejo risbe v tiskarno. 

Zemljevidi za partizane 
          Zdaj pride na vrsto tema: partizani, zemljevidi in Ivan Selan. Potem ko je bil pod konec enainštiridesetega 
leta ujet od Nemcev in v Begunjah ustreljen kmet revolucionar Leopold Miš iz Gorjuš nad Dobom pri 
Domžalah, ki je bil že pred vojno Selanov dobri znanec, je Selan dobil drugo zvezo z OF. In v partizane je začel 
pošiljati zemljevide. V spominskem zapisu o tistih časih pravi: »Specialna karta je bila, posebno v neznanih 
krajih in terenih, takoj za orožjem eden glavnih in najbolj potrebnih delov opreme vsakega partizanskega 
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poveljnika. S tem argumentom sem bil tedaj od mengeških aktivistov zadolžen, da se za naprej predvsem 
posvetim nujnem potrebam partizanske kartografije.« In dalje: »Sprva sem po potrebi prinašal karte bližnjih 
področij, nato pa tudi karte območij ostale Slovenije.« Potem ko opiše, s kakšnimi pretvezami je tako rekoč 
pred nosom Nemcev kupoval in zbiral zemljevide, Selan sklene pripoved: »Na ta način sem zbral na stotine 
zemljevidov raznih izdelav in krajev ter jih oddajal naprej.« 
          Risal je tudi sam: »Večkrat sem napravil tudi podrobnejše strateške načrte okolice sovražnih postojank, ki 
so bile predvidene za napad in likvidacijo po naših enotah.« 
          S tem delo za partizane še ni bilo končano: »ker v danem položaju na drug način ni bilo mogoče, sem pač 
na roko risal ali na prosojni (paus) papir kopiral karte, včasih cele serije, n. pr. Komunikacije in upravno 
razdelitev Gorenjske itd.« 
          Nemci so dvakrat prišli ponj, dvakrat je bil v Begunjah, nato še v taborišču v Salzburgu. Toda niso zvedeli, 
kakšno dragoceno orožje pošilja Selan partizanom. 
        … 
          »Delam od sedmih, osmih zjutraj pa tja do polnoči«, je povedal Selan, ko sem ga pred skoraj desetimi leti 
prvič obiskal. 
         »Takole ob sedmih, osmih zjutraj začnem, potlej pa rišem do enajstih, včasih še čez«, je rekel minuli teden 
65-letni Ivan Selan. 
          Kadar mora navesti poklic, zapiše: »kmet in kartograf.« 
         Res, dolgo je bil oboje. Zdaj je predvsem kartograf, potlej šele kmet: zemljo je dal v najem. 
          Roke ima kajpak še vedno trde, kmečke, prsti so videti okorni – toda tako spretni so, kako varni so med 
njimi ostro ošiljeni svinčniki, čopič ali pero za tuš. 
          Zato se ne čudimo, da je ugledni slovenski geograf prof. dr. Valter Bohinec zapisal: 
          »Selanova dela odlikuje precizna risba, skladnost barv in lepa pisava krajevnih imen, v kateri je razvil 
malone svojstven slog.« 
 
 
TV 15, 13. julij 1968, št. 32 
Srečko Šorli 

Tovariši iz sobe številka enajst 
 
          Često se srečujejo stari znanci, nekdanji 
borci, aktivisti, zaporniki, interniranci in 
izseljenci in vedno imajo dovolj snovi za 
razgovor o časih, ki so že daleč za nami … 
    ….Pred nedavnim sem srečal znance izpred  
25 let, s katerimi smo bili nekaj mesecev v sobi 
št. 11 v drugem nadstropju v begunjskih 
zaporih leta 1943… 
    … Dober mesec je bil med nami Ivan Selan, 
ki je prinesel s seboj obilo novega in humorja. 
Ta je znal tako lepo pripovedovati o dogodkih 
iz svojega pestrega življenja, da nas je več 
večerov lepo zabaval. S svojo bodrilno besedo 
pa je znal naše misli usmerjati v lepšo 
bodočnost in marsikoga je zdramil iz težkega premišljevanja … 
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Kamniški občan, oktober 1968 

Tudi v Suhadolah ne spe 
 
          Zelo malo slišimo in beremo, kaj počno prebivalci vasice ob cesti Moste—Mengeš in kakšne težave jih 
tarejo. Zdi se, da so nekako odrezani od sveta, odkar jih je obšla moderna asfaltirana cesta Mengeš —Brnik, in 
da jih zato življenje v občini ne zanima. 
          Vendar vse to ni res, resnica je povsem drugačna. O tem smo se prepričali ob nedavnem obisku v 
Suhadolah. 
          Suhadole spadajo v krajevno skupnost Moste. Zato smo najprej poiskali moža — odbornika, kot jima 
pravijo vaščani, ki v svetu krajevne skupnosti zastopata Suhadole. To sta znani izdelovalec zemljevidov 
kartograf in kmet Ivan Selan in pleskar Stane Završnik. 
          Toda niti enega niti drugega nismo našli doma. Opravljala sta odborniške funkcije, ki so bile tokrat 
stvarne. Polagala sta cevi za vaško kanalizacijo.  
          Res je, da imam doma dela čez glavo, toda odborniki nismo zato, da bi samo govorili, treba je prijeti za 
delo, je nasmejano dejal Ivan Selan in spet zavihtel zidarsko »kelo«, ki mu je kar dobro pristajala. 
          Od sveta krajevne skupnosti so dobili denar za nabavo cementnih cevi, s prostovoljnim delom pa so 
izkopali kanal in jih položili. Tako so prijeli tudi za lopate, ko je bilo treba sezidati most prek Pšate, nasuti cesto 
proti Mostam in še in še bi lahko naštevali primere, kako Suhadolčani s skupnimi močni urejajo svoj kraj. 
          Največ težav jim povzroča Pšata. Upajo, da bo sedaj nekoliko bolje, ko bo vodna skupnost očistila kanal. 
Dela so ravno te dni v teku. Vodna skupnost je za to delo namenila 10 000 N din. 
          Vendar jim tudi tu ni vseeno, kako se dela, saj stane buldožer kar deset starih jurjev na uro. Radi bi videli, 
da bi se za denar, ki je za to določen, čim več napravilo in to ne površno. 
          Na nasprotni strani ceste se je odprlo okno: Še to zapišite, da ne bi bilo toliko narejenega če ne bi bilo 
Selana. Kar naprej nas za nekaj priganja. 
          Res je, o tem smo se prepričali, toda to je priganjanje z lastnim zgledom, z delom, ne pa s praznim 
besedičenjem. Suhodolčani to vedo in zato radi poprimejo, kadar je treba. 
          Čaka jih še precej dela, popraviti je treba most preko Pšate, očistiti ali pa zasuti del struge, ki teče skozi 
središče Suhadol in še mnogo je tega. 
          Suhadolčani razumejo težave, ki jih imajo tudi v Mostah, zato se bodo morali tudi v prihodnje še več 
skupaj pogovarjati o tem, kako razdeliti sredstva, ki jih ni na pretek, da bodo vsi zadovoljni. 
          Res pa je tudi, da ima vsak svoj kraj najrajši.            
 
 
Glas, 22. november 1968 
Črtomir Zorec 

Kartografovo pojasnilo 
 
          Glede na našo grajo samo nemških napisov slovenskih krajev na nekaterih pri nas tiskanih zemljevidov v 
zapisu, ki smo ga objavili dne 30. oktobra t. l., nam je kartograf Ivan Selan iz Suhadol pri Komendi poslal 
obširnejše pojasnilo, iz katerega povzemamo nekatere odstavke: 
 »... Tovariš Črtomir Zorec je upravičeno kritiziral nekatere samo nemška imena na slovenskem Koroškem v 
Turistični avto karti Slovenije, ki je izšla l. 1967.« 
          Verjetno je imel tovariš Zorec pred seboj le omenjeni zemljevid, ki je že zastarel in je torej že nekako 
neveljaven. Kajti sredi letošnjega leta je izšla nova izdaja tega zemljevida, izpopolnjena in povečana, ki je 
našim zamejskim predelom posvetila še posebno pozornost.« 
         V novi izdaji so vnesena k vsem tujim, uradnim oznakam naših krajev v zamejstvu, tudi slovenska imena.” 
To je res! Prepričal sem se na lastne oči, da novi avtokarti  Slovenije v narodnostnem oziru ni kaj očitati. Kajti 
dosledno so pri vseh krajevnih imenih naših krajev v zamejstvu poleg uradnih pripisane tudi slovenske oznake 
mest, trgov, vasi, jezer in gora. 
          Najzanimivejši del Selanovega pojasnila pa je vsekakor naslednji odstavek: 
»Da glede imenovanja na karti že preje ni prišlo do sedanjega pravilnega stanja, je pač krivda v tem, da se je 
izdajateljica in založnica Avto-moto zveza Slovenije pri svojih izdajah dosledno držala mednarodne konvencije 
o geografskem imenoslovju, po kateri se krajevna imena pišejo le v uradni obliki posameznih držav.« 
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»... Ko pa smo opazili, da naši sosedje na svojih zemljevidih kršijo omenjeni sporazum, smo v tem oziru postali 
tudi mi svobodnejši in to tem bolj upravičeno, ker precejšnji del našega naroda naseljuje v njihovih mejah večja 
strnjena področja že nad 1300 let in se tam za svoj obstoj in svoje pravice še danes bori.« 
          Prav to pa smo hoteli tudi poudariti v svojem zapisu., ko smo se dotaknili nekaterih naših zemljevidov, ki 
slovenskih krajev niso imeli napisanih po slovensko. (Naj kar mimogrede pograjam tudi  izdajateljico Turistične 
karte Gorenjske I966 t. j., Gorenjsko turistično zvezo. ki ni zahtevala, da bi kartograf vpisal k uradnim imenom 
tudi avtentično slovensko krajevno ime. Tako neprijetno zvene samo nemška in samo italijanska imena krajev, 
ki se nam vendarle še vedno zde domači, naši kraji:  Rosenbach,  Feistric i. R., Klagenfurt, Ferlach,, W. Bleiberg, 
Unterloibl, Tarvisio, Camporosso, Ugovizza, Lusari, S. Pietro al Natisone, Cividale, Savogna, Castel d. Monte, 
Gorizia itd. In še to: na nobenem avstrijskem ali italijanskem zemljevidu obmejnih krajev nisem na robeh opazil 
oznake za sosednje področje, pisano po naše, pač pa dosledno le Jugoslawien« ali »Jugoslavia« — mi pa tako 
uslužnostno pišemo (pred seboj imam že omenjeno karto Gorenjske turistične zveze, ki jo je pisal kartograf 
Baltram) le po njihovo: »Österreieh” ali »ltalia«. 
          Ne gre pa v naših zapisih za kako nestrpnost, le malo več ponosa in zavednosti želimo. To našo 
dobronamernost nam v svojem pismu priznava tudi zaslužni kartograf Ivan Selan, čigar poslednjemu 
zemljevidu tudi natančnež ne bi mogel ničesar očitati glede pisave krajevnih imen. 
          Bo pa gotovo prav, če bomo ob priložnosti tudi kaj več napisali o našem izjemno zanimivem rojaku, čigar 
oko je še vedno bistro in roka še vedno mirna, četudi mu leta teko v jesen. 
          Kartograf in izdelovalec reliefnih zemljevidov Ivan Selan je bil rojen l. 1902. Navezan na zemljo, ji ostaja 
zvest kljub temu, da je na splošno priznan kot eden naših najnatančnejših kartografov. Njegovi zemljevidi se 
odlikujejo po precizni risbi, prijetni skladnosti barv in lepi pisavi krajevnih imen. — Kmalu bo poteklo 40 let, 
odkar se je Selam pričel ukvarjati s kartografijo, — občudovanje in spoštovanje zasluži to njegovo delo tem 
bolj, ker kar ne moremo razumeti, kako more ta marljivi mož posvečati se hkrati trdemu kmečkemu delu in 
najbolj zahtevni, natančni in subtilni kartografski risbi. 
 
 
Glas,  7. januar 1970 
Ivan Sivec 

Ivan Selan – kartograf 
 
          Suhadole so prijazna kmečko-delavska vasica, ki leži tri kilometre nad Mengšem. Ob tretjem ovinku, če 
greste iz Most, stoji domačija, v kateri neutrudno riše različne zemljevide Ivan Selan. Le kdo ga ne pozna! V 
šolskih letih smo se učili brati zemljevide in smo tako spoznavali tuje kraje, vsakemu šoferju je potrebna avto-
karta, vojakom so nujno potrebne specialke itd. Preveč bi bilo, če bi naštevali široko uporabnost. Pri večini 
naših zemljevidov piše navadno v spodnjem desnem kotu: izdelal Ivan Selan. Tisto jutro, preden sem ga 
obiskal, še nisem veliko vedel o življenju tega Suhadolčana, o njegovem delu pa sploh malo – čeprav ga skoraj 
vsak dan srečujem. Njegova nenavadna prijaznost in zgovornost pa sta mi tisto popoldne veliko odkrili. 
          Sprejel me je v veliki dnevni sobi oz. v »hiši« kot pravimo. V desnem kotu stoji kmečka peč s klopjo, v dveh 
drugih kotih knjižni omari, v levem je velika pisalna miza, na kateri je bilo vse polno raznih tušev, peres, ravnil, 
lup in podobnih risalnih ter pisalnih pripomočkov, seveda pa ne smem pozabiti glavnega: pod Selanovimi 
rokami je še malo prej dobival zemljevid popolnejšo obliko. Posebno domačnost pa dajejo sobi šopki 
pšeničnega klasja. 

Kmetija – zemljevidi 
          Sprehodimo se najprej po njegovi dosedanji poti. Nenavadna je za kartografa, ki ga upravičeno lahko 
prištevamo med samorasle umetnike. 
          Zibelka mu je stekla 18. novembra 1902. leta v Savljah pri Ljubljani. Ko je končal tri razrede osnovne šole, 
mu je umrla mati. Na njenem domu v Suhadolah sta takrat živeli dve starejši materini teti. Vzeli sta 12-letnega 
dečka k sebi. Takoj je moral prijeti za delo na kmetiji. 
          Spal je, kot je bil takrat običaj, v hlevu in na seniku. Čeprav je bil mlad, se je hitro utrdil in delal vse. Kljub 
večerni košnji, celodnevnemu oranju in podobnim težjim opravilom pa je še vedno našel nekaj časa za svoje 
nagnjenje, s katerim se je že rodil. Na seniku je imel mizico in svetilko ter zaboj s knjigami, in to je bilo njegovo 
bogastvo, ki si ga je jemal v večerih. Bilo mu je šestnajst let, ko je šel na Grintovec. Da bi se lažje orientiral, si je 
prej izrisal natančen zemljevid Grintovčeve skupine. Pozneje so zvedeli za njegov talent tudi drugi in začel je 
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dobivati manjša naročila od šol in občin. Nekaterim je risal zemljevide domače okolice, drugim pa obsege in 
razporeditve njihovega ozemlja. Vse bolj pa si je želel zahtevnejšega dela. 
          Preobrat v njegovem življenju pomeni leto 1929, ko so ga poslali na pobudo takratnega okrajnega 
glavarstva v Kamniku v službo v Vojno geografski institut v Beograd. Drugi kartografi potrebujejo za pridobitev 
prakse tri leta. Selan pa je opravljal že vsa dela pri risanju zemljevidov po enem samem mesecu! 
Vse bolj in bolj ga je vleklo domov, saj je imel v Suhadolah družino in kmetijo, ki sta zahtevali očeta in 
gospodarja. Po letu dni se je vrnil, ko si je pridobil dovoljšnjo prakso pri risanju najrazličnejših zemljevidov, 
čeprav ga je drugače čakal zelo hiter karierski vzpon. Toda dom je le neprecenljiva vrednost in raje je zopet 
stopal za plugom in se samo v večernih urah in v zimskem času ukvarjal z zemljevidi. 
          Njegovo delovanje je bilo razpeto med kmetijo in risanjem zemljevidov, kar gre sicer drug od drugega 
daleč vsaksebi.  

Od šolskih do reliefnih prikazov 
          Takoj po vrnitvi iz Beograda je izdelal najprej precej šolskih zemljevidov – ročnih in stenskih. V nekaj letih 
je izrisal vrsto turističnih, planinskih, fizikalnih, panoramskih, upravno in ekonomskih ter avto kart.  
          Za posebne potrebe je naredil tudi geološke, industrijske, etnografske in celo lovske karte. Bavil se je še s 
prikazi govedorejskih, vinorodnih, hmeljarskih in podobnih predelov. Omeniti je treba tudi zelo pregledno 
veroučno karto Palestine. 
          Izdelal je tudi več modelov raznih stavb – tovarno Lek in Utok, pozneje Hotel Stara pošta v Kranju, 
partizansko usnjarno v Kanižarici ipd. Posebno uspeli so umetno sestavljeni reliefi Kranja, Kamnika in Komne. 
          Kako pomemben je dober zemljevid, ve vsak vojak. Orientacijo štejejo po važnosti takoj za orožjem. Med 
drugo svetovno vojno je Ivan Selan dal partizanom mnogo tiskanih topografskih kart. Precej jim jih je izdelal 
tudi samo zanje. Nemcem se je zdel sumljiv in odgnali so ga v Begunje. Pozneje so ga odvedli v Salzburg, kjer 
so ga dodelili uradu za železniške novogradnje kot tehničnega risarja. Pri delu je, koliko se je največ dalo, 
sabotiral. Bil je odlikovan z redom za zasluge za narod. 
          Ni še dolgo od tega, ko je izdelal za Avto-moto zvezo Slovenije podroben zemljevid v merilu 1 : 300.000 in 
je izšel tiskan pred dobrim mesecem. Za vsakega motoriziranega turista je ta karta velike vrednosti, saj mu je 
nujno potrebna. 
          Posebno natančno in zamudno delo je risanje reliefnega zemljevida. Vendar se tudi tega ni ustrašil. 
Izdelal je reliefni zemljevid cele Slovenije od Učke do Celovca. Najtežje pri tem je, da morajo biti spodnji deli 
upodobljeni v večjem merilu – kraški predeli. Alpe pa v manjšem, tako da je videti ozemlje v perspektivi 
naravne oblike, hkrati pa se mora videti vsak grič, gora ali vrh tudi tako, kot se vidi iz iste strani tudi s 
človeškim očesom. Selan je to rešil tako, da si je zamislil razgledišče nad Kvarnerom v precejšnji višini in je 
objekte prenašal v omrežje perspektivno razvrščenih trapezov. 

Kako izdela zemljevid? 
          Ivan Selan pravi, da se do sedaj še ni nihče zanimal, kako podrobno nastane zemljevid, zato je 
pripovedoval še z večjim veseljem. Najprej gredo na teren topografi in ga posnamejo ter napravijo 
trigonometrijsko mrežo. Vanjo izpolnijo komunikacije, reke, gorovje ipd. Te podatke dajo v Vojno-geografski 
institut v Beograd. Ta material prevzamejo kartografi in izdelajo toliko »originalov«,kolikor je potlej barv na 
zemljevidu. V Tiskarni se zatem tiska vsak nanizani original posamezno in gre zopet tolikokrat v stroj  kolikor je 
barv. V zadnjem času že uporabljajo take stroje, ki tiskajo dve barvi, to sta pravzaprav dva stroja, ki tiskata 
drug za drugim. 
          Za karte manjšega obsega izdela Selan originale za vsako barvo na podlagi katastrskih map. Če je karta 
manjšega merila, vzame za osnovo vojaške specialke z merilom 1 : 100.000, 1 : 50.000 ali generalštabne z 
merilom 1 : 250.000. Če hoče posneti večja področja, vzame za osnovo karte manjšega merila. 
          Na prvi original izriše konfiguracijo – oblikovitost ozemlja (gorovja, vzpetine, doline), kar napravi s 
pomočjo višinskih črt – izohips. Le-te se v ravninskem svetu rišejo na 2,5,  5,  10,  20 in 100 metrov, v bolj 
nagnjenem terenu so na 20 m, v goratih območjih na 50 m v velikih strminah pa na 100 m. V skalovitih 
predelih, kjer višinska črta ni mogoča zaradi nedostopnosti terena, pa nariše oblikovanost skalovja po 
tamkajšnji naravi. Da je višinska oblikovitost bolje prikazana, napravi od morja do gorskih vrhov barvne 
gradacije, ki označujejo posamezne višine med izohipsami in določenimi višinami. N. pr. od morja do 100 
metrov zelenkasto, 0d 100-2000 m svetlozeleno-rumeno, do 500 m v rumenem tonu, nato rjavo, rdeče in 
vrhovi v svetlo sivi, kjer leži običajno sneg. Vsako tako nianso barve je treba ploskovno vrisati na film 
posamezno. Torej je toliko originalov za prikaz konfiguracije kot je barvnih nians. Izohipse so tiskane s sivo ali 
rjavo barvo, skalovje pa je v bolj poudarjeni barvi – močnejša rjava ali sepija barva, lahko tudi oranžna. Da so 
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na karti oblike bolj nazorne, gorovje osenči s sencami na posebnem originalu. Na drugih zemljevidih so sence 
narejene na južni strani, Selan pa jih dela na severni, saj je tako tudi naravno osenčeno in se tako tudi vidi v 
naravi. 
          Na original za modro barvo nariše celotno vodovje, ki ga zemljevid predstavlja (izviri, obzidani studenci, 
vodni rezervoarji, tekoči in usihajoči studenci, močvirja, potoki, manjše in večje reke, bajerji, jezera, morja) in 
globinske črte – izobate, ki se rišejo od površine morja navzdol v globino. Z modro barvo so označeni tudi časi 
vzponov v urah in minutah. 
          Za površino bajerjev, jezer in morij napravi posebej ploskovni original za precej svetlejšo modro barvo kot 
za tisto, ki prikazuje tek tekočih voda. 
          Sledi original za zeleno barvo, kjer so pri kartah večjega merila izrisani gozdovi, posamezne drevesne 
skupine, večje žive meje in posebno vidna posamezna drevesa na planem. Pri manjših merilih pa svetlo zelena 
predstavlja ploskve nižin in ravnin. 
          Naslednji original predstavlja komunikacije. Ceste so navadno cinober rdeče, pri avto kartah pa rjave. 
Svetlo cinober rdeče položi na ceste z umetnim cestiščem – asfalt, beton, kocke. 
          Rumena barva pomeni makadamsko boljšo cesto, slabša ali slaba cesta pa je prikazana samo z osnovno 
rjavo barvo. V karmin rdeči barvi je označena vsa kilometraža. Med važnejšimi oddaljenejšimi mesti je 
oštevilčena oddaljenost v krepkejših številkah, vmesne krajše razdalje pa so izpisane manjše. S cinober rdečo 
barvo so obeležena pri planinskih in turističnih kartah markirana pota. 
          Na naslednji original izriše železnice – eno in dvotirne, žičnice, naselja, hiše, cerkve, gradove, mostove, 
brvi, spomenike, tovarne, mline, lovske, planinske in pastirske koče, razvaline, kamnolome in gramoznice, 
pokopališča, kapelice, lesene križe in na planem stoječe kažipote, kar se vse potlej tiska v črni barvi. Na tem 
originalu so pokazani tudi železniški kolodvori, postaje in postajališča ter prevozni trajekti med obalo in otoki. 
Če je zemljevid – manjšega merila večina naštetih podrobnosti odpade zaradi preglednosti – nariše naselja s 
krogi večjimi in manjšimi – pač po velikosti kraja. Vsa imena gora, krajev, naselij, predelov, voda in pokrajin ter 
naravnih in drugih znamenitosti izpiše ravno tako na ta original. Mejni prehodi so na šolskih zemljevidih 
označeni navadno s črno barvo; pri avtokartah  pa z rdečo. 
          V nasprotju z drugimi zemljevidi, kjer so imena tiskana ali napravljena s šablonami, izpisuje oz. izrisuje 
Ivan Selan vsa ta imena prostoročno in sicer v oblikah, ki ustrezajo določenemu geografskemu elementu. 
Izpisuje 10-12 različnih črk. 
          Ročno izrisani napisi, če so v redu izdelani, se ustrezneje prilegajo zemljevidu, značilneje poudarijo podane 
znake (naselje, gore, vode ipd.) in vsebino karte lahko zelo obogatijo, ker jih je možno na isti prostor s 
potrebnim izkrivljanjem vnesti dvakratno več kot navadnih tiskarskih ali celo šablonskih črk. 
          V kartografiji je ustrezna izdelava črkopisja z visoko stilizacijo res najzahtevnejše in najdolgotrajnejše 
delo, ki zahteva posebno koncentracijo duha in ročnih gibov. To je tudi vzrok, da v dosedanjem zmeha-
niziranem času vedno pogosteje vidimo industrijsko ali šablonsko »brezdušno« prirejene zemljevide. Kdo pa se 
bo še danes ubadal z »nepotrebnim« trudom, ko je pa brez tega lahko tudi in še hitreje denar. 
         Kot zadnji original izdela državne, republiške in ostale meje in to v vijoličasti ali zeleni barvi. 

Delovni čas od 8. do 23. ure 
          Za en zemljevid je potrebno tudi do 16 posameznih originalov, ki jih tiskarna drugega za drugim dotiska v 
skladno celoto. 
           Vsi originali se morajo popolnoma skladati (ujemati), da potem v tisku ne pride npr. voda na cesto, 
železnica na reko itd., kar bi se sicer v zelo ozkih dolinah prav lahko zgodilo. 
          Vse črtne originale riše Ivan Selan z raznimi ustreznimi peresi z izbranim tušem. 
Zanimivo je, da se po njegovi krivdi še ni razmazal niti en primerek. Pri tiskanju zahtevnejših zemljevidov je 
tudi sam navzoč, da sproti določa ustrezne barve. 
          Zemljevidi, ki jih je on izrisal, so vsako leto natisnjeni v več tisočih izvodih (predvsem šolski in turistični). 
Pokazal mi je veliko primerkov domačih in tujih zemljevidov. Resnično so njegovi v primerjavi z drugimi prava 
umetnina, saj so neprimerno natančnejši in nazornejši. 
          Po potrebi gre Selan tudi sam večkrat na teren zaradi sprememb in novih podatkov. 
            S kmetijo se sedaj ne ukvarja veliko. Svoje posestvo je že v povojnih letih oddal v obdelovanje zadrugi, 
pozneje pa deloma agrokombinatu Emona. Tako sedaj živi samo za kartografijo. Njegov delovni dan se začne 
okrog osme ure, konča pa ob desetih, enajstih. Z vztrajnim delom je tako narisal že 317 zemljevidov. Riše jih 
različno dolgo, tudi po leto dni. Čeprav je že prekoračil 67. leto in ni bilo njegovo življenje ravno lahko, mu je 
ostala roka mirna; železna volja ter smisel za red in lepoto pa ima že prirojeno. 
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          Daljše zapise o talentiranem Ivanu Selanu so objavili že različni časopisi in revije po vsej Jugoslaviji. O 
njem so posneli tudi filmske novice z naslovom Seljak-kartograf. Je tudi član geografskega društva Slovenije. 
          Vprašal sem ga še, kaj želi v prihodnjem letu ljudem naše dežele. Pravi, da bi želel na svetu mir, vsakomur 
posebej pa mnogo sreče, zadovoljstva in predvsem zdravja. Tudi mi, dragi naš kartograf, ti kličemo še na 
mnogo zdravih in plodnih let. 
 
 
Kamniški občan, 20. november 1970 

Suhadole: Asfaltirana cesta skozi vas 
 
          Občani v Suhadolah so se v sodelovanju s krajevno skupnostjo Moste močno zavzeli za asfaltiranje ceste 
skozi naselje. 
          Prah in blato res nista bila v ponos vasi, ki že nekaj let skuša polepšati svoj videz. Pročelja hiš ob cesti so 
bila vedno oškropljena z blatom, skozi okna se je valil prah drvečih avtomobilov. Tega sedaj ni več. Domačini 
so krepko pljunili v roke. 
          V vsaki hiši so prispevali najmanj 50.000 starih dinarjev, nekateri pa tudi po 100.000 S din. Del sredstev je 
prispevala krajevna skupnost od samoprispevka. Treba je priznati, da brez prizadevnih organizatorjev v 
Suhadolah in Mostah, delo ne bi tako steklo kot je. Med mnogimi moramo omeniti znanega kartografa Ivana 
Selana. ki je tudi član sveta KS Moste in predsednika KS Moste Toneta Cibaška.    
 
         
Gorenjski glas, 8. in 12. aprila 1972 
Črtomir Zorec 

Pomenki o Mengšu in njegovih ljudeh 
 

Mandarin in kmet 
          Res, nenavaden naslov za tale zapis! Mengšan in Skadovec (prebivalcem bližnjih Suhadol pravijo po 
domače Skadovci!), oba slovita moja kartografa! Le dve stoletji ju ločita. Pa tudi dejstvo, da je bil stari 
Avguštin Hallerstein jezuit in misijonar na Kitajskem – naš sodobnik iz Suhadol Ivan Selan pa je umen 
kmetovalec in hkrati izjemno vešč kartograf (risar zemljevidov). 

Astronom, matematik, pa še kartograf 
          To je bil jezuit Avguštin Hallerstein, ki se je rodil v Mengšu – v Ravbarjevi graščini – 18. avgusta 1703. 
Njegov prednik je bil plemič Jurij Haller s Hallersteina, ki je leta 1567 sezidal Zgornji grad ali splošno imenovani 
Ravbarjev grad. To pripovedujeta tudi vklesan napis in letnica nad grajskim portalom še dandanes.     
          Avguštin Hallerstein se je v Gradcu in na Dunaju izobrazil v astronomiji in matematiki. Leta 1735 ga je 
jezuitski red poslal misijonarit na Kitajsko, v Peking. Seveda potovanje ni naglo potekalo, minila so cela štiri 
leta, preden se je misijonar izkrcal v luki Maccau, na kitajski obali. Tu pa je kar brž zrisal zemljevid mesta, se 
mimogrede učil kitajščine in poglabljal v astronomijo. 
          Na dvoru kitajskega cesarja v Pekingu je naš učeni Mengšan postal tako priljubljen in cenjen, da so ga leta 
1746 imenovali za mandarina! Tri leta za tem je Hallerstein z vsemi priporočili in spremstvom, ki je pripadalo 
mandarinski časti, prepotoval Tatarsko in jo mapiral. Bilo je to zares pionirsko delo. Lotil pa se je naš 
Hallerstein tudi štetja prebivalcev obsežnega kitajskega cesarstva. S pomočjo pregledov dohodninskih 
registrov — po naše bi rekli kar davčnih seznamov je izračunal, da šteje tedanja Kitajska natanko 198,213.718 
prebivalcev! 
          V domovino se Avguštin Hallerstein ni nikoli več vrnil. Umrl je v Pekingu 29. oktobra 1774. Moža je zadela 
kap; tako ga je pretresla novica iz Evrope, da so jezuitski red, ki mu je od mladosti pripadal, razpustili. 

Zvestoba zemlji 
          Najbrž ni nobenega količkaj šolanega Slovenca, ki ne bi na kakem od številnih naših zemljevidov prebral 
ime domačega kartografa Ivana Selana. 
          Bolj razgledanim, posebno ljudem od stroke, pa pomeni Selanovo ime še nekaj več: nadarjenega 
samorastnika, preciznega risarja, marljivega oblikovalca reliefov – resnično desno roko geografom! Ta tihi in 
zamišljeni mož, izjemno razgledan v kartografskih veščinah – je hkrati tudi kmetovalec. Le kako more družiti 
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zahtevno kartografiranje in trdo kmečko delo? Del odgovora je v tem: Selan je znal tudi zboljšati kmetijske 
naprave, kar spet kaže na iznajditeljske sposobnosti. 
          S spoštovanjem zato smemo zreti na svojega rojaka, saj je Koseskijev verz pisan kot nalašč zanj: 
          Kdo je mar? 
          To je slovenske korenine, oratar! 
           Vsekakor se bomo pri kartografu Selanu še pomudili — saj bi lahko celo zatrdili, da je poleg glasbenika 
Petra Liparja izmed sodobnih Mengšanov najdlje po Slovenskem znan. In še čez naše meje! Selanovi zemljevidi 
niso le natančni, pač pa so tudi lepi! To pa daje svojim izdelkom le malokateri kartograf. Posebnost je tudi 
estetskim zahtevam ustrezajoča Selanova pisava krajevnih, rečnih in gorskih imen. 
          Z eno besedo: pojav Selana v slovenski kartografiji je nekaj edinstvenega. Nič manj hvalevredna pa je 
Selanova človeška skromnost in trdna zvestoba zemlji. Posebno v današnjem času, ko je beg z zemlje nekaj 
vsakdanjega, žal le prevsakdanjega ... 

Talent in delo 
           človek, ki je znal tako čudovito povezati v skladje naravni risarski talent in vztrajno marljivost pri delu, 
Ivan Selan, se je rodil 18. novembra t902 – v jeseni se bomo spomnili njegove sedemdesetletnice – v Savljah pri 
Ljubljani. 
          Komaj dvanajstletnemu je umrla. mati. Njena smrt pa je bila za fantiča prava preokretnica. Z Ježice, kjer 
je končal osnovno šoto, se je preselil na materin dom v Suhadole pri Mengšu. Ker je bilo posestvo že prej njemu 
namenjeno, se je kmetovanja trdno in z ljubeznijo oklenil. 
          Bistri mladenič pa je že tedaj vzljubil knjige in se poizkušal v risanju zemljevidov. Le kaj ga je gnalo prav v 
to smer – saj je kartografska tehnika izjemno zahtevna – to bo kdaj sam povedal. Profesor France Planina je o 
Selanu zapisal: »Rojenice so mu položile že v zibel tiste lastnosti, ki so pozneje kljub povsem drugačnim 
usmerjanjem življenja, naravnale njegovo pot h kartografiji. To so njegove izredne sposobnosti: bister vid, 
mirna roka, železna vztrajnost ter smisel za red in lepoto." 

V delavnico sem svojo zrl 
           Tako bi lahko z Gregorčičem vzkliknil spričo vtisov svojega nedavnega obiska pri kartografu Ivanu Selanu 
v Suhadolah pri Mengšu. Zanimal me je kot izjemna slovenska osebnost, še bolj pa tehnika njegovega dela. 
Reči smem, da sem se vrnil iz Suhadol z globokim doživetjem. Priznati pa tudi moram, da še nisem bil v tej 
gorenjski vasici sredi plodne mengeške ravni. Velika cesta hiti mimo, stransko pa človek nehote prezre, 
posebno če ima opravke drugod. 

Suhadole 
           Zdaj seveda vem za to vas, ki ni le domovje slovitem kartografu Ivanu Selanu, pač pa tudi rojstni kraj 
enega od najboljših sodobnih slovenskih pesnikov – tu, pri Mežnarju, Suhadole št. 19, je doma profesor France 
Pibernik. 
          Suhadole, v ljudski izreki le Skadole, leže ob severnem vznožju Slevskega hriba (445 metrov) ob Pšati, le 
kakega pol kilometra od ceste Moste–Mengeš. Poleg kmetov in delavcev žive v vasi še razni obrtniki, da 
omenim le copatarje in ščetinarje. – Podružnična cerkev svetega Klementa je tu stala že leta. 1526. Posebnost 
cerkvene notranjščine so pozlačeni reliefi v glavnem oltarju; predstavljajo legendo o svetem Urhu. 
          Sredi vasi stoji Selanov dom; hiša nosi številko 22. Trdna kmečka domačija z velikim dvoriščem in 
prostornimi gospodarskimi poslopji. Vsa okna so okrašena z umetelno kovanimi mrežami. Na zunaj pač 
gorenjska trdna kmečka hiša – kot toliko drugih. A ko vstopiš v veliko sobo – hišo, spoznaš takoj, da je to 
gospodarjev atelje, kartografska delavnica. 

Bistro oko 
           Najprej sem seveda mojstra povprašal po oni prvi zemljevidni risbi, ki jo je napravil kot šestnajstletnik, 
preden se je z družbo podal na Grintavec. Fantič si je zrisal natančen zemljevid zahodnih Kamniških planin – 
da je vedel, kod voditi družbo v gore. Ustrežljivo prijazni Selan je mali zemljevid res ohranil in mi ga pokazal – 
tu je torej bilo rojstvo pozneje tako veščega kartografa. 
          Potem me je zanimalo, v kaki povečavi zriše zemljevid, ki je nato tiskarsko razmnožen. Odgovor me je 
presenetil: Selan zriše večino svojih kart kar v naravni velikosti!  S pomočjo ostro zbrušenih peres, velike lupe in 
– potrpežljive marljivosti. Vsi drobni napisi, ki jih na Selanovih zemljevidih komaj prebereš s prostim očesom, so 
zrisani ročno, s tušem. Kot najtanjši las so nekatere kartografove črte. 
          Koliko zemljevidov pa je Selan že napravil v svojem življenju? Do leta 1959 jih je naštel že 314; danes 
lahko mirno dodamo še kaki dve desetici. 
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Mojster reliefov 
           Spregledati pa ne smemo čudovitih reliefov – maket, ki jih zna pričarati čuteča Selanova roka. Zelo znan je 
veliki predvojni relief Kranja (sedaj v osnovni šoli Simon Jenko). Spominjam se, kako smo še pred desetletji 
občudovali Selanovo natančnost: hišice na maketi so imele res toliko okenc kot hiše v mestu. In celo za dimnike smo 
ugotovili, da jih je na strehah hišic v maketi prav toliko kot na resničnih mestnih hišah! Posebnost Selanove 
spretnosti so tudi tako imenovane reliefne karte s široko panoramo, ki sega tja v daljne slovensko zamejstvo. 
          Tu je sedaj tudi mesto, da spregovorim še besedo o narodni zavednosti našega rojaka, kartografa Selana. 
Na vseh njegovih zemljevidih, ki segajo v sosedno Koroško, so pri vseh krajih poleg nemških tudi slovenska 
poimenovanja, če so le bila kdaj v rabi. 
          Presenetilo me je tudi dejstvo, da je preprosti Skadovčan naročen na koroški Slovenski vestnik in na 
beneško-slovenski Matajur. Najbrž je tudi šolanih ljudi na Gorenjskem malo, ki bi imeli naročeni obe glasili 
zamejskih Slovencev! 

In še za sklep 
           Prijatelj Selan mi je naročil, naj ga ja preveč ne hvalim v Glasu. Razumem in spoštujem njegovo 
skromnost. Toda s pripovedjo o njem sem hotel prikazati v najbolj jarki luči človekovo marljivost, vztrajnost, 
veščino, ljubezen do zemlje in do domovine. To pa so odlike – resda v našem občestvu vedno bolj redke – ki jih 
velja poudariti.     
 
 
Delo (Sobotna priloga), 22. april 1972 
Drago Kralj 

Atlas že, toda ne veliki 
Preglasen »hop« in preskromen skok? 
 
          Nisem ne geograf in ne kartograf, imam pa rad zemljevide in atlase; rad jih berem, še raje pa uporabljam, 
kupim, »preberem« in poskušam uporabljati vse, kar kartografi in ne kartografi pri nas izdelajo in natisnejo, pa 
naj bodo sodbe in ocene o tem še tako odklonilne; zato je razumljivo, da sem se veselil dolgo napovedanega in 
še dlje tiskanega prvega »velikega atlasa sveta« v slovenščini. Nisem veliko razmišljal, zakaj med mnenji o 
njem sem prebral že kmalu po izidu, da smo Slovenci »postali pismeni v kartografiji« in da smo se »uvedli vštric 
s svetovno kartografijo«. 
 
          Pripombe, ki sem si jih pisal na rob, so predvsem pripombe uporabnika, strokovnjaki – geografi, 
kartografi, jezikoslovci, politiki in drugi – si bodo gotovo našli čas, da bodo zapisali strokovno mnenje in atlas 
ocenili s svojih plati. 
        Višine in globine so požrle napise 
         …………… 
        Nepregledna (rjava) dvobarvnost 
        …………… 
        Je prostor, ni prostora 
        …………… 
        Drobne napake – preizkusni kamen 
   ……V času, ko šele razvijamo lastno kartografsko tradicijo in ko zna uporabne zemljevide risati edinole Ivan 
Selan, nam tako stranska pot lahko samo škoduje. 
         Premalo tudi za križankarje 
…………… 
 
 
Delo (Sobotna priloga), 22. april 1972 
Janko Svetina 

Pomislek ob Velikem atlasu 
 
          Ljubljanska založba Mladinska knjiga je na našem knjižnem trgu oziroma med slovenskimi bralci znana 
po tem, da izdaja dobre in tudi po opremi kakovostne knjige. Njen »Veliki atlas sveta« je zato imel priporočilo 
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že pred izdajo. Ni bilo torej vzroka, da bi si ga človek ne naročil že v predprodaji, ki je bila povrhu še dobro 
organizirana. 
          Vendar se je pa občutek veselja nad dobro knjigo sprevrgel v razočaranje tisti hip, ko je knjiga prišla. Temu 
ni kriva dokaj ostra polemika o pisanju, zemljepisnih imen, ki se je razvila še pred izidom knjige. Tisto, kar 
podpisanega v sami knjigi bistveno moti, je tisk. 
          Izdajatelji so pred izidom obljubljali. da bodo pokrajine predstavljene plastično. To se je res zgodilo – 
vendar na škodo čitljivosti karte, kaj bralcu pomen, če Azijo v »Velikem atlasu sveta« lahko gleda 
»tridimenzionalno«, ko pa je zaradi novosti (ali pa zaradi neustreznega tiska) vse pogorje tako temno, da 
imena gora in krajev skoraj niso čitljivi! In še dalje: rjave karte, kjer ni »tretje dimenzije«, imajo z isto barvo 
(črno) naznačene tako reke kot prometne žile. Celo stari atlasi poznajo zato modro in črno barvo. 
Pomanjkljivost, ali kakor pač to imenujemo, so za podpisanega tako pomembne, da takega »Velikega atlasa 
sveta« ne želi imeti. 
          Vendar ga pa izdajatelj, se pravi Mladinska knjiga, ne vzame nazaj. »Kar je naročeno, je naročeno.« 
Načelno je takšno stališče do prednaročnikov najbrž normalno. Ko pa gre za izjemo, za to, da založba 
prednaročniku ni dala takega blaga, kot ga je obljubljala in kot ga je zaradi ugleda založbe prednaročnik tudi 
pričakoval, bi lahko storila izjemo, če je to izjema. Ugled založbe bi se s tem prej povečal, kot trpel.     
 
 
Kamniški občan, oktober 1972 

Mesto spreminja podobo 
 
          Podoba Kamnika se tu in tam spreminja; še leto ali dve pomnijo najbližji stanovalci, kakšen je bil prejšnji 
izgled njihove okolice, potem pa se navadijo novega okolja in spomin izgine. Zdaj ko fotografski aparat ni več 
redkost v rokah občana, je na slikah ostala ohranjena marsikatera značilnost prejšnjega časa, še več pa je     
primerov, da je pred prezidavami ali urejanjem okolja nihče ni posnel 
          Kdo bi si danes mogel predstavljati Kamnik iz leta 1935, če ga kartograf Ivan Selan na začetku svoje 
dejavnosti ne bi upodobil na diagramu, ki jo še zdaj občudujemo v prvem nadstropju občinske skupščine. 
……. 
 
 
Pionir,  1975/76, št. 9 

Mož, ki riše zemljevide 
 
          Te dni je izšla deseta izdaja avtokarte Slovenije, ki jo izdaja Avto-moto zveza. V desnem spodnjem kotu 
zemljevida stoji zapisano: Izdelal Ivan Selan. To ime srečujemo Slovenci na vsakem koraku, kadar uporabljamo 
zemljevide. Najpogosteje se z njim srečamo v šoli. Velike stenske karte Slovenije in mali priročni zemljevid 
Slovenije in Jugoslavije so nepogrešljiv pripomoček vsakega učenca. Zemljevide Ivana Selana uporabljajo 
številni turisti, kajti njegove karte so sestavni del turističnih vodnikov. Skoraj ni avtomobilista, ki ne bi imel 
njegove avtokarte. Selanove karte uporabljajo številni strokovnjaki, saj je narisal tudi vrsto agronomskih, 
gozdarskih, geoloških in drugih zemljevidov, vsega skupaj že 322!. 
          Če piše na zemljevidu, da ga je izdelal Ivan Selan, to pomeni, da ge je neutrudni kartograf narisal 
popolnoma sam do sleherne podrobnosti, in to ne enkrat, temveč tolikokrat, kolikor različnih barv vidimo na 
njem. Zdaj pa si predstavljajte to velikansko delo, na primer stenski zemljevid Slovenije, ki je tako velik, da ga 
morajo tiskati v štirih kosih in potem stiskane pole zlepiti. Za to stensko karto je zrisal Selan 44 zemljevidov, 
kajti sestavljena je iz štirih kosov, na njem pa je enajst različnih barv. Saj veste, modra barva za reke, črna za 
železnice in naselja, rdeča za ceste itd. itd. Če pomislimo še na to, da je vse tiso, kar je zrisano na 11 
zemljevidih, na koncu natisnjeno na enem samem kosu papirja, potem se zavemo, kako silna natančnost je 
potrebna, da se črte, barve in napisi v tisku ne prekrivajo, temveč so lepo vsaka na svojem mestu, kakor je bilo 
zamišljeno. 
          Še ena posebnost Selanovih zemljevidov je takšna, da vzbuja izjemno pozornost. Če zdajle, ko to berete, 
pogledate na katerikoli Selanov zemljevid, boste pomislili, da so vsa številna imena krajev, voda in gora in 
sploh vsi napisi, vključno z legendo, natisnjeni na zemljevid s tiskarskimi črkami, podobno kot tele črke, ki jih 
imate ta hip pred očmi. To pa je kajpak popolnoma narobe. Kajti sleherno črto in sleherno črko na teh 
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zemljevidih je narisala in napisala natančna Selanova roka! Tiskarski strokovnjaki zavidajo Selanu, kajti v 
tiskarnah premorejo po deset, dvajset tipov črk, mojster pa je razvil 48 vrst pisav v latinici in cirilici. 
          Rekli boste, da je navsezadnje vseeno, če so napisi tiskani ali risani. Toda vzemite v roke navaden tiskan 
zemljevid in Selanovo karto, pa ju primerjajte. Že prvi pogled vam bo povedal, da je Selanova karta lepša, ker 
je bolj razgibana in boljša, ker je preglednejša. Ročna pisava namreč omogoča mojstru, da imena vpisuje tudi 
poševno, navpično ali zavito. Na ta način pa lahko spravi na zemljevid mnogo več imen, kot jih omogočajo 
samo ravni napisi. 
           Vse to, kar sem vam zdaj napisal, smo že mnogokrat ugotavljali v našem uredništvu, kjer so nam tako 
kot vam v šoli, Selanove karte nepogrešljive pri vsakdanjem delu. Pa smo se zadnjič odločili, da mojstra 
kartografa obiščemo in ga v naši reviji predstavimo tudi najmlajšim uporabnikom njegovih zemljevidov. 
          Na zahodnem koncu Kamniške ravni leže blizu Mengša Suhadole, skromna vasica, od koder je prelep 
pogled na celo verigo Kamniških Alp. Tu je doma Ivan Selan. Rodil se je sicer leta 1902 v Savljah pri Ljubljani, 
kot mlad pobič pa je prišel v Suhadole k sorodnikom in tam tudi ostal. Postal je kmet. Imel je samo osnovno… 
 
Opomba: Članek se nadaljuje v naslednjem Pionirju št. 10, ki pa se tu ne nadaljuje (je izgubljen). 
 
 
 
Arena, Zagreb, 30. junij 1977, št. 862 
Drago Kastratović 

Seljak iz enciklopedije 
A neobični medžu nama 
 
          U selu Suhadolu nedaleko od Kamnika živi Ivan Selan, čije ime spominju domaće i strane enciklopedije – 
on je jedini kartograf samouk, jedini član Geografskoh društva Slovenije bez znanstvene titule 
 
          Kad nam dodžu u ruke karta, zemljopisna ili avtomobilistička, obično se nikad ne sjetimo pogledati tko je 
njen tvorac. Zanima nas uglavnom godina kad je tiskana i možda tko joj je izda0. Objavljeno v Areni, št. 862. 
Zagreb, 30. junij 1977. A da netko malo bolje pogleda morao bi opaziti da se na mnogim našim kartama već 
desetljecima ponavlja jedan podatak: sastavio Ivan Selan. 
          Ljudi neupućeni u kartografiju nemajo naravno pojma koliko se mukotrupno i precizno mora raditi da se 
na papiru dočaraju prostrantsva, planine i ravnice, rijeke i jezera, kopno i more. Neupoućenima je jasno samo 
da za taj rad treba mnogo znanja, a vjerovatno i vremena. Štoga će i sada kad smo spomenuli jedno istaknuto 
ime naše kartografije, mnogima pred oćima iskrsnuti čovjeka profesorskog izgleda, akademik koji godinama 
uvijek u isto vrijeme ulazi i izlazi iz svoje znanstvene ustanove. 
          Ali Ivan Selan sušta je suprotnost kabinetskog čovjeka. On živi i radi u staroj seljačkoj kući do koje u ljetne 
dane dopiru izmiješani mirisi lipe i pokošene trave, staje i ugrijane kamene ceste. U narodu se kaže seljak od 
devet koljena. Takav je i Ivan, ali to mu ne smeta da bude poznati i priznati kartograf, suradnik znanstvenih 
ustanova nejvećeg stupnja. Zapaženim ostvarenjima proslavio je svoj Suhadol, ljubko planinsko naselje 
nedaleko od Kamnika, okrenuto visivuna i orlovima i uvijek zagledano u bijele kape Alpa i oblaka. 

Na krilima talenta 
          Priča o životnom putu tog čovjeka vrlo je zanimljiva, a opet satkana od sasvim običnih pojedinosti. Bila je 
1918 godina… nekoliko seoskih mladića, medju nima i šesnaestogodišnji Iva Selan, odlučili so da krenu na izlet 
na obližnje alpske vrhove. Vodiča nisu imali, a nije im ni bilo potreben. Ivan je nacrtao skicu planinskih 
vijenaca, vrhova i dolina, potoka i kozjih staza. Napravio je to tako dobro da su se mladići brzo i lako snalazili, 
a kad su se vratili, Ivanovo je djelo pokazao zanimanje seoski učitelj Vuga i zamolio ga da izradi kartu 
Slovenije. U to vrijeme postajale su samo austrougarske karte, a one su zanemarivale slovenske zemljopisne 
nazive. 
          Ivan je z oduševljenjem zasuako rukave. Napravio je novu kartu na slovenskom jeziku. Ućitelj mu je 
čestitao i zajedno sa svojim kolegama u njegovu čast priredio malu svečanost. To je ohrabrilo nadarenog 
mladića. Stao je crtati mnoge karte općine, bliže i daljne okoline. Ubrzo se u selu pojavio školski nadzornik iz 
Kamnika. On naručuje karte za sve škole tadašnjeg kamničkog kotara. Ivan tako postaje u svojoj sredini 
cijenjena i tražena lićnost. 
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          Prvi njegov honorar iznosio je 100 dinara. Bila je to zamašna svota jer se za nju na selu moralo mnogo 
teških poslova napraviti. A i Ivan je morao mnogo raditi na polju i u staji. Bio je jedina muška glava u kući. 
U Suhadole je inaće došao kao dijete iz obližnje Savlje. Rastao je u kući sedamnaestom stiljeću. Kao ućenik 
osnovne škole morao se brinuti o cijelom domačinstvu jer je živio dvije oboljele starice, njegove rodžakinje. U 
školi je o zemljopisu i crtanju kao od šale nadmašio svoje učitelje. Oni su to priznavali i isticali da on leti na 
krilima svoga talenta. To je bio za njega velik podstrek. Nakon rada u polju odlazio je u veliku sobu stare kuće i 
satima ostajao nad kartama. 
          Onda je jednog dana stigao iz Ljubljane neki banovinski školski inšpektor i narućio seriju karata za sve 
škole Slovenije. To je bio golem posao. Njegove se karte još nisu umnožavale i zato su se slovenski džaci služili 
unikatama. Vjerovatno je to bio jedinstveni slučaj u svijetu. 

Pod sumnjom Gestapoa 
          I tako su prolazile godine. Umrle su stare rodžakinje. Ivan Selan se oženio, postao imućan i mogao je 
jednog dana ponijeti u banku pozamašnu svotu. Ali tu nije imao sreće. Banka je preko noći propala, a sa njom 
je otišla u nepovrat sva uštedževina marljivog mladog seljaka i strastvenog kartografa. 
          Ali takav se čovjek nikad ne zbunjuje, ne skreće sa svoga puta. Novac mu nije mnogo značio iako je u 
djetinstvu iskusio sve nevolje neimaštine. I dalje je sate i sate provodio u svojoj velikoj sobi. Ulepšavao  je svoje 
karte i crtao nove. Sve više je uživao u tome radu. Zanimala ga je i nova, višebojna grafička tehnika. Bio je 
toliko zaokupljen kartama da nije zapažao gotovo ništa od onoga što se oko njega zbivalo. 
          Došao je travanj 1941 s vjetrovima, susnježicama i motorizacijom Njemačke. Selo zaplivalo u moru 
neizvesnosti. Kad su se na obrocima iznad Suhadol pojavile prve partizanske jedinice, nije se, naravno, moglo 
dogoditi da Ivan bude ravnodušan promatrač sa strane. Njegova je zadaća bila da crta skice i karte. Radio je to 
brižljivo nego ikad. 
          Jednom se dogodilo da su kurira brigade s čitavom pošiljkom Ivanovih dragocjenih crteža uhvatili 
neprijatelji. Ubrzo su opaki gestapovci zakucali na njegova vrata. Dospio je u zatvor. Što je uhvačeni kurir 
otkrio? Sve ili samo beznačajne pojedinosti? Mladića je bio ocjenio kao osobu koja ni u najtežim trenucima neće 
postati izdajnik. To je bilo točno. 
          Već na prvom saslušanju zaklučio je da Gestapo ne zna sigurno tko je tvorac zapljenjenih karata. Odlućio 
je da pokuša malo glumiti. Kad su mu rekli da imajo dokaze kako se ponaša kao simpatizer partizana, on je 
odgovorio da tu optožbu smatra uvrednom. Imućan je seljak, ima 20 hektara zemlje, a poznato mu je šta se 
dogadža kad ti ljudi iz šume uzmu vlast u ruke. Pa, oni bi mu to sve uzeli. Oni hoće kolhoze i zajednički kazan… 
Njemačke novine pišu kako to izgleda u Rusiji. 
          Mora da je to govorio uverljivo jer je ostavio povoljan dojam. Policajci su klimali glavama. Neki oficir se 
ipak sjetio da izvadi karte, da ih pokaže i upita. 
        – Kako je ipak moguće da to nisu vaše karte? Tko se osim vas uopće bavi tim poslom? 
To je već bila lakša tema. Objasnio je da je svaki rezervni oficir Kraljevine Jugoslavije imao nekoliko takvih 
karata. Nije nimalo čudno što su se neke od njih našle u rukama partizana. 
          Pušten je da bi se nakon nekog vremena opet našao u zatvoru. I ponovo se Ivan sretno izvukao, sada 
ponajviše zaslugom suproge Katice. 

Mjerač vremena 
          Ali gestapovci su se odlučili da tog nadarenog seljaka stave pod svoju kontrolu. Tako se našao u 
Salzburgu i u veliko znanstvenoj ustanovi dobio stol, papire, pribor. Odlučio je da sabotira koliko može i umije. 
Obradovao se kad je ubrzo otkrio da je okružen ljudima uglavnom iste sudbine. Bili su to antifašisti i s njima se 
nije teško sporazumjeti. Oni su već imali iskušane načine sabotiranja. Tako složni ljudi uspjevali su se nekako 
odupirati čak i strašnom žrvnju gestapovske kontrole. 
          Sve češće su praskale bombe iz savezničkih aviona i iz daljine se čule »orgulje« sovjetskih kaćuša. Jednoga 
dana bio je pijan od sreće. Bio je slobodan. Vratio se u Suhadol da bi u trideset godina napravi prava čuda. On 
je danas jedini samouk u kartografiji čije ime bilježe domaće i svjetske enciklopedije, jedini je član Geografskog 
društva Slovenije bez ikakve znanstvene titule. 
          Suvišno je napominjati jer svatko zna: da bi se stiglo dotle, valjalo je napraviti bezbroj sijajnih djela. 
Njegove karte nisu samo vrlo točne i podacima prebogate, nego i najlepše izradžene karte. On i sada sve 
nazive na njima ispusuje rukom, a krasote njegovih slova ne može se postići nikakvim strojem. 
          Ivan je još svješ i za rad uvijek razpoložen. Dok se gore visoko, nad oštrim visovima igraju oblaci, na 
njegovu stolu radžaju se nove i nove karte. On nije samo zaslužan za razvoj prosvjete, njega naraštaji treba da 
smatraju svojim dobroćiniteljem. 
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          Stara ura u njegovoj veliko sobi otkucava sate meko, pitomo. Ivan to i ne opaža. Vrijeme on nikad ne mjeri 
satima, nego izradženim kartama. A kako je s njegovim domaćinstvom i porodicom? Dio zemlje dao je 
mjesnom agrokombinatu, sinove je poženio. Sam je u kući sa suprugom. Ako mu gost zakuca na vrata, ima 
zaista što čuti iz usta tog nadarenog i doslovno neumornog čovjeka. 
          Zapisujemo da se prije rata dogodilo i ovo. U Vojno-geografskom institutut smatrali su da je »nezgodno 
što tako sjajan kartograf njihov suradnik, nema nikakve škole osim osnovne«. Pozvali su ga u Beograd da 
odsluša trogodišnji program nastave. Ivan se javio i tamo za četrnaest dana naučio sve što mu je bilo 
nepoznato u tom trogidišnjem programu. Povjereno je i utvrdženo da nakon drugog tjedna on tu zaista nema 
što raditi. Učeni ljudi slegnuli su ramenima i poslali ga kući, na posao. 
          U jednoj vitrini Ivan čuva Medalju zasluge za narod kojom je odlikovan 1963. godine. Rado je pokaže 
gostu zajedno s kartama, remek-djelima što ih je mogao ostvariti samo izuzetan talent. I izuzetan čovjek: 
marljiv i skroman, zaljubljen u rad i život. Zapravo sjajan čovjek kakav je Ivan Selan. 
 
 
Nedeljski dnevnik, 4. september 1977 
Stanko Sušic 

Izjalovljeni izlet zaradi lažnive avtokarte 
Cesta, ki je asfaltirana samo na zemljevidu 
 
          3. julija smo iz naše doline napravili izlet po slovenski Koroški in Dravski dolini. Obiskali smo tudi 
spomenik Djura Djakovića pri Duhu na Ostrem vrhu. Toda tu se nam je zataknilo. Od Duha na Ostrem vrhu je v 
avtokarti Slovenije (tisti, ki ima naslovno sliko z avtocesto Vrhnika — Postojna) vrisana asfaltna cesta do Zg. 
Kungote, do kamor smo hoteli priti, od tam pa na Svečino. To se nam ni posrečilo. 
          Ko smo se od Duha po omenjeni cesti vračali, smo naleteli na majhno zapornico. Na naši strani je bila 
stavba zaklenjena in nismo mogli v njej izvedeti ničesar o nadaljnji poti. Na avstrijski strani pa je bil neki 
avstrijski uradnik. Stal je tam zunaj in bral časopis. Ni nam kazalo drugega, kot da smo se vrnili k Selnici ob 
Dravi. 
           Na zemljevidu je cesta vrisana, toda nikjer ni vrisanega nobenega mejnega prehoda. Kdo je kriv za to 
napako, zaradi katere smo se zelo zbegali? 
 
 
Nedeljski dnevnik, 2. oktober 1977 
Ivan Selan 

Avtokarta ni lažniva! 
Odgovor avtorja zemljevida v zvezi s prispevkom od Duha na Ostrem vrhu do Zg. Kungote 
 
          V Nedeljskem se je 4. septembra tovariš Stanko Sušic iz Rečice 144 pri Laškem neupravičeno znesel nad 
avtokarto Slovenije, ki jo že vrsto let izdaja Avto-moto zveza Slovenije, kot da je ta kriva njegovih nevšečnosti 
na izletu. Gre za cesto od Duha, na Ostrem vrhu do Zg. Kungote, ki je v zemljevidu označena kot asfaltirana, 
Suščeva družba pa tam asfalta ni našla. Ko so se vračali, so naleteli na zapornico in zaklenjeno stavbo (mejno 
 karavlo), na avstrijski strani pa so videli uradnika, ki je bral časopis. Torej so se znašli na državni meji, kjer pa 
seveda ni bilo tiste ceste, ki so jo pričakovali, ker je ta od meje primerno odmaknjena. Na koncu prispevka pisec 
dodaja: »Na zemIjevidu je cesta vrisana, toda nikjer ni vrisanega nobenega mejnega prehoda. Kdo je kriv za to 
napako, zaradi katere smo se zelo zbegali?« 
          Resnica je drugačna. Ker Sušic išče krivca, se kot avtor zemljevida čutim dolžnega zadevo pojasniti. 
          Odsek ceste Duh na Ostrem vrhu – Zg. Boč – Gaj nad Mariborom – Zg. Kungota, ki ga v sestavku pisec 
navaja, je vseskozi in v celoti asfaltiran, tudi na terenu, ne samo na karti, celo podaljšan je v isti kakovosti na 
vzhod do Ciringe, z dodatno inačico pa še do Šentilja v Slovenskih goricah. Od Duha na Ostrem vrhu na zahod 
se ta cesta nadaljuje v enaki kvaliteti mimo Gradišča, Sp. in Zg. Kaplje ter navzdol k Ožboltu ob Dravi. Od nje 
peljejo razni odcepi na sever in jug. 
          Da te navedbe zares držijo, priča novejša detajlna planinsko-turistična karta »Kozjak« v merilu 1 : 50.000, 
ki jo je nedavno izdala geodetska uprava Maribor in na kateri je zelo podrobno obdelan prav ta sporni predel. 
Karta je v javni prodaji. 
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          Kar zadeva maloobmejne (dvolastniške) prehode, ki v karti res niso zarisani, a jih pisec prispevka zahteva, 
naj tu povem, da teh znakov v karte ne vnašamo. Za karte so to premajhen »drobiž«, ki sodi v specialke ožjih 
območij. Pač pa v avtokarte vnašamo znake mednarodnih in meddržavnih mejnih prehodov, ki jih vsebuje tudi 
karta, ki jo je imel pisec v roki. Vse, do zadnjega. 
 
 
Nedeljski dnevnik, 26. februar 1978 

Kmet iz enciklopedije 
Avtor prvega in številnih naslednjih slovenskih zemljevidov 
 

V vasi Suhadole pri Kamniku živi… 
          Kadar nam pride v roke zemljepisna ali avtomobilska karta, navadno sploh ne pogledamo, kdo je avtor. 
Zanima nas morda le leto natisa in založnik. Če pa bi kdo malo bolje pogledal, bi opazil da se že več desetletij 
ponavlja eno in isto ime: izdelal Ivan Selan. 
          Laiki v kartografiji seveda ne vedo, kako težko in natančno delo je na kosu papirja pričarati prostranstva, 
planine, reke, jezera, kopno in morje. Nepoučenim je jasno, da je za to delo potrebno veliko znanja, verjetno pa 
tudi časa. Tako bodo sedaj mnogi pomislili , da bomo opisali študiranega človeka, profesorskega videza, 
akademika, ki leto za letom vedno ob isti uri vstopa in izstopa iz znanstvene ustanove. 
          Toda Ivan Selan je pravo nasprotje kabinetnega človeka. Dela in živi v stari kmečki hiši, kjer vedno diši po 
pokošenem senu, iz hleva se oglašajo domače živali in za vozom na cesti se praši. Tu živi Ivan Selan. A to ga ne 
moti, čeprav je znan in priznan kartograf, sodelavec znanstvenih ustanov najvišjih stopenj. S svojim delom je 
proslavil svoje Suhadole, prijetno naselje v bližini Kamnika. 

Na krilih nadarjenosti 
          Življenjska pot tega človeka je zelo zanimiva, pa vendar spletena tudi iz povsem vsakdanjih pripetljajev. 
Bilo je leta 1918… Kmečka mladež, med njimi tudi šestnajstletni Ivan Selan, so se odločili za nedeljski izlet na 
bližnje alpske vrhove. Vodnika niso imeli, a saj jim tudi potreben ni bil. Ivan Selan je naskiciral planinski venec 
in vrhove z dolinami, potoki in kozjimi stezami. To je izdelal tako odlično, da so se mladeniči znašli brez težav. 
Za Selanovo delo se je pričel zanimati vaški učitelj Vuga in ga zaprosil, da bi narisal zemljevid  Slovenije. V tem 
času so namreč obstajale le avstro-ogrske karte, te pa niso upoštevale slovenskih krajevnih imen. 
          Ivan si je navdušeno zasukal rokave. In tako je nastala prva slovenska zemljepisna karta. Učitelj mu je 
čestital in mu s svojimi kolegi priredil manjšo slovesnost. Da je to silno ohrabrilo nadarjenega mladeniča, ne bi 
posebej poudarjali, saj je prvi karti sledila še vrsta drugih: karta občine in vrsta kart bližnje in daljne okolice. Kaj 
kmalu se je v vasi pojavil tudi šolski nadzornik iz Kamnika. Naročil je karte za vse šole tedanjega kamniškega 
okrožja. Ivan Selan pa je tako postal v svojem okolju spoštovana in iskana osebnost. 
          Njegov prvi honorar mu je napolnil žep s sto dinarji. Za tolikšno vsoto je bilo na kmetih v tedanjem času 
treba kar precej garati. Toda tudi Ivan je moral delati na polju in v hlevu, saj je bil edina moška glava v družini. 
          V Suhadole je namreč prišel kot otrok iz Savelj pri Ljubljani. Rastel je v hiši staršev svoje mame. Zgrajena 
je bila v sedemnajstem stoletju. Hodil je v šolo, poleg tega pa je moral skrbeti za celotno gospodinjstvo, saj sta 
bili v hiši še dve oboleli sorodnici. V šoli je v zemljepisu in risanju, kakor v šali premodril svoje učitelje. To so mu 
tudi priznavali in zatrjevali, da leti na krilih svojega talenta. To je bila zanj velika moralna podpora. Po 
opravilih na polju je sleherno popoldne odhajal v veliko sobo v stari hiši ter ure in ure presedel nad zemljevidi. 
          Nato pa je nekega dne prišel iz Ljubljane neki banovinski šolski inšpektor in naročil več zemljevidov za vse 
šole v Sloveniji. To je bilo šele delo! Njegovih kart tedaj še niso razmnoževali, zato je šolska otročat uporabljala 
le unikate. Verjetno je bilo to edini tak primer na svetu. 

Na piki gestapa 
          In tako so tekla leta. Ivan se je oženil, postal premožnejši in nekega dne je odnesel v banko težko 
prihranjen denar. Toda ni imel sreče. Banka je čez noč propadla in izgubil je vse prihranke, ki jih je prislužil pri 
kmetovanju in strastnem risanju. 
          Toda človek Selanovega kova nikoli ne obupa in se nikoli ne iztiri iz svoje poti. Denar mu ni veliko pomenil, 
čeprav je v otroštvu okusil neprijetnosti revščine. Še naprej je ure in ure preživel v svoji veliki sobi. Olepševal je 
svoje karte in risal nove. Pri tem delu je našel vse več zadovoljstva. Zanimala ga je tudi nova, večbarvna 
grafična tehnika. Za delo je bil tako navdušen, da sploh ni opazil sprememb okoli sebe. 
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          Prišel je april leta 1941, s smradom in motorizacijo nacistične Nemčije. Vas je zaplavala v morju krutosti in 
nasilja. Ko pa so se na obronkih Suhadol pojavili prvi partizani, Ivan tega seveda ni mogel gledati ravnodušno, 
s strani. Njegova naloga je bila, da riše skice in karte. To je delal skrbneje kot kdajkoli prej. 
          Zgodilo se je, da so sovražniki prijeli kurirja s torbo Ivanovih risb. Kaj kmalu so gestapovci potrkali na 
njegova vrata. In tako je prišel v zapor. A kaj je izdal ujeti kurir? Vse ali samo nepomembne malenkosti? Ivan je 
mladeniča presodil kot zrelo osebnost, ki tudi v najhujšem trenutku ne izdaja. In ni se zmotil. 
          Že po prvem zaslišanju je izvedel, da gestapo ne ve zagotovo, kdo je narisal zaplenjene risbe. Poskušal je 
nekoliko igrati. Ko so mu zatrjevali, da imajo dokaze, da sodeluje s partizani, je odgovarjal »neresno«. Govoril 
jim je, da on kot kmet z 20 hektari zemlje že ve, kaj so tisti »iz hoste«, ki pobirajo vse, kar jim pride pod  roke. 
On da že ve, kako to delajo v Rusiji. 
          Zdi se, da je to govoril resnično prepričljivo, saj mu je uspelo ustvariti zase ugoden vtis. Gestapovci so 
kimali. Neki oficir pa je vendarle pokazal na karte in vprašal: 
          – Kako je vendar mogoče, da to niso vaše karte? Kdo se razen vas sploh ukvarja s tem delom? 
To je bila že lažja tema. Pojasnil je, da je vsak rezervni oficir bivše Jugoslavije imel nekoliko takšnih kart. Torej    
ni niti najmanj čudno, če so se nekatere od njih znašle v rokah partizanov. 
         Izpustili so ga, a ne za dolgo. Toda s pomočjo žene Katice se je vnovič srečno izvlekel. 

Merilec časa 
          Toda gestapovci so se odločili, da tega nadarjenega kmeta ne izpuste izpred oči. Tako se je znašel v 
Salzburgu, v veliki znanstveni ustanovi. Tu je dobil stol, papir, pribor… Odločil se je, da se bo delu izmikal, 
kolikor bo mogel in znal. Razveselil se je, ko je odkril, da ga obkrožajo v glavnem ljudje z isto usodo. To so bili 
antifašisti, s katerimi se ni bilo težko sporazumevati, poleg tega pa so poznali že preizkušene načine 
sabotiranja. Tako so se složno uspevali nekoliko upirati sicer strašnemu nadzoru gestapa. 
          Vse pogosteje so padale bombe iz zavezniških letal in iz daljave so se slišale »orgije« sovjetskih topov. 
Nekega dne je bil pijan od sreče. Bil je svoboden. Vrnil se je v Suhadole, k svojemu delu. Danes je Ivan Selan 
edini kartograf samouk, znan iz domačih in tujih enciklopedij. Je edini član Geografskega društva Slovenije 
brez znanstvenega naslova. 
          Odveč bi bilo na široko razlagati, saj vsakdo ve, da si je takšen ugled pridobil z nešteto sijajnimi deli. 
Njegove karte niso le izredno natančne in bogate s podatki, temveč tudi najlepše izdelane. Še vedno namreč – 
edini – vsa imena izpisuje z roko, da lepoto njegovih črk ni mogoče doseči z nikakršnim strojem. 
          Ivan je še vedno svež in razpoložen za delo. Ko se visoko nad zemljo igrajo oblaki, on v svoji veliki sobi riše, 
riše. 
          Stara ura na njegovem zidu šteje čas mehko in tiho. Ivan tega sploh ne opazi. On namreč časa nikoli ne 
meri z urami, temveč z izdelanimi kartami. In kako je z njegovo družino? Del zemlje je dal mestnemu 
Agrokombinatu, sinovi so se poročili. Sam je v hiši. Če pa že kdo potrka na vrata, ima kaj slišati od tega 
neutrudljivega kmeta in izvrstnega kartografa. 
          V eni od vitrin hrani red za usluge za narod, s katerim je bil odlikovan leta 1963. Skupno s kartami ga 
gostom rad pokaže, ker je ponosen na svoje delo. Tako živi Ivan Selan, izredno nadarjen človek, marljiv in 
skromen. Zaljubljen v delo in življenje. 
   
 
 
Gorenjski glas,  13. oktober 1978 

Turistično društvo Kranj (8. zapis) 
Ob stoletnici Turističnega društva Kranj 
 
          V tem Zapisu je tudi naslednje: 
 
         »Sledili so še zemljevidi: najprej panoramska karta ožjega področja okrog Kranja, potem pa še velika 
panoramska karta Gorenjske s Koroško. Vmes pa je bila na pobudo Turističnega društva izdelana podrobna 
velika maketa Kranja (sedaj se nahaja v Gorenjskem muzeju). Oba zemljevida in maketo je mojstrsko izdelal 
znani kartograf Ivan Selan iz Suhadol pri Kamniku.« 
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Prvo klasje, posebna številka: Iz naših vasi. Komenda, 1978/79, št. 3 

Pogovor s kartografom Ivanom Selanom 
 
          Deževnega dne sva si s sošolko krajšali čas s tem, da je vsaka na svojem zemljevidu poiskala »skriti« kraj 
in tako ga je morala tudi druga najti na svojem. Milena si je izbrala neko manjšo vasico in mi pokazala, v 
katerem predelu naj jo iščem. Če sem se še tako trudila in napenjala oči, nisem in nisem mogla najti takšnega 
napisa. Končno sem se vdala in poprosila prijateljico, naj mi pokaže skriti kraj, ki ga sama nisem in nisem 
mogla najti. Na najino veliko začudenje pa tudi sama na mojem zemljevidu ni našla imena tega kraja. Ko sva si 
pobliže ogledali oba zemljevida, sva ugotovili, da se kar precej razlikujeta med seboj. Kmalu sva zapazili, da je 
na enem, in sicer na tistem, ki ga je izdelal kartograf Ivan Selan, zapisanih veliko več imen, kot je na onem 
drugem, ki ni Selanovo delo. Selanov zemljevid se nama je zdel tudi na pogled lepši od drugega. 
          Najbrž ste že tudi vi, bralci, imeli v rokah njegov zemljevid Slovenije ali pa vsaj avtokarto. Vendar ali ste 
že kdaj pomislili, da bi ga lahko ustvaril mož pri 76 letih, ki izhaja iz kmečke družine in ni šolan strokovnjak – 
kartograf. Zdi se mi, da si marsikateri izmed vas ne more predstavljati, kolikšno pazljivost in natančnost zmore 
ta sivolasi kmet – kartograf. 
          Sonce se je upiralo v mokro pokrajino, voda se je odtekala, zacvetele so že prve narcise, ko smo se 
Zdenka, Milena in jaz odpravile obiskat Selanovega očeta iz Suhadol. Prijetna kmečka hiša stoji ob tretjem 
ovinku, če zaviješ iz Most. V njej že vrsto let živi in ustvarja kmet in obenem kartograf Ivan Selan. 

Mladost kartografa Ivana Selana 
          Lastnik te obsežne kmetije je postal leta 1918. Na njej sta živeli dve starejši materini teti, ki sta 
dvanajstletnega dečka vzele k sebi po materini smrti. Rodil se je 18. novembra 1902. leta v Savljah pri 
Ljubljani. Tako se je najprej šolal na Ježici, nato pa v Komendi. Pri starih tetah na kmetiji je moral takoj prijeti 
za delo. 
          Spal je, kot je bil takrat običaj, v hlevu in na seniku. Čeprav je bil še mlad, se je hitro utrdil in delal vse. 
Kljub večurni košnji, celodnevnemu oranju in podobnim težkim opravilom pa je še vedno našel nekaj časa za 
svoje nagnjenje, s katerim se je že rodil. Na seniku je imel mizico in svetilko ter zaboj s knjigami, in to je bilo 
njegovo bogastvo, ki si ga je jemal ob večerih. Ko je postal lastnik kmetije z 20 hektari zemlje, je hišo nekajkrat 
prenovil in lepo opremil. Srce tega doma – njegova »hiša« je postala delovna soba kartografa. 

Delovna soba 
          Velika soba je opremljena z ročno obdelanimi omarami. Za vrati kraljuje velika krušna peč, ob njej pa 
široka lesena klop. Na njej se kopičijo domači in tuji zemljevidi, rokopisni zapiski in strokovne knjige. delovna 
miza stoji med štirimi okni. Malo je dvignjena in nagnjena, da je podobna mizam v projektantskih delavnicah. 
Na njej se bohotijo skice zemljevidov in velike dvojne leče. Pod okni se razteza široka kmečka klop, na kateri so 
tesno naloženi svinčniki, tuši, ravnila, igle, peresa in drugi risalni pripomočki. 
          Plaho smo odpahnile težka vrata dolge kmečke hiše in stopile v svetlo vežo. Že smo mislile vstopiti v 
delovno sobo, ko se je na vratih spalnice prikazal Ivan Selan v značilnem platnenem predpasniku. Nekoliko v 
zadregi smo izjavile, s kakšnim namenom smo ga obiskale. Z veselim nasmeškom na zgubanem obrazu nas je 
povabil v delovno sobo, kjer smo poleg velike kmečke mize, ki jo je Selan sam preuredil v svojo delovno mizo, 
ugledali še dve manjši. Pogled nam je zastal na manjši mizici, ki je bila zelo obremenjena z raznimi zemljevidi. 
Na lepo izrezljani omarici smo ugledale večji globus in široko razprte oči, ko je lastnik zavrtel gumb pod njim in 
smo ugotovile, da to ni navaden globus, saj so iz njega prihajali razni glasovi. Takoj nam je pojasnil, da je vanj 
vgrajen radijski aparat. Na drugi, ravno tako lepo izrezljani omarici smo ugledale maketo Suhadol. Prijazni 
kartograf nam je povedal, da je to naredil že pred davnimi leti, zato novejših hiš ni videti. 
          V tej sobi preživi Selanov oče dobršen del dneva, starinska ura na steni pa bije in bije ter vztrajno meri 
njegov delovni čas od zgodnjega jutra do poznega večera. 
          Kartograf je sedel na visok stolček, ki ga je sam naredil iz treh nog in ozkega kolesarskega sedeža. Nad 
mizo mu sveti luč, ki jo je prav tako izdelal sam; iz spodnjega dela zelene steklenice in lepenke. 

Začetki risanja zemljevidov 
          Še vse zasople smo ga zasule z raznimi vprašanji o njegovem delu. Na prvo vprašanje, kdaj se je začel 
ukvarjati z risanjem zemljevidov, nam je takole odgovoril: »Že kot šestnajstletni deček sem zrisal natančno 
skico Grintavca, gore in poti nanjo, ko smo se s prijatelji zmenili, da se povzpnemo nanj, da bi se laže orientirali. 
Z velikim spoštovanjem smo gledale ta že več kot šestdeset let stari zemljevid. Tudi kartografu so se zasvetile 
oči; videlo se je, da ga je njegov začetek marsičesa spomnil. 
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        »Za mojo skico je med drugim izvedel tudi šolski upravitelj Vuga v Komendi in jo je sporočil takratnemu 
okrajnemu šolskemu odboru v Kamniku, ki je nato naročil izdelavo zemljevidov posameznih občin za vse šole v 
takratnem kamniškem okraju. Tako me je kartografsko delo bolj zanimalo od kmečkega. Kadar so geometri v 
vasi kaj merili, sem vedno prišel k njim in prosil, če jih lahko opazujem. Vesel sem bil, če sem smel pogledati 
skozi teodolit. V risanju zemljevidov sem našel svoje zadovoljstvo, kmetovanje pa sem zapostavljal. 
          Za moje delo je izvedel tudi banovinski šolski svet v Ljubljani, ki je naročil izdelavo zemljevidov še za druge 
šole v ljubljanskem , kranjskem in radovljiškem okraju. Vse to so bili seveda unikati. Zato sem si vse bolj želel 
zahtevnejša dela, ki bi ga tiskala tiskarna. Rudolf Badjura, referent za turizem pri kraljevi banski upravi v 
Ljubljani, mi je prvi naročil pripravo prvega zemljevida za tisk«. Kartograf je malo pomolčal, pogledal 
zemljevid, kot da bi na njem iskal svojo življenjsko pot, pa spet pogledal nas in nadaljeval: 
         »Leta 1929 so me poslali na pobudo takratnega okrajnega glavarstva v Kamniku v službo v Vojno 
geografski inštitut v Beograd, kjer so delali predvsem ruski izseljenci. Tri dni sem gledal kartografa, kako dela, 
četrti dan sem zahteval, da mi dajo delo. Tam sem se naučil vseh kartografskih veščin. Po enem letu sem se 
vrnil domov, kjer sta me čakala družina in zemlja. Nisem ju smel zavreči v prid svojega ustvarjanja 
zemljevidov. Tako sem spet kmetoval, zvečer in pozimi pa risal, risal«. 
       »Kaj vse ste že narisali?« smo že silile vanj, čeprav se še oddahnil ni od zatopljenosti v preteklost. 
        »Narisal sem že veliko. Po vrnitvi iz Beograda sem izdelal najprej precej šolskih zemljevidov – ročnih in 
stenskih, v naslednjih letih pa vrsto turističnih, planinskih, gozdarskih, vinogradniških, fizikalnih. Izdelal sem 
tudi več modelov raznih stavb, tovarno Lek in Utok in še nekaj drugih. Ukvarjal sem se tudi z reliefi Kranja, 
Kamnika in Komne.« 

Risanje med NOB 
         »Med NOV sem razdal partizanom mnogo tiskanih geografskih kart, precej sem jih naredil le zanje. Ker 
sem se zdel Nemcem sumljiv, so me odgnali v koncentracijsko taborišče v Begunje. Kasneje so me odpeljali v 
Salzburg, kjer sem delal v uradu za železniške novogradnje kot tehnični risar. Čeprav me je delo zanimalo, sem 
se mu izmikal. Po vojni sem bil odlikovan z redom zaslug za narod«. 

Kako izdela zemljevid? 
         »Katero delo se vam zdi najtežje pri risanju zemljevidov?« smo Selanovega očeta spet povprašale. 
          »Počasno in posebno natančno je risanje reliefnega zemljevida. Izdelal sem reliefni zemljevid cele 
Slovenije od Učke do Celovca. Najtežje pri tem je, da morajo biti spodnji deli upodobljeni v večjem merilu – 
kraški predeli. Alpe pa v manjšem, tako da je videti ozemlje v perspektivi naravne oblike, hkrati pa se mora 
videti vsak grič, gora ali vrh tudi tako, kot se vidi s tiste strani tudi s človeškim očesom.« 
          Potem pa nam ni z nič manjšo prijaznostjo razodel, kako nastaja zemljevid pod njegovo roko. 
          »Zemljevid rišem na prosojni  paus papir. Najprej topografi posnamejo teren in napravijo trigonometrično 
mrežo izpopolnjeno s cestami, železnicami, kraji, rekami, gozdovi in tako dalje. Po pregledu podatkov v Vojno - 
geografskem inštitutu v Beogradu jih prevzamejo kartografi. Teren vodovja, gorovja, ceste itd. – vse je na 
zemljevidu različno obarvano. Narisati moram toliko predlog, kolikor je barv na zemljevidu. Tako zemljevida ne 
narišem v nekaj dneh, kot bi se nekdo predstavljal. Vsaka predloga s posamezno barvo se mora natanko 
prilegati celoti.« 

Na enem zemljevidu 16 različnih barv 
         »Koliko barv pa uporabljate pri risanju zemljevida?« je zanimalo Zdenko. 
           »To je odvisno od zahtevnosti zemljevida. Tudi do šestnajst posameznih predlog je potrebno narisati za 
kakšen zemljevid. Na prvo predlogo izrišem oblikovitost ozemlja (gorovja, vzpetine, doline) s pomočjo višinskih 
črt – izohips. Da je višinska slikovitost boljše prikazana, narišem od morja do gorskih vrhov barvne stopnje, ki 
označujejo posamezne višine med izohipsami in določenimi višinami. Na primer od morja do 100 m zelenkasto, 
od 100 do 200 m svetlo zeleno – rumeno, do 500 m v rumenem tonu, nato rjavo, rdeče in vrhove v svetlo sivi, 
kjer leži običajno sneg. Vsak tak barvni odtenek narišem na posamezno predlogo, torej je toliko barvnih predlog 
za prikaz oblikovitosti ozemlja, kolikor je barvnih odtenkov. Višinske črte so tiskane s sivo ali rjavo barvo, 
skalovje pa je v bolj poudarjeni barvi – močnejša rjava ali sepija barva, lahko tudi oranžna. Da so na zemljevidu 
oblike bolj nazorne, gorovje osenčim z grafičnimi svinčniki na posebni predlogi. Na drugih zemljevidih so sence 
narejene na južni strani, jaz pa jih narišem na severni, saj je tako tudi naravno osenčeno (tako je tudi v naravi). 
Na podlogo za modro barvo narišem celotno vodovje, ki ga zemljevid predstavlja (izviri), obzidani studenci, 
vodni rezervoarji, tekoči in usihajoči studenci, močvirja, potoki, manjše in večje reke, bajerji, jezera, morja) in 
globinske črte – izobate, ki se rišejo od površine morja navzdol v globino. Z modro barvo so označeni tudi časi 
vzponov v urah in minutah. Za površino ribnikov, jezer, morij napravim posebej ploskovno predlogo za precej 
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svetlejšo modro barvo kot za tisto, ki prikazuje tekoče vode. Nato se lotim predloge z zeleno barvo, kjer pri 
zemljevidih večjega merila izrišem gozdove, posamezne drevesne skupine, drevorede, večje žive meje in 
posebno vidna posamezna drevesa na planem. Na zemljevidih manjšega merila pa svetlo zelena barva 
predstavlja nižine in ravnine. Naslednja predloga pa prikazuje komunikacije. Ceste so navadno cinober rdeče, 
pri avtokartah pa rjave. Svetlo cinober rdeče položim na ceste z umetnim cestiščem – asfalt, beton, kocke. 
Rumena barva pomeni makadamsko boljšo cesto, slabša ali slaba cesta pa je prikazana samo z osnovno rjavo 
barvo. V karmin rdeči barvi je označena vsa kilometraža. Med važnejšimi oddalnejšimi mesti je označena 
oddaljenost v krepkejših številkah, vmesne krajše razdalje pa so izpisane manjše. S cinober rdečo barvo so 
obeležena pri planinskih in turističnih zemljevidih zaznamovana pota. Na naslednjo predlogo zarišem 
železnice, žičnice, naselja, hiše, cerkve, gradove, mostove, brvi, spomenike, tovarne, mline, lovske, planinske 
in pastirske koče, razvaline, kamnolome in gramoznice, pokopališča, kapelice, lesene križe in na planem 
stoječe kažipote, kar se vse potlej tiska v črni barvi. Na tej predlogi so tudi železniške postaje in prevozni 
trajekti med obalo in otoki. Če je zemljevid manjšega merila, večino naštetih podrobnosti opustim. Zaradi 
preglednosti narišem naselja z večjimi in manjšimi krogi, odvisno od velikosti kraja. Vsa imena gora, krajev, 
naselij, predelov, voda, pokrajin, naravnih in drugih znamenitosti izpišem ravno tako na to predlogo. Mejni 
prehodi so na šolskih zemljevidih označeni z običajno črno barvo; pri avtokartah pa z rdečo. Kot zadnjo 
predlogo pa izdelam državne, republiške in ostale meje v vijoličasti ali zeleni barvi. Nato tiskarna tudi posebej 
tiska posamezne barvne predloge zaporedoma na zemljevid. Pri tem ne sme priti do nikakršnih razlik. Treba je 
delati natančno, natančno. Zato vidite na moji mizi mogočne sisteme leč, ki po več desetkrat povečajo drobno 
kaligrafsko izpisana imena. Število tiskanih izvodov posameznih zemljevidov je različno. Šolskih stenskih 
zemljevidov natiskajo do 6.000 izvodov, avtokart pa od 90.000 do 100.000.« 

Prostoročno pisana imena na zemljevidih 
          »Ne moremo se nagledati vaše nad vse lepe pisave. Kako, da se vaši zemljevidi tako razlikujejo od 
drugih?« se je ojunačila ena od njih in ga radovedno vprašala. Nekoliko s ponosom nam je razložil: 
          »Črke pišem in izoblikujem sam, ter jih po velikosti in važnosti razvrstim. Če je potrebno, ukrivim ime. 
Tako je na enem zemljevidu deset ali več črk različnih velikosti. Z manjšanjem in vijuganjem črk dosežem tudi 
večje število napisov, kot bi jih sicer.«  
          Vsi namreč vemo, da se tiskane črke, ali napravljene s šablono mnogo razlikujejo od prostoročnih. Čudilo 
smo se, kako Selanov oče znore še pri teh letih tako lepo pisati. Veliko mero potrpežljivosti, natančnosti, truda, 
smisla za oblikovanje in lepoto zahteva tako izpisani zemljevid, ki močno zasenči vse druge industrijske ali 
šablonsko prirejene zemljevide.  
 
          Ponos s Selanovega obraza je prehajal v nas, zdaj smo stale ob samorastniku, kmetu – kartografu, čigar 
zemljevidi so prave umetnine iz njegove preprosto urejene risalnice v stari kmečki hiši v Suhadolah. Še zdaleč 
niso le vesten, natančen seznam gora, rek, cest, železnic in krajev, ampak so prave plastične podobe naše 
dežele. 
          Ivan Selan se je spet sklonil  nad veliki zemljevid Slovenije, ki ga pravkar izdeluje, dva metra dolg in pol 
drugi meter širok. To bo splošen zemljevid, ki bo zajel tudi vse slovenske zamejske kraje, predvsem vso Benečijo 
in Koroško tja do Visokih Tur. Zadnji zemljevid te vrste je bil natisnjen leta 1968 in ga je prav tako narisal on.          
 
 
Komenda, 1991, str. 136 in 137 
Dr. Marko Žerovnik 

Moje sodelovanje z Ivanom Selanom 
 
          Od rane mladosti sem občudoval zemljevide. Spraševal sem se, kako neki je mogoče zemljevide tako 
lepo in natančno izdelati. Zame je bila tedaj to velika skrivnost, skrivnost, ki me je na prav poseben način 
venomer privlačevala. Pri zemljevidih sem prav zato presedel ure in ure, včasih tudi skoraj polovico dneva, 
ne da bi se zavedal, koliko časa je že preteklo. S pogostim zrenjem v te prečudovite izdelke sem si nehote 
utrjeval čut za estetiko in si pridobival občutek za prostor. Trdno sem si vtisnil v spomin Slovenijo, njena 
naselja, reke, gore, ceste, poti; tudi nekdanja Jugoslavija in svet kot celota sta mi postala blizu, utrdila sta v 
meni svojo podobo. 
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          Naj omenim samo en primer v zvezi s tem, »primer Samarkanda«, ki leži globoko v Sovjetski srednji 
Aziji. Bil mi je vseskozi zelo blizu, ne da bi vedel, da bom nekoč tudi dejansko doživljal v njem samem 
zgodovino tega starega mesta, kraja, skozi katerega je nekoč potoval Benečan Marko Polo, trgovinskega 
križišča za svilo med daljno Kitajsko in Evropo. Nekako podobno je bilo s kartografijo, tudi ta me je izredno 
prevzemala že v rani mladosti, stvarno pa sem se začel ukvarjati z njo šele potem, ko sem se seznanil z 
znanim slovenskim kartografom Ivanom Selanom iz Suhadol, iz vasi le nekaj kilometrov od Mengša, kjer 
sem se rodil in tedaj bival. 
          Bilo je v letu 1949, ko sem se odločil, da se napotim do Selana in si pobliže ogledam, kaj in kako dela. 
Bil sem seveda nekoliko neodločen, zlasti še, ko sem prišel do njegove hiše; pa sem si rekel, nisem prvi, 
tudi drugi so prišli kar sami k njemu na obisk, pa nikogar, tako mi je bilo znano, še ni odklonil. Selan je zlasti 
rad sprejemal otroke, posebno tiste, ki so hodili v osnovno šolo, da jim je še on kaj dodal k pouku, branil pa 
se ni tudi takšnih, kot sem bil tedaj jaz. 
          Ko sem stopil v njegovo hišo in dalje v njegovo delovno sobo, opremljeno z lepim kmečkim pohištvom 
in kmečko pečjo, kar nisem mogel verjeti, da je ta že tako znani mož lahko tako prijazen. Bil sem sam z 
njim, po svoje zbegan, a radoveden. To je prav kmalu opazil tudi Selan, zato me je spraševal vsemogoče, in 
ko je ugotovil, da se tudi jaz na poseben način zanimam za zemljevide, sem mu postal bližji, tako da je na 
moja radovedna vprašanja odgovarjal bolj zavzeto in podrobno. 
          Ko je Selan po mojem drugem ali tretjem obisku ugotovil, da imam tudi smisel za risanje, me je 
povabil celo, da mu kdaj pa kdaj priskočim na pomoč. In res, kmalu za tem mi je kar na moj dom v Mengeš 
prinesel nekaj cinkovih plošč, na katere naj bi z izohipsami označena mesta vnesel tiskarsko barvo za 
končni strojni tisk stenskega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 150 000. Delo sem z veseljem sprejel, pa tudi 
moji starši so bili zadovoljni, čeprav sem moral v istem času pomagati očetu tudi v mizarski delavnici. 
          Bilo je to prvo moje resnejše kartografsko delo. Zatem je sledilo še nekaj manj zahtevnih del, ko me je 
Selan povabil, da mu izdelam topografsko karto za Ljubljano in okolico v merilu 1 : 50.000. Karto sem začel 
ustvarjati tako, da sem se poleg voda najprej lotil izrisa višin, to je reliefa, ki sem ga z izohipsami upodobil 
tako natančno in lepo, da sem poleg od Selana prejel pohvalo tudi od njegovih najbližjih sodelavcev: prof. 
dr. Valterja Bohinca in prof. Franceta Planine. 
          Zares škoda, da ni prišlo do tiskanja tega, zares mogočnega zemljevida. Narejen je bil namreč za 
tedanji čas preveč natančno in podrobno. Originali, na katerih je Selan sodeloval z napisi, so neznano kje, 
ali pa so bili celo uničeni. 
          Kmalu po tem zares velikem delu (delo je trajalo kar nekaj mesecev) sem odšel k vojakom. Z veliko 
žalostjo sem doživljal praznoto tega stanu. Da bi čim bolje izpolnil ta čas, sem napisal veliko pisem, tudi 
gospodu Selanu sem pisal. Med drugim mi je odgovoril tudi s pismom, ki ga prilagam na strani 31. Vsebina 
ni nekaj novega, je le kontinuiteta najinega vnaprejšnjega dogovora in zanjo se je Selan venomer dosledno 
zavzemal. 
          Po vrnitvi od vojakov leta 1954 sem takoj pohitel k Selanu, da vidim, kako je z njim, kaj dela in kaj ima 
še v načrtu. Bil me je zelo vesel, najin pogovor pa je trajal tja do poznih večernih ur. 
          S Selanom sva se pogovarjala o vsemogočem, v ospredju pa je bila kartografija. Razumljivo, saj je bil 
Selan najbolj ponosen prav na svoje zemljevide in tudi upravičeno, saj so njegovo delo prav na veliko 
občudovali tudi zato, ker je prav vse izrisal prostoročno, medtem ko so si že tedaj mnogi drugi kartografi 
pomagali z raznimi tehničnimi pripomočki, kot je fotomontaža napisov, številk in raznih drugih grafičnih 
znakov, z graviranjem enojnih, dvojnih ali celo trojnih vzporednih linij, itd. O tej tehnični vpetosti v 
kartografijo ne bi mogli reči, da je slaba, nasprotno, odprla je pot tudi za risanje manj nadarjenim ljudem; 
vnesla je tudi precejšnje poenotenje kakovosti v vsem izrisu in ne nazadnje tudi skrajševanje dragocenega 
časa, kar je (in še vedno) močno vplivalo tudi na končno ceno izdelka. To pa ni omajalo Selana, ostal je do 
svoje smrti (1981) zvest ročnemu delu, stilno tako dovršenemu, da je ob njem tudi najbolj zahtevnim 
ljudem zmanjkovalo domišljije; podobno je še danes. 
          Kadar koli sem se oglasil pri Selanu, pa naj je bilo v zvezi s sodelovanjem ali samo na pogovor, je name 
napravilo globok vtis številno orodje, ki ga je uporabljal pri svojemu delu. Bilo je v glavnem zelo preprosto: 
nekaj je bilo kupljenega, nekaj pa je napravil sam. Poleg tega orodja je imel na mizi ali ob mizi tudi 
raznovrsten kartografski material, predvsem topografske karte večjih meril in seveda prosojni risarski papir 
(včasih tudi po več pol), na katerega je vnašal z vso natančnostjo podatke za nastajajoči zemljevid. 
          Orodje, ki ga je uporabljal, je bilo po navadi naslednje: raznovrstni svinčniki in peresa, šestila, 
povečevalne lupe, radirke, strgala (»šabarji«) za fino obdelavo napisov in črk, kitajski tuš v štirikotni trdi 
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obliki (le-tega je sproti nastrgal pred uporabo in ga pomešal z vodo), fiksir za utrjevanje grafičnega nanosa 
na papir (predvsem v zvezi s senčenjem reliefa), uteži, kljukice za pritrjevanje več plasti papirja itd. Včasih 
je imel na mizi tudi velik lesen pantograf, seveda takrat, ko je vsebino z drugih kart povečeval ali 
pomanjševal na novi risbi. Blizu mize ali v bližnjih omarah je imel tudi obilo knjig, med katerimi je 
prevladovalo razno statistično gradivo. 
          Selan je v mladosti risal večinoma sede, pozneje v starosti, ko je manj hodil na teren, pa je ob delu tudi 
veliko stal. 
          V sobi, kjer je po navadi delal pozno v noč, je skrbel za stalno temperaturo, pa tudi za vlago, da bi se 
mu papir, na katerega je večinoma risal, preveč ne raztezal ali krčil. 
          Iz pisma, ki mi ga je poslal k vojakom, je razvidno, da naj bi po moji vrnitvi delala skupaj, življenje pa je 
hotelo svoje. Dobival sem svoja naročila in to v tolikšni meri, da sem s Selanom lahko sodeloval le v manjši 
meri, kot sva pred tem načrtovala. To pa naju ni oddaljilo, nasprotno, na svoj način celo zbližalo; tako sva 
skupaj reševala marsikatere probleme, pa tudi najin pogovor je postal s tem še bolj raznovrsten. 
          Zaradi moje strokovne preusmeritve v geografijo, kjer sem si pridobival temeljna znanja tudi iz 
kartografije, sva se zadnja leta pred njegovo smrtjo videvala bolj poredko. Usoda pa je hotela, da sva se 
približala zopet prav ob koncu njegovega življenja. Izdeloval je namreč stenski zemljevid Slovenije v merilu 
1 :150.000, ki pa ga zaradi oslabelosti ni mogel dokončati. Ker je šlo v celoti za ročno delo, me je poklical k 
sebi in me poprosil, da ga dokončam. Prav hudo mi je bilo, ko mi je dajal zadnja navodila, saj je bil po 
mišljenju še čisto svež, a telo ni imelo več moči. Obljubil sem mu in delo dokončal v dobrem letu in pol. 
S tem sem se tudi na najlepši način poslovil od velikega slovenskega kartografa Ivana Selana, ki nam je 
ustvaril toliko lepih zemljevidov. 
          Zapustil nas je 29. septembra 1981. leta ob 13. uri in 45 minut. 
 
 
Slavko Selan 
Domžale, 1. Decembra 1993 

Življenjepis Ivana Selana – kartografa – samouka – kmeta. 
(7 strani v tipkopisu; prikazana je prva stran tipkopisa, na koncu teksta pa je pridan njegov originalni 
podpis). 
 
          Dopolnil bom oddajo »Pomnenja« z dne 7. 2. 1993 v priredbi Marka Radmiloviča, novinarja RTV-
Ljubljana. V oddaji je nekaj netočnosti, ker prireditelj ni imel dovolj verodostojnih  podatkov, kar je za take 
oddaje seveda razumljivo. Sin Slavko Selan iz Domžal bom dopolnil nekaj podatkov iz očetovega življenja, kot 
mi jih je povedal oče sam. Ivan Selan se je rodil 18. 11. 1902 v Savljah pri Ljubljani, kmetu Matiji Selanu in Neži 
Zalokar, kot prvi otrok. Mati Neža je bila doma v Suhadolah pri Komendi, na kmetiji z 20 ha kmetijskih površin. 
Kmetija v tistem času ni imela naslednika, zato so se sorodniki dogovorili, da je med prvo svetovno vojno l.  
1916 prišel na kmetijo fantič Johan (Ivan) Selan, kot bodoči dedič – gospodar. 
           Da bo njegova življenjska pot bolj identična, naj začnem pri pra-tetah Katri, takrat stari 89 let in pri 
Marjani, stari 62 let. Prispeli pobček se tetam ni obnašal vzorno, zato je bil večkrat seveda pokaran. Naj 
omenim tak primer: »nad štalo« – nad hlevom za skladiščenje sena so bili neuporabni golobnjaki. Kmečkega 
dela je bilo na pretek, a kljub temu se je lotil popravila golobnjakov. Teti sta to početje seveda kmalu opazili in 
ga nagnali delat pravo delo, golobe naj pusti pri miru. Bolj v ilegali so golobnjaki postali uporabni za ne golobe, 
ampak za knjige. Šele potem se je začel direndaj, namesto pri kmečkem delu, za kar je bil tudi namenjen, se je 
večkrat znašel pri prijateljicah v golobnjakih. 
           Leta so tekla, z njiv in travnikov pod Kamniškimi planinami – gorami, je gore občudoval ob delu in jih je 
seveda hotel neposredno doživeti. Za tisti čas, star je bil nekako 16 let, je bila odločitev tvegana. Našel je še 
dva kolega in lepega dne so se znašli na vrhu Krvavca. Imel je daljnogled iz prve svetovne vojne, katerega so 
pri takih »avanturah« dobro izkoristili. Pri ogledovanju planin in dolin, so se zapičili tudi na domače pri njihovih 
kmečkih opravilih tam daleč spodaj. Po eni strani, jim je bilo lepo pri srcu, po drugi pa ne, ker so bili domači brez 
njih ob velikem delu.  
          Pri teh pohodih je nastal problem, n. pr. kako priti na Grintovec, ker poti ni bilo. Za vsak problem se najde 
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rešitev, rešil ga je na ta način, da je izdelal skico – zemljevid območja Grintovca z zarisano potjo. To je bilo 
rojstvo njegove kartografije leta 1918. V nekem govoru mi je to tudi pokazal, presenečen sem gledal to skico, 
bil je uporaben zemljevid. 
          Iz zapisa vidimo, da mu kmečko delo ni ustrezalo, zato je mislil na kartografijo. Samo kako? Kartografija 
je bila tabu, bil je brez splošne izobrazbe, doma so bile velike ovire itd. Obenem je hotel boljši zaslužek, kajti 
podedovano imetje je bilo v slabem stanju, brata in sestro je moral izplačati kot dediča, ljudi za delo pa ni bilo. 
Poročil se je kot dvajsetletni mladenič z osemnajstletno Katarino Uranič iz Žej pri Komendi. Začela se je nova 
doba dela – garanja, teti v viski starosti, slabo stanje objektov, otroci /štirje, Milka se je namreč rodila leta 
1830; opomba avtorja/ dolg in še kaj. Da bi se družina rešila prvih problemov, je oče prodal za cca 30.000.-din 
lesa (današnja vrednost nove hiše) in denar shranil v trboveljsko kreditno banko. Banka je bankrotirala in 
omenjene vsote ni bilo več. Na očetovi njivi sta orala Johan (Ivan) in pastir Tonček. O marsičem sta se 
pogovarjala, med drugim mu je Tonček pripovedoval o ponarejenih srečkah na veselici v Cerkljah na 
Gorenjskem. Izgubljeni denar mu je vrtal po možganih, kar na njivi je sklenil, če je nekdo ponaredil srečke (bile 
so narisane) bo on naredil denar, nadomestilo za v banki propadli denar. 
          Šel je na delo, uspelo mu je izdelati 
toliko originalov, koliko je imel stotak barv, 
menda 14. Nastal je novi problem – 
razmnoževanje. Šel je v Ljubljano na 
Gospodarski sejem v Tivoli na oglede in 
našel rešitev. Kupil je Verograf – 
razmnoževalni stroj, s posebnimi rekviziti. 
Kupljene pripomočke je nato moral delno 
predelati za svoj zahtevni posel. Ne vem, 
koliko denarja je ponaredil, vem pa, kje so 
ga zalotili. V Šentvidu nad Ljubljano je v 
neki trgovino kupoval ob 18 uri, plačal s 
ponarejenim bankovcem, zapustil 
trgovino, prodajalec, sicer trgovčev sin je 
zaprl trgovino. Pri štetju denarja (bil je 
bančni uradnik) je ugotovil, da je prvi 
bankovec ponarejen, ker so bili na njem 
prstni odtisi (prekmalu je šel v promet). 
Zavrtel je telefon žandarmerijske postaje, 
opisal človeka, ki mu je dal bankovec in 
očeta so na poti domov ustavili ter 
pregledali. V biciklu – bilanci so našli več 
bankovcev. Na mestu so ga aretirali in ga 
odpeljali na žandarmerijsko postajo 
Šentvid. Še isti večer se je znašel v 
sodnijskih zaporih v Ljubljani, s popisom 
osebnih podatkov – poklic kmet. Prvo noč 
je imel kaj premišljevati, naslednji dan bo 
zaslišan, od njega bo odvisna nadaljna usoda preiskave. Prva zahteva je bila, da pove, kdo mu je izročil 
bankovce. Po zakonih logike je vedel, da mora priznati samoizdelavo, če ne, bo prišel v brezizhoden položaj, 
sedel bo v zaporu. Prvo njegovo priznanje – izjavo, so gladko zavrnili in mu očitali, da jih naj ne ima za norce. 
Posvarili so ga, da je hudo kaznivo dejanje, naj govori resnico, drugače bo sedel do razjasnitve. Zadevo je hitro 
opisal, povedal je, kje ima dokazno gradivo – pripomočke, za izdelavo bankovcev. Prišli so orožniki, ženo – 
mamo so poiskali na njivi in je morala iti domov. Namesto doma, so se znašli na sosedovem vrtu za 
gospodarskim poslopjem (podi), k je bilo dvignjeno cca 70 cm. Mami so rekli: »Tu pod podom ima vaš mož 
skrite pripomočke, za izdelavo bankovcev«. Mama je bila vsa iz sebe, polagoma je doumela in pokazala 
zahtevane predmete. Zdaj je bila na sodišču zadeva dokazana, a še vedno skrivnostna. Predvidevali so, da je 
to skupinsko delo, da kmet kaj takega ne more izdelati. Oče je v nadaljni preizkavi praktično dokazal, da so 
bankovci njegovo delo. Med preiskovalci je napetost popustila, očetu se je prognoza uresničila in kmalu je prišlo 
do sojenja. Med sodstvom in očetom so nastali kar spoštljivi odnosi. Sojenje je bilo javno, z veliko publiciteto, 
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dvorana je bila polna, zunaj pa množica čakajočih ljudi. Publika je bila naklonjena obdolžencu in vse je tako 
izgledalo, da je tudi sodni zbor. Pred in med sojenjem so se razširile razne govorice, npr. da so ga oslepili, ali da 
naj postane ban. Gradivo za sojenje se je zbiralo tudi na sledeči način. Obstajal je zakon, če človek nekaj izdela 
in ne ve, zakaj bo izdelano stvar uporabil, je nekaznivo, pod pogojem, da jamči za obtoženca dvanajst uglednih 
ljudi. Zbrali so podpise in jih predložili sodišču, oče pri tej zadevi ni mogel sodelovati. Sojenje je trajalo dva ali 
tri dni, končni rezultat – prostost. Čez kakšno leto se je pojavil nov ponarejen denar, v slabši izdelavi. Prišli so 
orožniki, očeta zopet aretirali in po hitrem postopku obsodili na dve leti zapora. Nekaj manj časa je presedel v 
Mariboru, čeprav je sam dejal, da po nedolžnem. 
          Vrnem se nazaj na kartografijo, na začetek njegovega ustvarjanja. V dvajsetih letih se je sam učil te 
stroke, obenem so nastajala prva njegova dela. Pri tem razvoju je začutil potrebo, da kartografsko znanje 
nekje zunaj dopolne, čeprav je moral doma zapustiti družino in kmetijo. Leta 1929-30 se je znašel na 
vojnogeografskem inštitutu v Beogradu, kot redno zaposleni delavec. Kmalu se je uveljavil kot najboljši, v letu 
dni je spoznal in presegel način in kvaliteto kartografskega dela. Uvidel je, da naj tu prekine delovno razmerje 
in se vrne nazaj k družini in kmetiji, pod Kamniške planine oziroma v Slovenijo (Dravsko banovino). Čeprav je 
imel dobro plačo in sigurno eksistenco, ponudili so mu še več denarja in družinsko stanovanje. V tridesetih letih 
se sam spominjam njegovega dela npr. unikatnih zemljevidov občin (Komenda, Mengeš, Kranj). Poleg teh je 
začel izdelovati zemljevide srezov – okrajev (Ljubljana, Kamnik, Kranj). Omenjeni unikati oziroma unikat občin, 
sreza številčno ni ustrezal, zato je tega edinca prenesel na pavs papir in potem s kopiranjem prenesel na drugi 
papir (»šeleshamer«). Na ta način je reproduciral število komadov v končno izdelavo. Med ostalimi deli so 
zanimive makete, kot je mesto Kamnik (sedaj stoji v predvirju občine Kamnik), potem mesto Kranj (stoji v stari 
občini Kranj), goro Komno z okolico in tako naprej. Dobro mi je ostal v spominu turistični zemljevid Gorenjske, 
na kovinski pločevini cca 3 x 4 m, odpeljali so ga z velikim tovornjakom. V omenjenih časih je k nam (očetu) 
hodilo mnogo najrazličnejših  ljudi. Nekateri, celo s Hrvaške (morda smešno), so prišli zato, da jim naredi 
denar, po navadi so to bili ljudje, ki so prišli »na kant« (stečaj), mnogi iz radovednosti, celi razredi raznih šol, 
intelektualci in povprečni ljudje. Postal je znamenita osebnost, kot ponarejevalec denarja po eni strani, po 
drugi pa kot aktivni kartograf. Domačini so ga poznali kot človeka za vse. Prišli so po nasvete, zelo uspešno je 
zdravil zunanje rane (vojaški bolničar), pisal jim je razne vloge, risal spominske knjige in podobno. Naj omenim 
njegove stalne obiskovalce – berače, ki so pri nas lahko prenočevali. 
          Prišel je negotov in razburljiv čas pred drugo svetovno vojno. Spominjam se karikature, ko je Hitler z roko 
segal čez Karavanke po Sloveniji, podobno je bilo z njegovo knjigo »Mein Kampf« (Moja borba). Številni ljudje, 
med njimi intelektualci, so se zavedali ogroženega časa, v tem primeru so bili med njimi stražarji (Erlich), ki so 
predvidevali okupacije Slovenije – Jugoslavije. V letu 1939 sta prišla k očetu dva predstavnika njihove 
organizacije s posebno nalogo, da naj napravi zemljevid teritorija v času naselitve Slovencev. Zemljevid je bil 
delikatna zadeva, sporazumeli so se na ta način, da bo meja naseljenosti naših prednikov bolj osenčena 
(recimo Veliki Klek - Grosglockner). Predvidevali so poraz nacizma, nato mirovno konferenco, na tej konferenci 
pa bi predložili omenjeni zemljevid oziroma dokument o bodoči državi Sloveniji. Bil je objavljen leta 1940 v 
koledarju, morda še kje, spominjam se, da je bil izdelan v notranjih mejah v plastični tehniki, poudarek na 
prostoru naseljenih Slovencev. 
          Zgodilo se je, prišla je okupacija, hodil sem v prvi razred meščanske šole, nenadoma smo se znašli v 
Reichu (država) in s tem brez nacionalnih in drugih pravic. Nastal je upor (OF) in oče je kot narodnjak na željo 
gmajnarjev - partizanov narisal veliko topografskih znakov (učni pripomočki), dal več zemljevidov (vojaških 
specialk njihove izdelave), kompas in daljnogled. Vse to so Nemci nekje dobili (menda v neki hiši v Tuhinjski 
dolini), posumili so na očeta in ga aretirali v maju 1942. Na zaslišanju v Begunjah je gestapovec iz predala mize 
potegnil vse rikvizite, poleg tega pa še zemljevid bodoče Slovenije. Oče se je znašel v veliki stiski, hitra 
koncentracija in znanje nemškega jezika sta ga rešila gotove smrti. Samo nekaj detajlev z zaslišanja. 
Gestapovce je najprej zanimalo, kaj predstavlja ta zemljevid. Razložil jim je, da narisano območje prikazuje 
naselitev naših prednikov, med njim tudi Nemcev. »Kdo ga je naročil?«  »Univerza v Ljubljani kot poučni 
zemljevid zgodovine«. »Kaj pa predmeti na mizi, ki smo jih našli pri banditih?« napravil se je nevednega, da 
tega kar vidi, nikoli v življenju ni rabil, zato teh predmetov ni imel. »Topografske znake si tudi narisal, sram te 
bodi, ker podpiraš komuniste v Moskvi.«  »Poglejte, to ni moja pisava, primerjajte pisavo na mojem 
zemljevidu!« V tem primeru je zaradi varnosti spremenil pisavo. Zasliševali so ga še naprej in ga obremenjevali. 
On pa je odgovoril, da je kmet in je seznanjen s tem kaj je kolhoz in skupni kotel. Nekako se je igra zaključila, bil 
je oproščen in vrnil se je domov. V februarju leta 1944, so ga partizani mobilizirali (Prešernova brigada). 
Izkoristil je znanje, Štab brigade na Šenturški Gori ga je pustil tam, z nalogo, da bo naredil skice – zemljevide s 
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kurirskimi potmi za relacije Primorska – Gorenjska – Štajerska. Bil je brez delovnih pripomočkov in materiala, 
zato je zaprosil partizane, da gre domov. Dobil je dovoljenje in zopet se je znašel doma, naredil nekaj skic v 
ilegali. V avgustu leta 1944 so ga po naključju odkrili raztrganci - slovenski gestapovci (žena je prehitro stekla 
domov), odpeljali so ga v Kamnik nato v Begunje. V tem primeru je imel lažji izhod (brez obremenitve), poslali 
so ga v delovno taborišče v Salzburgu. Mesto je bilo večkrat bombandirano, zato so rabili več primernih ljudi za 
izdelavo načrtov (glavni kolodvor). Vzeli so ga iz taborišča sotrpinov in ga poslali na direkcijo železnic. Bil je 
uspešen delavec, Reich je šel proti koncu, postal je prost, zvečer se je samovoljno vračal med svoje kolege in 
obenem prinašal živiljske karte in novice. V maju leta 1945, ko se je vračal peš iz Salzburga je pri Beljaku 
obiskal znanega pesnika Pavla Kernjaka (Mojcej). Ravo takrat so koroški Slovenci samoidejno organizirali 
slovensko oblast, teh krajev ni zasedla jugoslovanska vojska. Prosili so ga, da jim pomaga, ostal je nekaj dni pri 
njih in ob koncu maja prišel domov. 
          Nastala je nova doba, posvetil se je izključno kartografiji (brez kmetovanja) in začel ustvarjati zemljevide 
različne po tematiki, strokovnosti in estetiki. Izpopolnjeval se je med delom uporabil svoje izumiteljsko 
sposobnost na vseh področjih svojega dela. Pomagal si je z izdelavo pantografa oziroma vse pripomočke si je 
izdeloval sam. Nekaj časa je delal originale v enem komadu, to se pravi, vse nadaljne delo za razmnoževanje – 
tiskanje je bila naročnikova skrb. Pri tem postopku je treba iz originala izspostaviti toliko delov zemljevida (to 
so delali drugi ljudje) koliko je barv v originalu. Po tiskanju naklade – izdaje, je oče takoj opazil razliko med 
originalom in tiskanimi izvodi, bili so slabše kakovosti. Omenjeno pomanjkljivost je odpravil na ta način, da je 
opustil original v enem komadu in ga nadomestil v toliko komadov, koliko je imel original barv. Pri tej 
razčlenitvi je igrala kar veliko vlogo temperatura zraka, zaradi krčenja in raztezanja papirja. Zelo primerna 
sobna temperatura je bila 15 stopinj celzija, v tem primeru so se vsi originali pri tiskanju točno nameščali. 
Potem so prišle na vrsto barve, tudi one niso bile identične originalu, zato se je sporazumno priključil tiskarjem, 
in barve so postale enake originalu. Navadili so se tako eden na drugega, da brez njega ni šlo nič v delo – 
tiskanje. Šele s temi posegi je uspel, da so bili njegovi originali - zemljevidi v reprodukciji tudi njegovo delo. Izšlo 
jih je na  stotisoče po Sloveniji in Jugoslaviji. Izdelal je približno 340 zemljevidov v originalu za najrazličnejšo 
uporabo naprimer šolske za učenje zemljepisa – zgodovine – agronomije in verjetno še kaj. Izdelal je posebni 
veroučni zemljevid »Palestina« za Slovenijo in nekatere dele Jugoslavije. Nadalje turistične, reliefne, 
prometne, geološke, vinske (sorte vin), gospodarske (industrija, obrt, kmetijstvo), razne makete, morda še 
nisem na koncu. Naredil je tudi prvi Makedonski in Kosovski-Metohovski zemljevid, zato je dobil veliko pohval 
iz njihovih krajev,bil je pač prvi. Iz teh kart se je učilo in jih uporabljalo na milijone ljudi po Sloveniji in ostalih 
krajev Jugoslavije. Še eno posebno značilnost so imeli njegovi zemljevidi, slogovno posebnost (Selanov slog), 
cca 40 oblik pisav, v izredno lepih tehnikah. S kartografijo se je bavil od leta 1918 do leta 1981, umrl je 29. 09. 
1981. 
          Gospodu Marku Radmiloviču se zahvaljujem, da me je vspodbudil za pričujoči življenjepis, zapolnil je 
praznino o tem možu, ki je bil pomembna izvirna posebnost. To ni samo moje mnenje o njem, ampak ga 
verjetno cenijo in poznajo mnogi ljudje. Obenem bi podprl njegovo pobudo, da se njegova dela razstavijo v 
kakšnem primernem muzeju - grad Bogenšperk, skupno z Valvazorjem, jaz predlagam še Petra Kolarja. 
Njegova arhivska dela se nahajajo v Zgodovinskem arhivu, Mestni trg 27, Ljubljana. Poleg tega še predlagam, 
da se po njem poimenuje kakšna šola, ulica ali kaj podobnega, da bi tako še naprej živel med Slovenci. 
 

 
 
Pripomba avtorja te knjige na zgornji članek. Slavko, sin Ivana Selana, navaja, da je imel njegov oče 
denar naložen v Trboveljski banki, na Deželnem sodišču v Ljubljani pa je Selan izjavil (glej časopis Slovenski 
narod z dne 10. maja 1928), da je imel denar naložen v Peskovi hranilnici v Ljubljani. Neskladje se pokaže 
tudi v primeru 100-dinarske srečke. Slavko ne potrjuje, le posluša pastirja Tončka, ki mu pripoveduje o 
ponarejenih srečkah na veselici v Cerkljah na Gorenjskem. V resnici pa je te srečke v obliki 100-dinarskega 
bankovca naredil njegov oče, Ivan Selan, le da je namesto jugoslovanske kraljice upodobil žensko v 
gorenjski narodni noši (glej stran 55). Tudi ne drži, da je bil prvorojeni otrok Matije Selana Ivan. Eno leto 
pred njim se je rodil Frančišek, ki pa je umrl, preden je bil star pol leta. 
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Iz govora ob odprtju spominske sobe kartografa Ivana Selana v Komendi 18. novembra 2002. 
Dr. Marko Žerovnik 

Ivan Selan, kartograf samouk 
(1902–1981) 
 
          Ivan Selan se je rodil v Savljah pri Ljubljani 18. novembra 1902 v zakonu Matije Selana in Neže 
Zalokar, s Šimnove kmetije v Suhadolah. Neža je povila Matiji 9 otrok. Ivan Selan, krščen kot Janez, je bil 
drugi po vrsti, med preživelimi pa najstarejši. Po smrti Neže Zalokar se je Matija poročil še dvakrat: najprej 
z Mano Oselj iz Bukovice pri Vodicah, povila mu je 11 otrok, po njeni smrti pa še s Katarino Košenina iz Sp. 
Senice pri Medvodah, ki mu je povila 9 otrok. Med 29 skupaj rojenimi otroki je umrlo pred 6 mesečno 
starostjo 12 otrok. Med prvim in zadnjim rojenim otrokom pa je preteklo 42 let. Matija je umrl v Savljah 
star 69 let. Živih je še 9 otrok, Ivanovih polsester in polbratov: 4 iz drugega in 5 iz tretjega.    
          Ivan Selan je tri razrede osnovne šole obiskoval na Ježici, zadnja dva – ponavljalna pa v Komendi. V 
bližnjih Suhadolah je namreč med 1. svetovno vojno, leta 1916, podedoval kmečko posestvo z okoli 20 
hektarji. 
          Ko je šel pri šestnajstih letih s prijatelji na Grintovec, je pred tem na podstrešju, kjer je poleti spal in 
imel svojo mizo in knjige, narisal podroben zemljevid te gore in pot nanjo. Po izletu je ta zemljevid prišel v 
roke učitelja Ivana Vuge iz Komende. Opazil je izredni dar Ivana Selana, zato mu je naročil, da naj izdela 
zemljevid okolice komendske šole in nato še občine. Za tem je učitelj Vuga zemljevid pokazal na 
prosvetnem oddelku v Kamniku. Ker jim je bil zelo všeč, so mlademu fantu naročili, da izdela takšne 
zemljevide za vse šole v kamniškem okraju. Zanj so izvedeli tudi v Ljubljani. Kmalu za tem se je oglasil pri 
Ivanu Selanu v Suhadolah banovinski inšpektor in mu naročil izdelavo večjega števila zemljevidov za 
nekatere šole v Sloveniji. Omeniti velja, da tedaj Selanovih zemljevidov še niso razmnoževali, zato so šole 
uporabljale le njegove unikate. 
          Ko je Prostovoljno gasilsko in reševalno društvo Cerklje prirejalo leta 1928 veliko veselico, je pred tem 
naročilo Ivanu Selanu, da izdela zanje vstopnico v obliki 100 dinarjev, katero bodo prodajali na veselici v isti 
vrednosti kot spominek. Tako pridobljen denar pa bo služil za dobronamerne namene društva. Gasilci so 
bili navdušeni nad njegovim izdelkom. Vendar, kot je povedal kasneje, mu ta enostranski stotak ni dal 
idejo, da ponaredi pravi denar. Razlog je bil drugi. Slavko, sin Ivana Selana, je o tem napisal takole, citiram: 
»Začela se je nova doba dela – garanja, teti v visoki starosti, slabo stanje objektov, otroci, dolg in še kaj. Da 
bi se družina rešila prvih problemov, je oče prodal za cca 30.000.- din lesa (današnja vrednost večje nove 
hiše) in denar shranil v trboveljsko kreditno banko. Banka je bankrotirala in omenjene vsote ni bilo več…«. 
Izgubljeni denar mu je vrtal po možganih, kar na njivi je sklenil, če je nekdo ponaredil srečke (bile so 
narisane), bo on denar kot nadomestilo za v banki propadli denar. Slavko nadaljuje: »Ne vem, koliko 
denarja je ponaredil, vem pa, kje so ga zalotili.« 
          V Šentvidu nad Ljubljano je v neki pekarni ob 18. uri kupoval kruh in  plačal s ponarejenim bankovcem 
ter odšel. Prodajalec, sicer trgovčev sin je za njim zaprl pekarno. Pri štetju denarja (bil je bančni uradnik), je 
ugotovil, da je prvi bankovec ponarejen, ker so bili na njem prstni odtisi (prekmalu je šel v promet, zato se 
barva še ni posušila). Zavrtel je telefon žandarmerijske postaje, opisal človeka, ki mu je dal bankovec in 
Selana so na poti domov ustavili ter ga pregledali. V kolesu – bilanci so našli več bankovcev. Na mestu so 
ga aretirali in ga odpeljali na žandarmerijsko postajo v Šentvidu. Še isti večer se je znašel v sodnih prostorih 
v Ljubljani… Sojenje je bilo javno, z veliko publiciteto; dvorana je bila polna, zunaj pa množica čakajočih 
ljudi na rezultat sodbe. Selan se je izvrstno zagovarjal in zatrjeval, da je nameraval ponarediti le toliko 
denarja kolikor ga je izgubil v banki. Ker so bili po izvrstnem zagovoru porotniki naklonjeni obdolžencu, 
kasneje pa tudi sodni zbor, so Ivana Selana oprostili. Obstajal pa je tudi zakon, ki pravi: Če človek nekaj 
izdela in ne ve za kaj bo izdelano stvar uporabil, je nekaznivo, pod pogojem, da jamči za obtoženca 
dvanajst uglednih ljudi. In toliko jih je za Selana tudi jamčilo in predložilo svoje glasove sodišču.  
          Kmalu za tem, leta 1929, je Selan odšel na delo v Vojaško-geografski inštitut v Beograd, koder se je 
redno zaposlil. Tam se je pobliže seznanil z metodami kartografskega dela. Vendar tod ni dolgo zdržal. Po 
dobrem letu se je vrnil domov, v Suhadole, kjer sta ga čakala družina in zemlja. Iz Beograda je prinesel 
domov večje število  topografskih kart v merilu 1 : 25.000, 1 : 50.000, 1 : 100.000 in 1 : 200.000, ki jih je 
kasneje rabil pri izdelavi raznih splošnogeografskih  zemljevidov in tematskih kartah. Po prihodu domov so 
mu namreč nenehno prihajala nova naročila za izdelavo raznovrstnih zemljevidov in kart. Omeniti je treba, 
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da je poleg zemljevidov izdelal tudi več  reliefov  in maket: Kamnika, Kranja in drugih. Pri zadnjem reliefu je 
Ivanu Selanu pomagal tudi njegov polbrat Feliks. 
          Med drugo svetovno vojno je izdelal več topografskih kart za partizane, zaradi česar je bil od gestapa 
dvakrat zaprt v Begunjah in slednjič od tod do konca vojne interniran v Salzburgu, kjer je bilo delovno 
taborišče. Kot izvrstnega risarja so ga tod zaposlili na tamkajšnji direkciji železnic.  
          Ker je bila po drugi svetovni vojni velika potreba po zemljevidih, Selan pa zelo znan,  so mu izdaljatelji 
pošiljali naročilo za naročilom. Izdelal je vrsto odličnih  zemljevidov, ročnih in stenskih. Na tem mestu velja 
omeniti splošnogeografske zemljevide Slovenije in Jugoslavije, prirejene večinoma za šolsko rabo, pa 
gozdarske, vinogradniške, turistične, upravno-administrativne karte ter turistično avtokarto Slovenije, s 
katero se je po več ponatisih prvič tudi finančno opomogel. Posebej velja omeniti zemljevid »Slovenija in 
sosednje pokrajine« v merilu 1 : 300.000, pri kateri sta kot prireditelja sodelovala prof. dr. Valter Bohinec in 
prof. France Planina. Ta zemljevid je eden od najpomembnejših Selanovih del, poznan in priznan tako 
doma kot v tujini. 
          Ivan Selan je bil član Geografskega društva Slovenije. Kot samonikel in priznan kartograf se je na 
povabilo slovenskih geografov leta 1954 udeležil v Ohridu drugega kongresa jugoslovanskih geografov, 
kjer je bil v središču pozornosti.  
          Selanovi zemljevidi in perspektivne reliefne karte, pri katerih sta kot slikarja sodelovala Anton Rojc iz 
Kamnika in Ludvik Juhant s Komendske Dobrave, niso le izredno natančni in vsebinsko bogati, zelo 
lepo so tudi izdelani.  
          Selan je prostoročno izpisoval vsa imena na zemljevidih (razen na reliefnih perspektivnih) in s 
tem ustvaril tako podobo črk, ki je ne more doseči nobena druga tehnika. Nekaj posebnega je tudi 
harmonija barv na njegovih zemljevidih, s katero je nazorno in všečno prikazal razgibanost zemeljske-
ga površja. 
          Selan je pri svojem kartografskem delu uporabljal različno orodje: svinčnike, peresa, šestila, 
povečevalne lupe, transverzalno merilo, lesen pantograf za povečevanje ali pomanjševanje zemljevidov 
(napravil ga je sam), radirke, strugala za fino obdelavo napisov in črk, kitajski tuš v trdni obliki (tega je 
sproti nastrgal pred uporabo in ga pomešal z vodo), fiksir za utrjevanje grafičnega nanosa na papir 
(predvsem v zvezi s senčenjem reliefa), kovinske uteži, kovinske in lesene kljukice za pritrjevanje več plasti 
papirja itd. Blizu mize ali v bližnjih omarah je imel veliko knjig, med katerimi je prevladovalo statistično 
gradivo. 
          Selanovo orodje je bilo zelo preprosto: nekaj je bilo kupljenega, nekaj ga je naredil sam. Na mizi ali 
ob njej je imel raznovrsten kartografski material, predvsem topografske karte večjih meril in prosojni 
risarski papir (včasih tudi po več pol), na katere je z veliko natančnostjo vnašal podatke za nastajajoči 
zemljevid. 
          V sobi, kjer je po navadi delal pozno v noč, je skrbel za stalno temperaturo in vlago, zato da bi se mu 
papir, na katerega je risal, preveč ne raztezal ali krčil. Sicer pa je imel delovno sobo povečini bolj hladno kot 
toplo. V višji starosti je večkrat risal stoje, naslonjen na mizo. Zadnja tri leta je izdeloval stenski zemljevid 
Slovenije v merilu 1 : 150.000. Zemljevida zaradi oslabelosti in smrti, umrl je 29. septembra 1981, ni 
dokončal; po njegovi grafični zasnovi ga je po dobrem letu in pol dokončal avtor te knjige, dr. Marko 
Žerovnik, kot edini še živeči njegov sodelavec. 
          Ivan Selan je imel pestro, bogato in uspešno življenje. Bil je velik domoljub.  
 
 
Občina Komenda: Življenje od kamene dobe do danes, 2002, str. 226 in 227  
Jože Pavlič 

Ivan Selan 
 
          Ivan Selan (Savlje pri Ljubljani, 18. 11. 1902 – Suhadole, 29. 9. 1981), kmet, kartograf samouk. Osnovno 
šolo je obiskoval najprej na Ježici, po materini smrti, ko se je preselil na njen dom v Suhadole, kjer je pozneje 
prevzel kmetijo, pa v Komendi. Bil je odličnjak. Posebej ga je veselilo risanje. Prvi zemljevid je izdelal ko je bil 
star 16 let. S prijatelji se je želel povzpeti na Grintovec, pred tem pa je narisal skico te gore in planinske poti 
nanjo. Ta zemljevid je prišel v roke šolskemu upravitelju v Komendi Ivanu Vugi. Selana je prosil, ali bi lahko za 
učne potrebe šole izdelal stenski zemljevid kamniškega okraja. Željo je izpolnil in za opravljeno delo prejel 
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nagrado šolskega odbora. Zemljevid so si ogledali tudi predstavniki oblasti v Kamniku in bili z njim zelo 
zadovoljni. Tako je Selan začel dobivati naročila (predvsem od bližnjih šol in občin, tudi komendske) za 
izdelavo novih zemljevidov. Običajno je naredil po en izvod, za večje občine tudi po več. Leta 1929 je odšel za 
eno leto na Vojno-geografski inštitut v Beogradu, kjer se je izkazal z natančnostjo, dobil pa je tudi potrebno 
strokovno znanje. Po vrnitvi domov je izdelal maketi Kamnika (leta 1931) in Kranja (leta 1933) ter vrsto 
zgodovinskih, gozdarskih, vinogradniških, reliefnih, prometnih, turističnih in splošno-geografskih zemljevidov. 
Med drugo svetovno vojno je z zemljevidi oskrboval partizane. Zaradi tega in drugih oblik pomoči partizanom 
so ga Nemci dvakrat zaprli v Begunjah na Gorenjskem, od tam pa odpeljali v Salzburg, kjer je delal kot tehnični 
risar v uradu za železniške novogradnje, pri tem pa, kolikor je le mogel, sabotiral. Po vojni je bil zaradi pomoči 
partizanom odlikovan z redom zaslug za narod. V tem obdobju (do svoje smrti) je Ivan Selan opravil 
najpomembnejše kartografsko delo in se ves posvetil izdelovanju zemljevidov. Zato je svoje posestvo oddal v 
obdelovanje krajevni zadrugi, po njenem prenehanju pa v najem Agrokombinatu Emona. Tedaj so v velikih 
nakladah izšli njegovi zemljevidi Jugoslavije v različnih merilih. Med najpomembnejša Selanova dela spadajo 
turistični zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine v merilu 1 : 300.000 (leta 1952, priredila V. Bohinec, F. 
Planina), šolski zemljevid Socialistična republika Slovenija v merilu 1 : 500.000 (leta 1974, priredila V. Bohinec, 
F. Planina), turistične avtokarte Slovenije in gozdni zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000. Ivan Selan je 
izdelal več kot tristo po vsebini, velikosti, merilih in načinih izdelave različnih zemljevidov, skic, maket in 
krokijev. Pri tem je razvil svojski slog pisave, ki mu lahko rečemo kar Selanov slog. Njegovi zemljevidi so čitljivi 
in slikoviti, vsebinsko in strokovno bogati, slogovno enotni, barvno usklajeni. Pisal in risal je vse prostoročno. 
Razvil je 48 vrst pisav in poseben način senčenja reliefa ter izpopolnil kartografska orodja, nekatera je izdelal 
celo sam. Ivan Selan je bil kartograf samouk svetovnih razsežnosti. S svojimi izdelki in izumi je pomembno 
prispeval k razvoju slovenske kartografije in jo zelo obogatil. Ivan Selan je bil tudi član Geografskega društva 
Slovenije v Ljubljani. Z Ivanom Selanom je od leta 1950 sodeloval tudi dr. geografskih znanosti Marko 
Žerovnik iz Komende, ki je po Selanovi smrti dokončal (leta 1982) njegov zadnji stenski zemljevid Slovenije v 
merilu 1 : 150.000 
 
 
Zapisnik s 1. seje Odbora za pripravo slovesnosti ob 100-letnici rojstva Ivana Selana, Komenda, 15. 
april 2002  
Jože Pavlič 

Stoletnica rojstva kartografa Ivana Selana 
Ustanovljen je bil občinski odbor za pripravo jubilejne slovesnosti 
 
          Komendski župan Tomaž Drolec je 8. marca 2002 izdal »sklep o imenovanju odbora za pripravo 
slovesnosti ob 100-letnici rojstva Ivana Selana«. Izdal ga je na predlog Odbora za kulturo in šport v Občini 
Komenda, za člane odbora pa je imenoval dr. Marka Žerovnika iz Komende (podpredsednik Odbora za kulturo 
in šport), Viktorijo Drolec z Mlake (predsednica Turističnega društva Komenda), Jožeta Pavliča iz Suhadol 
(časnikar in raziskovalec življenja in dela kartografa Ivana Selana), Katjo Tabernik iz Podboršta (svetnica 
Občinskega sveta Občine Komenda in predsednica Planinskega društva Komenda) in Matejo Koritnik 
(svetovalka komendskega župana). 
          Odbor je imel prvo sejo 15. aprila v prostorih Občine Komenda. Člani so najprej izvolili predsednika in 
podpredsednika; za prvega dr. Marka Žerovnika kot najboljšega poznavalca dela kartografa Ivana Selana in 
njegovega sodelavca pri izdelavi nekaterih zemljevidov, za drugega pa Jožeta Pavliča, vaščana kraja, v 
katerem je živel in ustvarjal Ivan Selan ter je o njem že objavil več prispevkov v Glasilu Občine Komenda, enega 
pa tudi v pravkar natisnjeni knjigi Občina Komenda.  
          Zatem je dr. Žerovnik jedrnato predstavil, kaj vse je ustvaril ta edinstveni kartograf z izjemno roko in 
očesom, njegove najboljše izdelke (Turistični zemljevid Slovenije v merilu 1 : 300.000), kdaj, kje in kako sta 
sodelovala (dr. Žerovnik je zaradi Selanove starostne oslabelosti dokončal njegov stenski zemljevid Slovenije v 
merilu 1 : 150.000) ter kaj hrani od njegove bogate kartografske zapuščine in razmeroma skromnih risarskih 
pripomočkov, ki jih je mojster uporabljal pri izdelovanju zemljevidov.  
          Kartografovo  podobo je dopolnil Jože Pavlič, ki je tudi izrazil veliko žalost, da je lani umrl sin Ivana Selana 
Slavko, s katerim je na pobudo dr. Marka Žerovnika navezal lep stik in je na podlagi njegovega pripovedovanja 
o očetu objavil marsikaj še neznanega iz kartografovega življenja. Povedal je še, da bo treba med drugimi 
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povprašati predvsem njegove sovaščane Suhadolce, kaj menijo in vedo o svojem velikem rojaku, ki je ponesel 
ime Suhadol po vsej Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji. 
          Nato so se navzoči pogovarjali predvsem o tem, kaj naj bi pripravili ob 100. obletnici Selanovega rojstva. 
Ta bo 18. novembra letos, ko se je rodil v tedanjih Savljah pri Ljubljani. Bili so si edini, da je treba pripraviti 
primerno slovesnost na občinski ravni, katere najlepši in največji vrhunec bi bilo odprtje Selanove sobe in hkrati 
s tem tudi Muzeja Komenda. O tem drugem velikem in zahtevnem projektu za tako malo časa, kot ga ostaja 
do 18. novembra, so se podrobneje pogovorili na drugi seji 6. maja. Kaj so na njej sklenili, bomo poročali 
prihodnjič. 
          Na seji 15. aprila je bilo tudi rečeno, da naj se poskuša za sodelovanje pri praznovanju, pa tudi sicer, 
pridobiti učence OŠ Komenda-Moste, kajti prav ti lahko največ pridobijo ob takšnem delu, kot je odkrivanje 
enega največjih ljudi v preteklosti na območju naše občine. 
          Priprava na Selanov jubilej naj da tudi odgovor, kako pomemben je bil pravzaprav kartograf Selan v 
slovenskem, nekdanjem jugoslovanskem, pa tudi svetovnem kartografskem merilu, je predlagal komendski 
podžupan Mirko Kepic, ki ni pozabil tudi omeniti, da naj bodo pripravljavci jubilejne slovesnosti zmerni v 
denarnih zahtevah, saj so občinska denarna sredstva za letos v bistvu že razdeljena. Člani odbora pa so 
prepričani, da se bo za tako velikega moža, kot je bil Ivan Selan in tako veliko slovesnost, kot je 100. obletnica 
njegovega rojstva, gotovo kaj našlo. Bralce Glasila Občine Komenda in Aplence pa odbor že sedaj prosi, naj mu 
na njegov občinski naslov sporočijo, če hranijo doma kakšen Selanov predmet (originalni zemljevid) za 
Selanovo sobo v Muzeju Komenda in bi vedeli kaj povedati o njem, da jih bomo obiskali.  
 
 
Aplenca, Glasilo občine Komenda, 15. november 2002, str. 8 
Jože Pavlič 

Rod kartografa Ivana Selana – 1. del 
Iz pogovora s polbratom kartografa Ivana Selana Feliksom Selanom iz Ljubljane  
 
           V soboto, 12. oktobra, sem z dr. Markom Žerovnikom iz Komende obiskal polbrata kartografa samouka 
Ivana Selana iz Suhadol Feliksa Selana na Šarhovi 34 v Ljubljani z namenom, da bi kaj več izvedela o rodu 
Ivana Selana po očetovi strani pa tudi o kartografu samem. Feliks nama je kljub bližajočemu se 89. rojstnem 
dnevu – rodil se je 25. novembra 1913 – povedal veliko novega in zanimivega, prav tako njegova hčerka 
Magda, poročena Vidic, z Bratovževe ploščadi 37 v Ljubljani, ki je prav takrat z možem Tonetom obiskala 
očeta. Nadvse pa sva se razveselila Rodovnika družine Selan, za katerega je zbral podatke in ga uredil Feliksov 
brat Alojz Selan, natisnil pa ga je leta 1985 v 140 izvodih Sitotisk Erjavec v Ljubljani. Ta knjižica nama je poleg 
Feliksove in Magdine besede omogočila podrobnejši vpogled v sila zanimiv rod kartografa Selana ob 
praznovanju 100. obletnice njegovega rojstva. 
 
          Lojze Selan v urednikovi besedi na začetku rodovnika pove, da so mu bili pri njegovem sestavljanju v 
veliko pomoč zapiski očeta Matije, ki jih je vodil za svoje družinske člane že od 19. stoletja naprej. Ti zapiski, 
pomoč drugih članov velike Selanove družine in njihovo zanimanje za družinske korenine so bili odločilni, da je 
lahko opravil zelo zahtevno delo. 
          V knjižici je zbral najosnovnejše življenjske podatke za šest rodov bližnjih in daljnih sorodnikov, ki so se 
rodili po letu 1829, ko se je rodil njegov stari oče France Selan, do 1. januarja 1985. V tem obdobju se je, če ne 
upoštevamo tistih otrok, ki so umrli po porodu, rodilo kar 320 otrok (181 dečkov in 139 deklic), umrlo pa 59 
članov velike Selanove rodbine. Štirikrat so se rodili dvojčki. Brez otrok so bili le trije zakoni. Pet, od tega štirje 
fantje, so ostali samski. Do petega leta starosti je umrlo kar 27 otrok; 24 do leta 1945, po tem letu do leta 1985 
le trije. Devet Selanovih je umrlo zaradi nesrečnih primerov, eden je padel med drugo svetovno vojno. 
Selanovi so bili zvesti svojim koreninam, ki so poganjale iz trdnih slovenskih kmečkih družin. Veliko se jih je, ko 
so odhajali od doma, vsaj spočetka, poročilo v bližini rojstnega doma. Odlikovali so jih marljivost, poštenost in 
gospodarnost. Kljub pretresom – obe svetovni vojni – so ostali zvesti slovenskemu narodu in svojemu rodu, je v 
knjižici zapisal Lojze Selan. 
          Prvi opisani v rodovniku France Selan se je rodil 3. aprila 1829 v Savljah št. 23. Kmetijo je prevzel od 
svojega očeta. Leta 1859 se je poročil z Uršo Bolka, rojeno 29. septembra 1837, z Jeričeve kmetije v Stožicah. 
Oba sta umrla leta 1908 (Urša 22. junija, France 3. oktobra). Imela sta devet otrok, od katerih so štirje umrli v 
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otroških letih. Njun najmlajši sin Matija Selan, ki je po očetu Francetu podedoval kmetijo v Savljah, se je rodil 
22. februarja 1879 na očetovem domu v tej vasi. Poročil se je kar trikrat. Prvič 26. novembra 1900 z Nežo 
Zalokar, rojeno 1. januarja 1977 na kmetiji Šimnovec v Suhadolah. Ena mu je umrla 11. novembra 1911. 
Pokopali so jo na stoženskem pokopališči v grobu, na katerem je napis Bazelnovih, kot se je pri Selanovih v 
Savljah reklo po domače. 
          Matiju in Neži se je v zakonu rodilo devet otrok. Kot prvi 5. oktobra 1901 Frančišek, ki pa je umrl že 22. 
oktobra istega leta. Naslednje leto, 18. novembra 1902, se je rodil Ivan Selan, poznejši kartograf samouk. Pri 
njem je pisec rodovnika Lojze Selan pripisal tole: »Zaradi zgodnje smrti matere, ki je bila edini dedič Šimnove 
kmetije v Suhadolah, je on prevzel posestvo. Poročil se je 14. maja 1923 s Kati Uranič, roj. 26. novembra 1904, 
iz Žej. Ivan Selan je umrl 29. septembra 1981. Imela sta štiri otroke.« 
          Po tem podatku o Ivanu Selanu je na strani 36 v rodovniku s kemičnim svinčnikom pripisano: »Kati umrla 
2. 2. 1987.« 
          Tako kot mož Ivan tudi ona počiva v družinskem grobu Selanovih na komendskem pokopališču. 
Matija Selan se je po smrti žene Neže drugič poročil 31. januarja 1912 z Mano Oselj, rojeno 8. novembra 1885 
na Tišlerjevi kmetiji v Bukovici pri Vodicah. Umrla je 22. marca 1927, rodila pa je kar enajst otrok. Feliks, 
katerega sva obiskala z dr. Markom Žerovnikom, se je rodil 25. novembra 1913. 
           Matija Selan se je poročil še tretjič 16. avgusta 1927 s Katarino Košenina, roj. 17. aprila 1900 na Matijevi 
kmetiji v Sp. Senici pri Medvodah. V tem zakonu se je rodilo devet otrok. 
          Matija Selan je umrl 7. avgusta 1948. 
 V vseh treh zakonih se je torej Matiju Selanu rodilo kar 29 otrok. Pri datumih rojstva je med prvim – 
Frančiškom iz prvega zakona – in zadnjim – Kristino iz tretjega zakona . kar 42 let razlike. Prvi otrok se je rodil, 
ko je bil Matija Selan star 22 let, zadnji pa, ko je bil star 64 let. Iz vseh treh zakonov je v prvih šestih mesecih 
življenja umrlo kar 12 otrok. Iz prvega Matijevega zakona od otrok ni nihče več živ, iz drugega Matijevega 
zakona so živi še štirje otroci (Feliks, Mici, Zofka in Francka), iz tretjega Matijevega zakona pa je živih še pet 
otrok (Sabdi, Milica, Štefka, Vida in Roman). Feliks Selan je od vseh trenutno še živih otrok očeta Matije 
Selana najstarejši. 
 
 
Aplenca, Glasilo občine Komenda, 13. december 2002, str. 8 
Jože Pavlič 

Rod kartografa Ivana Selana – 2. del 
Iz pogovora s polbratom kartografa Ivana Selana Feliksom Selanom iz Ljubljane  
 
          O kartografu Ivanu Selanu je Feliks povedal, da so mu doma vedno pravili le Johan (nemško Janez ali 
Ivan). Kot otrok je bil »favlast«, se mu ni ljubilo delati na polju. Veliko raje je risal. Tako je že v letih, ko je 
obiskoval ljudsko šolo na Ježici, doma na steno gospodarskega poslopja z vodenimi barvicami narisal rojstno 
hišo in domači vrt z drevesi. Risba se je ohranila do danes. 
          Za pouk v šoli se ni nič pripravljal. Bil je namreč tako nadarjen, da se mu ni bilo treba doma nič učiti, saj si 
je že v šoli vse dobro zapomnil. 
          V Suhadole se je po vsej verjetnosti preselil leta 1914 (Slavko Selan v življenjepisu o očetu Ivanu trdi, da se 
je to zgodilo leta 1916, prof. France Planina pa v zapisu Kartograf Ivan Selan, da je prišel v Suhadole kot 
dvanajstletni deček – torej leta 1914 – prej pa naj bi, tako zopet piše Planina, na Ježici končal tri razrede 
osnovne šole. V vas svoje matere je po mnenju Feliksa v prvi vrsti odšel zaradi tega, ker je kmetija pri Šimnovcu 
ostala brez moškega potomca, dediča. Ostareli Ivanovi prateti Katra in Marjana nista več zmogli težkega 
kmečkega dela. Rešitev sta videli v mladem Ivanu. Začeli sta ga nagovarjati, naj iz rodnih Savelj pride v 
Suhadole, Ivan je privolil, kljub temu da mu ni kaj prida dišalo delo na kmetih. Verjetno si je mislil, da se bo že 
nekako znašel, sicer pa je bil pri dvanajstih letih, če je v Suhadole prišel leta 1914, še premlad za kakšen 
tehtnejši premislek. Na Ježici začeto šolanje (19. septembra 1909) je sklenil 23. novembra 1916, ko je končal 
tretji razred in drugi oddelek ponavljalne šole na Trirazredni mešani osnovni šoli v Komendi, kar izpričuje 
Odpustnica s šole z dne 23. novembra 1916. 
          Poročil se je razmeroma mlad  (star še ne enaindvajset let), saj je velika kmetija pri Šimnovcu potrebovala 
dodatnih delovnih rok, predvsem pa gospodinjo. Po poroki je odslužil devetmesečni vojaški rok kot bolničar v 
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Kragujevcu. Tam se mu je dobro godilo, znanje, ki ga je pridobil, mu je prišlo prav tudi pozneje, ko se je lotil tudi 
zdravljenja raznih ran. 
          Ivan Selan se je že v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno vedno raje in vse bolj zavzeto posvečal 
izdelovanju zemljevidov. Pri enem izmed njih – reliefnem zemljevidu Kranja – mu je od jeseni 1931 do pomladi 
1932 pomagal tudi Feliks. 
          Ta je danes zelo ponosen na polbrata Ivana, da je toliko dosegel v kartografiji. Kadar so pozneje prišli 
skupaj, in to ni bilo malokrat, saj so se otroci iz vseh treh zakonov očeta Matije Selana radi družili med seboj, je 
po navadi pripovedoval le o zemljevidih. Zaradi te njegove velike navdušenosti in pozneje življenjske 
predanosti in vse večje delovne zavzetosti je precej trpela kmetija, s katero so se morali bolj ukvarjati Ivanova 
žena Kati in njegovi otroci. Do njih je bil precej strog. 
          Z izdelovanjem zemljevidov Ivan Selan ni kaj dosti zaslužil, saj je bilo potrebnega veliko in natančnega 
dela. Največ mu je bilo do tega, da je bil zemljevid res dobro narejen. 
          Glede svoje, pa tudi Ivanove (Johanove) rojstne hiše pri Bazelnovih v Savljah je Feliks povedal, da so imeli 
doma dva konja, tri do štiri krave, dva do tri prašiče, kokoši, pa tudi zajce. Največ so pridelali krompirja, manj 
pa žita. Krompir je oče Matija s konji vozil prodajat na trg v Ljubljano, pa tudi mama Mana z mlekarskim 
vozičkom, kot druge ženske iz Savelj, kadar je mogla in utegnila zaradi številnih otrok, sicer pa moževe hčerke 
iz prvega, pozneje, ko so malce odrasle, pa tudi iz drugega njegovega zakona. Na trg so vozili tudi jajčka, 
zelenjavo in drugo, kar so pridelali doma. Pri Bazelnovih sicer niso stradali kruha, živeli pa so skromno. Kljub 
temu so se imeli otroci lepo in, čeprav so bili kar iz treh zakonov, so se dobro razumeli med seboj. Da je bilo 
tako, so izpričevali tudi pozneje, ko so se s svojimi družinami udeleževali piknikov ob Savi, v Gameljnah, v 
Kamniški Bistrici, zelo radi pa so tudi skupaj hodili na Dobeno in na Rašico. Takrat jih je resnično veliko prišlo 
skupaj. Kadar so se zbrali v kakšnem prostoru, so morali najeti kar kakšno dvorano, da so lahko vsi šli vanjo. 
Zadnje čase se v glavnem srečujejo na pogrebih. 
 
 
Kamniške novice, december 2002, str. 19 

Sončne in senčne plati našega vsakdanjika 
 
Pohvalimo 
……………………… Konec lanskega leta je minilo sto let od rojstva znamenitega slovenskega kartografa Ivana 
Selana, ki je znal tudi imenitno ponarediti takratne bankovce. Pohvalo namenjamo občini Komenda in dr. 
Marku Žerovniku (edini Selanov še živeči sodelavec) za ureditev spominske sobe. Tako bodo obiskovalci 
malega muzeja še podrobneje spoznali življenje in delo kartografa Ivana Selana, saj so se z njegovih 
zemljevidov učile številne generacije šolarjev. 
……………………… 
Grajamo 
……………………… 
 
Mohorjev koledar 2003, Celje 2002, str. 237–244 
Jože Pavlič 

Kartograf Ivan Selan 
Nekaj črt za njegovo podobo ob 100-letnici rojstva 
 
          Starodavna vas Suhadole pri Komendi, v zgodovinskih virih predvidoma prvič omenjena 21. februarja 
1256 kot »Salchdorf« v povezavi z vitezi Ivanovci v bližnji Komendi, zanesljivo pa v listini z datumom 2. 
oktobra 1322 kot »Suchoedol« v zvezi s prodajo desetine 12 hub v Suhadolah, je v ožji in širši Sloveniji 
predvsem znana po eni od redkih cerkva, posvečenih papežu mučencu sv. Klemenu, po obilnih borovnicah v 
bližnjih gozdovih, zadnje čase pa predvsem po leta 2000 slučajno odkritem zasutem rimskem vodnjaku iz 1. 
stoletja po Kristusu s presenetljivo bogatimi najdbami iz tega stoletja in sistemu vodnih koles Mlinčki pod 
Hosto. Nihče pa ni njenega imena tako ponesel v svet kot kmet Ivan Selan, ki se je že v zgodnjih letih zapisal 
izdelovanju zemljevidov in s svojo naravno nadarjenostjo, pridnostjo, vestnostjo, izobraževanjem na Vojno-
geografskem inštitutu v Beogradu v letih 1929 in 1930 ter lastnim izpopolnjevanjem dosegel zavidljivo 
kakovostno raven v tej stroki. Vsak kolikor toliko razgledan Slovenec, ko mu omeniš Suhadole, reče: »Aha, to 
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je pa tisti kraj, kjer je bil rojen kartograf samouk Ivan Selan!« Veliko jih je tudi takšnih, ki še dostavijo, da so si 
ga zapomnili, ker so se v osnovni šoli učili zemljepisa Slovenije in Jugoslavije z njegovih velikih stenskih šolskih 
zemljevidov. Nekateri pa vedo tudi povedati, daje ponarejal denar, kar je bilo tudi res, vendar o tem pozneje. 
          Suhadole in občina Komenda (delovati je začela l. januarja 1999), v katero danes spada ta vas, prej pa je 
v občino Kamnik, sta se svojega velikega rojaka še posebej slovesno spomnili ob 100. obletnici rojstva 18. 
novembra 1902, in sicer z odprtjem stalne razstave v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnišnice v Komendi ter 
akademijo v dvorani kulturno-prosvetnega doma v Komendi, pa tudi s prispevkom o njem v leta 2002 izdani 
knjigi Občina Komenda (Življenje od kamene dobe do danes) in več zapisi v občinskem listu Aplenca. Razstavo 
in akademijo je pripravil poseben občinski odbor, ki gaje 8. marca 2002 imenoval komendski župan Tomaž 
Drolec, vodil pa gaje nekdanji tesni Selanov sodelavec, doktor geografskih znanosti Marko Žerovnik iz 
Komende, ki je po mojstrovi smrti (29. septembra 1981 v Suhadolah) leta 1982 dokončal zadnji Selanov stenski 
zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000, za razstavo pa tudi prispeval večino kartografovih del in 
dokumentarnega gradiva ter kartografskih pripomočkov, ki mu jih je za časa življenja zapustil sam Ivan Selan. 
Za stalno razstavo kot najprimernejši način spomina na velikega mojstra kartografije se je petčlanski odbor 
odločil tudi zaradi tega, ker hiše, v kateri je Ivan Selan živel po prihodu v Suhadole, danes ni več, na njenem 
mestu pa stoji novogradnja z novimi lastniki. Govorilo pa se je, da bi nekdanjo hišo po kartografovi smrti 
spremenili v Selanov muzej, vendar se to, žal, ni uresničilo. Tako se je kot najboljša možnost dostojno 
predstaviti domači, slovenski pa tudi tuji javnosti delo enega najpomembnejših in najbolj znanih 
»Komendčanov« po Petru Pavlu Glavarju, ob iz praznjenju arhivskih prostorov Komendi, pokazala prav v obliki 
stalne razstave v stavbi, ki sodi k zgodovinskemu središču Komende. To naj bi bil hkrati zametek načrtovanega 
Muzeja Komenda v tej ali morda v kakšni drugi hiši. Tako si bo lahko vsakdo, ki bo obiskal Komendo, ogledal 
razstavo in spoznal, kako pomemben mož je ustvarjal v tem po Sloveniji in tudi zunaj njenih meja dobro 
znanem kraju. 
          Ivan Selan se je rodil 18. novembra 1902 kot prvorojenec (opomba avtorja: bil je drugorojeni otrok, pred 
njim se je rodil Frančišek, ki je umrl v mesecu rojstva) kmetu Matiju Selanu in njegovi ženi Neži Zalokar iz 
Suhadol pri Komendi v Savljah 23 pri Ljubljani, po materini smrti pa se je po dogovoru sorodnikov, ker 20 
hektarjev obsegajoča kmetija »pri Šimnovcu« v Suhadolah ni imela naslednika, kot bodoči dedič preselil v to 
vas. 
          V tedanji Trirazredni mešani osnovni šoli v Komendi se je mali Ivan, potem ko je najprej drgnil šolske klopi 
na Ježici, izkazal kot vesten in zelo dober učenec. Odpustnica s te šole iz šolskega leta 1916/17, ki so jo 
podpisali šolska upraviteljica Pavla Potočnik, veroučitelj Janez Črnilec in razredničarka Angela Grčar, vsebuje 
same prav dobre ocene, »hvalevredno« vedenje, »vztrajno« pridnost in »prav lično« zunanjo obliko pismenih 
izdelkov, obenem pa potrjuje, da je Janez Selan uspešno opravil tretji razred in drugi oddelek ponavljalne šole v 
Komendi ter da je vsega skupaj hodil v osnovno šolo od 19. septembra 1909 do 23. novembra 1916. Pregled 
redov za šolsko leto 1916/17 pa izkazuje same najvišje ocene: vedenje - »hvalevredno«, pridnost - »vztrajna«, 
napredek - »prav dober in zunanja oblika pismenih izdelkov »prav lična«. Posebej seje odlikoval v risanju. 
          Ivan je že v otroških letih vzljubil knjige, ni mu pa bilo kaj dosti do trdega kmečkega dela. Zato ni bila 
ravno najboljša odločitev sorodnikov, da bo on podedoval kmetijo, kar se je izkazalo pozneje, ko je mojster 
kmetijo raje izročil v upravo bližnji kmetijski zadrugi in nato Agrokombinatu Emona ter se povsem posvetil 
kartografiji. Teti Katra in Marjana sta mu, ker se je raje lotil popravila golobnjakov in si v podstrešnih prostorih 
Šimnovčeve domačije uredil svoj "golobnjak«, v katerem je prebiral knjige, večkrat močno navili ušesa, vendar 
tudi to ni kaj dosti zaleglo. 
          Ivan je odraščal, vse pogosteje in pozorneje je z domačih travnikov in njiv opazoval svet okrog sebe; prav 
posebej Kamniške Alpe. Čedalje bolj ga je mikalo, da bi jih spoznal od blizu, se povzpel nanje. V njem se je že 
prebujal raziskovalni duh, ga klical v svet. Kot prvi ga je priklical Krvavec, najbolj pa ga je mikal visoki vrh 
Grintovca, ki se je iz Suhadol videl izza Krvavca ravno toliko, da je se bolj privabljal. Sklenil je, da se bo z 
vaškima prijateljema, s katerima je že bil na Krvavcu, povzpel tudi nanj. Da bi bil njihov vzpon uspešnejši in 
varnejši, je kot šestnajstletni fantič izdelal skico poti na vrh najvišje od gora v Kamniško-Savinjskih Alpah. To je 
bil njegov prvi zemljevid, kar izpričuje lastnoročna zaznamka s svinčnikom »Prva karta«, v merilu 1 : 37.500, z 
naslovom Pogorje Grintavca, letnico izdelave 1918 in podpisom »Risal I. Selan«. Pri izdelavi mu je pomagalo 
tudi opazovanje Grintovca in sosednjih gora skozi daljnogled iz prve svetovne vojne, ki ga je imel ob svojih 
izletih po gorah redno s seboj. 
          Za ta zemljevid je zvedel tedanji šolski upravitelj v Komendi Ivan Vuga. Ivana Selana je prosil, če bi lahko 
za učne potrebe tedanje šole v Komendi pri mogočnih lipah v bližini župnijske cerkve (med drugo svetovno 
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vojno so jo požgali partizani) izdelal stenski zemljevid okraja (sreza) Kamnik. Ivan Selan je izpolnil željo in ga je 
za dobro opravljeno delo šolski odbor nagradil. Ta zemljevid so si ogledali tudi predstavniki tedanjih kamniških 
srezkih oblasti in bili z njim zelo zadovoljni. Tako je Ivan Selan začel dobivati naročila za izdelavo zemljevidov 
najprej od bližnjih šol in občin. Tudi komendske. Njen zemljevid nosi naslov Občina Komenda, na njem pa je 
mogoče zelo nazorno videti, kaj vse je nekdaj obsegala ta občina, pa je danes deloma v drugih občinah. 
          Za njegovo delo je zvedel tudi šolski svet Dravske banovine, ki mu je naročil izdelati zemljevide tudi za 
šole v ljubljanskem, kranjskem in radovljiškem okraju. Vse to so bili izvirniki, unikatna dela. Referent za turizem 
pri kraljevi banovinski upravi v Ljubljani Rudolf Badjura pa mu je naročil, naj pripravi prvi zemljevid za tisk. 
          To delo ga je vedno bolj zaposlovalo, nazadovalo pa je delo na gruntu, ki ga že prej ni posebej veselilo, 
vendar ga ni bilo mogoče odlašati iz dneva v dan; po obnovi pa sta klicala tudi hiša in gospodarsko poslopje. 
Na kmetiji je vse bolj primanjkovalo pridnih rok in mlade, urne ter sposobne ženske. Tudi zaradi tega se je Ivan 
Selan že pri dvajsetih letih poročil z dve leti mlajšo Katarino Uranič iz sosednje vasi Žeje pri Komendi. Da bi se 
rešili iz najhujših težav (rojevati so se mu začeli otroci), je Ivan posekal veliko lesa, ga prodal, denar pa, misleč, 
da ga bo dobro naložil, vtaknil v trboveljsko kreditno banko. Pri tem pa ni imel sreče, saj je banka bankrotirala, 
Ivan pa se je lahko za denar le še obrisal pod nosom. 
          Ivan Selan je začel na vso moč razmišljati, kako bi si nekako povrnil izgubljeni denar. K temu ga je 
spodbudil tudi pastirček Tonček, ki mu je med oranjem domače njive pripovedoval o ponarejenih srečkah na 
veselici v bližnjih Cerkljah na Gorenjskem. Začel je premišljevati, kaj pa če bi se lotil česa podobnega v zvezi z 
denarjem. Misel mu ni šla iz glave. Sklenil je, da jo bo skušal uresničiti, saj je čutil, da ima neke vrste pravico do 
povrnitve »izgubljenega« denarja, za kar se ni čutil krivega. In res je storil tako. Bankovce je tako spretno 
ponaredil, da ga zlepa ne bi odkrili, če ga ne bi pri nakupu v trgovini v St. Vidu nad Ljubljano odkril trgovčev sin, 
ki je bil bančni uradnik in je na bankovcu, s katerim je plačal Ivan Selan, ob pregledu dnevnega izkupička v 
blagajni opazil prstne odtise. Žandarjem je opisal kupca in ti so ga še istega dne prijeli. Sledilo je najprej 
zaslišanje, med katerim mu najprej niso verjeli, da bi bil sposoben česa takšnega, kot je ponareditev denarja, 
nato pa, ko so našli skrite pripomočke, odmevno sojenje, med katerim se je za Ivana Selana s svojimi podpisi 
potegnilo dvajset uglednih ljudi, tako da je bil nazadnje oproščen krivde. Ko pa se je čez kakšno leto na trgu 
zopet pojavil nov ponarejen denar, vendar tokrat slabe izdelan – prvega je izdelal z lastnoročno predelanim 
razmnoževalnim strojem, katerega je kupil na gospodarskem sejmu v Ljubljani - so Ivana Selana po hitrem 
postopku obsodili na dve leti zapora (opomba avtorja: obsojen je bil na 14 mesecev robije). 
          Korenit premik naprej v kartografiji je za Ivana Selana pomenil čas, ko je bil na pobudo okrajnega 
glavarstva v Kamniku (verjetno tudi zaradi odmeva, ki gaje v slovenski javnosti povzročilo njegovo ponarejanje 
denarja) leta 1929 poslan na Vojno-geografski inštitut v Beograd. Tam je najprej nekaj dni opazoval druge pri 
delu, nato pa se je izdelovanja zemljevidov lotil še sam in kmalu prehitel druge. V Beogradu se je tudi 
strokovno izpopolnil, kar prej ob delu na kmetiji ni bilo mogoče, saj je pozneje sam izjavil: »Tam sem se naučil 
vseh kartografskih veščin.« V mestu ob Donavi bi lahko ostal in bi se mu dobro godilo (ponujali so mu boljši 
zaslužek in družinsko stanovanje), vendar so ga domov vabili družina, kmetija in lepote slovenske zemlje. Vrnil 
se je po enem letu. Čez dan je kmetoval, zvečer, predvsem pozimi, pa risal različne zemljevide. Med njimi tudi 
unikatni zemljevid z naslovom Komenda, ki ga je izdelal leta 1941 v merilu 1 : 10.000. Na njem so zapisana tudi 
številna ledinska imena. Pred uničenjem ga je v času prehoda iz KS Komenda v Občino Komenda rešila Jožica 
Globočnik s Podboršta, ki ga je našla med za odpad namenjenimi stvarmi KS Komenda. 
          Ivan Selan je v tem času izdelal modela tovarne Lek pri Mengšu, tovarne Utok v Kamniku in druge, pa 
maketi Kamnika (leta 1931) in Kranja (leta 1933). 
          Ukvarjal se je z načrti za izdelavo strojev, zidavo lastne nove hiše in hleva, pa celo pravilnega mešanja 
umetnih gnojil. Med njegovimi tako imenovanimi »strojnimi načrti« so načrti z naslovom Osnova žično-
lesenega vitla, Načrt valjarja in Sadna stiskalnica na dvojen vod. H »gradbenim načrtom« spadata Temeljni 
načrt hleva Janeza Selana v Suhadolah 18 in načrt nove hiše, kakršno si je zamislil 14. decembra 1926 s 
sprednje strani. Hlev je postavil, hiše pa ne, marveč je staro le obnovil. Pri načrtu Mešanje gnojil je z različnimi 
črtami slikovito ponazoril, katera gnojila se smejo mešati in katera ne. 
          V času po vrnitvi iz Beograda do druge svetovne vojne je postal Ivan Selan že tako znan - še posebej 
zaradi »uspešne« ponareditve denarja - da so ga obiskovali najrazličnejši ljudje. Številni so prihajali iz 
radovednosti, nekateri, celo s Hrvaškega, ki jih je doletel stečaj, pa s prošnjo, naj tudi zanje ponaredi denar, kar 
je odklonil. Začel se je vedno bolj uveljavljati kot izdelovalec zemljevidov. 
          Domačini - Skadovci - so ga poznali kot človeka za vse. Zdravil je celo rane, pisal najrazličnejše prošnje in 
vloge, risal v spominske knjige. Dobro so ga poznali tudi berači, ki so bili pri Šimnovcu stalni gostje. 
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          Pred začetkom druge svetovne vojne sta prišla k njemu predstavnika Ehrlichovih Stražarjev z nenavadno 
prošnjo, naj naredi zemljevid naselitve Slovencev. Stražarji so bili že tedaj tako daljnovidni, da so računali z 
morebitno okupacijo Slovenije (Jugoslavije), pa tudi že s porazom nacistov in mirovno konferenco po vojni, na 
kateri bi takšen zemljevid prišel zelo prav kot geografski (ozemeljski) temelj za mogočo prihodnjo državo 
Slovenijo. Selanu kot zelo zavednemu Slovencu, ki je odlično poznal ne le matično, marveč tudi zamejsko 
Slovenijo, ni bilo treba dvakrat reči. Dogovorili so se, da bo meje tedanjega slovenskega narodnostnega 
ozemlja osenčil. Ta zemljevid bi Ivana Selana, ko so gestapovci med drugo svetovno vojno med preiskavo v 
neki hiši v Tuhinjski dolini naleteli na več vojaških specialk, kompas in daljnogled, skoraj pokopal. Selana so 
Nemci maja 1942 prijeli in ga zaprli v Begunjah. Na zaslišanjih sta ga rešili velika prisebnost in spretnost v 
zagovarjanju, tako da se je živ in cel vrnil domov. Še naprej je kot velik narodnjak skrivaj delal za partizane, 
risal zemljevide s kurirskimi potmi med Primorsko, Gorenjsko in Štajersko, dokler ga niso avgusta 1944 bolj po 
naključju odkrili okupatorjevi pomagači, raztrganci. Znova se je znašel v Begunjah, nato pa v delovnem 
taborišču v Salzburgu, kjer je delal kot tehnični risar v uradu za železniške novogradnje, pri tem pa, kolikor je le 
mogel, sabotiral. Taboriščnikom je prinašal neizkoriščene živilske karte in razveseljujoče novice o uspešnem 
prodiranju zavezniških enot proti Hitlerjevi Nemčiji. Po koncu vojne maja 1945 se je peš vračal proti domu, 
spotoma pa obiskal znanca, koroškega skladatelja Pavla Kernjaka. Za sodelovanje s partizani in zanje zelo 
koristno pomoč je bil odlikovan z redom zaslug za narod. 
          Po drugi svetovni vojni se je Ivan Selan ves posvetil izdelovanju zemljevidov. Pri tem mu je prišla zelo prav 
tudi izumiteljska sposobnost, saj je razne kartografske pripomočke, na primer pantograf, izdelal sam. Nekaj 
časa je še izdeloval izvirnike zemljevidov v enem izvodu, njihovo razmnoževanje pa prepuščal naročniku. Ko je 
opazil razliko v kakovosti med izvirnikom in natisnjenim zemljevidom, je izvirnik zemljevida nadomestil s toliko 
primerki, kolikor je imel izvirnik barv. Ker tudi te na tiskanih zemljevidih zanj niso bile dovolj kakovostne, se je s 
tiskarji dogovoril, da bo prihajal v tiskarno in sodeloval pri tiskanju zemljevidov. Tako so se navadili drug na 
drugega, da brez njegovega sodelovanja niso tiskali nobenega njegovega zemljevida. 
          Teh pa je v Sloveniji in Jugoslaviji izšlo vsega skupaj več sto tisoč izvodov, in sicer zgodovinskih, 
gozdarskih, vinogradniških, reliefnih, prometnih, turističnih in splošno-geografskih. Iz njih se je učilo in jih 
uporabljalo izredno veliko Slovencev in drugih prebivalcev republik nekdanje Jugoslavije. Izdelal je okrog 340 
(po vsebini, velikosti, merilih in načinih izdelave različnih zemljevidov, skic, maket in krokijev), pri tem pa razvil 
poseben slog pisave, ki ga lahko imenujemo Selanov slog. Njegovi zemljevidi so slikoviti in berljivi, vsebinsko in 
strokovno bogati, slogovno enotni in barvno usklajeni. Vse je pisal in risal prostoročno. Razvil je kar 48 vrst 
pisav in poseben način senčenja reliefa ter izpopolnil kartografska orodja. K Selanovim najpomembnejšim 
zemljevidom prištevajo turistični zemljevid Slovenija in sosednje pokrajine v merilu 1 : 300.000 (leta 1952; 
priredila V. Bohinec in F. Planina), šolski zemljevid Socialistična republika Slovenija v merilu 1 : 500.000 (leta 
1974; priredila V. Bohinec in F. Planina), turistične avtokarte Slovenije in Gozdni zemljevid Slovenije  v merilu 
1 : 150.000. 
          Na pobudo nekdanjega komendskega župnika Viktorijana Demšarja je, ker je po drugi svetovni vojni 
zaradi veri in Cerkvi zelo nenaklonjenih časov primanjkovalo osnovnih učnih pripomočkov za pouk verouka, 
izdelal zemljevid Svete dežele. Izdal in založil ga je Nadškofijski ordinariat v Ljubljani, nosi pa datum julij 1967. 
Komendčani pa so bili še posebej veseli zemljevida z naslovom Komenda, ki ga je Ivan Selan izdelal leta 1955, 
ki v sliki ponazarja, kaj delajo ljudje v Komendi in okolici, ter njena naravna in druga bogastva. 
          Ivan Selan je bil kartograf samouk svetovne kakovosti. S svojimi izdelki in izumi je pomembno prispeval k 
razvoju slovenske kartografije in jo zelo obogatil. Bil je tudi član Geografskega društva Slovenije s sedežem v 
Ljubljani. 
          Naj za konec omenim, da je spomin na kartografa Ivana Selana po več kot dvajsetih letih od njegove 
smrti v Suhadolah in občini Komenda še zelo živ. Najstarejši ljudje se še spominjajo, kakšen je bil Ivan Selan 
kot kratkotrajni suhadolski župan (ni bil priljubljen), ljudje srednjih let pa, kako se je jezil, kadar so mu jo kot 
otroci kakšno zagodli. To pa je bilo dostikrat. 
          O Selanu kroži po Suhadolah veliko bolj ali manj duhovitih zgodb in prigod, ki ga osvetljujejo predvsem 
kot nenavadnega človeka. Ena od teh je, da je bilo priporočljivo, če si šel k njemu na obisk, vzeti s seboj malico, 
saj te kar ni spustil iz hiše, ker je hotel čim več zvedeti od obiskovalca. 
          Druga zgodba, ki pa je resnična, pravi, da je Ivan Selan v svoji hiši sam prestavil vrata, ker so ga tako 
motila, da jih ni mogel več gledati, saj so bila po njegovem tako rekoč nezmotljivem občutku za prave mere za 
nekaj centimetrov narobe vzidana. 
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          O tem občutku govori tudi podatek, da so se ljudje, kadar so kaj odmerjali oziroma bi bilo treba uporabiti 
vodno mero, rekli: »Pojdi po Selana, on bo samo pogledal in ti točno povedal višino.« 
          Da je bil Selan zelo spreten, iznajdljiv in praktičen človek, ki ga ni bilo mogoče prinesti okoli, govori ne le 
dejstvo, da se je skoraj vsakega zahtevnega dela lotil kar sam, marveč tudi prigoda iz vaške gostilne »pri 
Kancilju« (Sršen), kjer je gostilničarju naročil, naj mu prinese celo palico posušenih klobas, češ da bo vse kupil, 
nato pa najdebelejše med njimi odbral, ostale pa mu vrnil; pri tem pa, seveda, zase naredil dobro kupčijo. 
           Pri njem doma je najdlje v vasi gorela luč, ker je, ko so drugi že krepko smrčali, bil še vedno sklonjen nad 
delovno mizo in neizmerno potrpežljivo in temeljito ročno ustvarjal katerega od svojih zemljevidov. 
          Temeljit, še celo preveč, pa je bil tudi pri delih na polju, tako da se je dostikrat pri njih, na primer pri 
okopavanju poljščin preveč zamudil in ga je celo žena Katarina pustila daleč za seboj. 
          Posebej rad je imel planince. Ena od vaščank, ki je tedaj pogosto hodila v hribe, se je morala po vrnitvi z 
njih vedno oglasiti pri njem. To pa zato, da mu je povedala, kje potekajo posamezne poti, saj se je živo zanimal 
za vsako goro, kje so se planinci povzpeli nanjo in kje sestopili. Vedno znova je presenečal, saj je vedel tako 
rekoč za vsako vas in zaselek po Sloveniji, kar je izpričevalo, da je Slovenijo tudi obhodil in prevozil po dolgem 
in počez. 
          Ivan Selan si ob 100-letnici rojstva zasluži spomin še zaradi tega, ker je izpričal, kako visoko se lahko 
strokovno povzpne tudi preprost človek s svojimi naravnimi darovi, pridnostjo, zavzetostjo in lastnim 
izpopolnjevanjem. 
 
 
Geografski vestnik , Ljubljana, 2003 
Dr. Marko Žerovnik,  

Ivan Selan, kartograf samouk 
 
           Ivan Selan je bil rojen v Savljah pri Ljubljani 18. novembra 1902, umrl je 29. septembra 1981 v 
Suhadolah. Tri razrede osnovne šole je obiskoval na Ježici, zadnja dva – ponavljalna – pa v Komendi. V 
bližnjih Suhadolah je podedoval kmečko posestvo z 20 hektarji zemlje. 
          Pri šestnajstih letih je šel s prijatelji na Grintovec. Na podstrešju, kjer je poleti spal in imel svojo mizo 
in knjige, je narisal podroben zemljevid gore in poti nanjo. Zemljevid je prišel pred oči učitelja Ivana Vuge iz 
Komende. Ta je takoj opazil njegov izredni dar in mu naročil, naj izdela zemljevid okolice komendske šole 
in občine. Učitelj je zemljevid pokazal na prosvetnem oddelku v Kamniku, kjer so mlademu fantu takoj 
naročili izdelavo zemljevidov za vse šole v kamniškem okraju. Kmalu so zanj izvedeli tudi v Ljubljani. 
Nekega dne je prišel k njemu banovinski inšpektor in mu naročil izdelavo večjega števila zemljevidov za 
nekatere šole v Sloveniji. Njegovih zemljevidov tedaj še niso razmnoževali, zato so šole uporabljale le 
unikate. Izdelal je tudi relief (maketo) Kamnika in Kranja. 
          Leta 1929 je odšel na delo v Vojno-geografski inštitut v Beograd. Tam se je pobliže seznanil z 
metodami kartografskega dela. Po enem letu se je vrnil domov v Suhadole, kjer sta ga čakala družina in 
zemlja.  
          Po prihodu domov so nenehno prihajala naročila za izdelavo splošno-geografskih in raznih tematskih 
zemljevidov.  
          Med drugo svetovno vojno je izdelal več topografskih kart za partizane, zato je bil dvakrat zaprt v 
Begunjah, nato pa do konca vojne interniran v  Salzburgu. 
          Po vojni je bila velika potreba po zemljevidih. Naročilo je sledilo naročilu. V tem času je izdelal veliko 
izvrstnih splošno-geografskih in tematskih zemljevidov, med katerimi velja omeniti zlasti zemljevid 
Slovenija in sosednje pokrajine v merilu 1 : 300.000, ki je najpomembnejše Selanovo delo, poznano in 
priznano doma in v tujini. Pri tem zemljevidu, kakor tudi pri večini splošno-geografskih zemljevidih sta 
aktivno pri priredbi sodelovala prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina. 
          Ivan Selan je bil član Geografskega društva Slovenije. Leta 1954 se je v Ohridu v Makedoniji udeležil 
drugega kongresa jugoslovanskih geografov, kjer je bil kot samonikli kartograf v središču pozornosti.  
          Selanovi zemljevidi in perspektivne reliefne karte, pri katerih sta kot slikarja sodelovala Anton Rojc iz 
Kamnika in Ludvik Juhant, Žgajnarjev s Komendske Dobrave, niso le izredno natančni in vsebinsko bogati, 
temveč so tudi zelo lepo izdelani. Dosledno je namreč prostoročno izpisoval vsa imena (razen na reliefnih 
perspektivnih zemljevidih) in ustvaril izredno lepoto črk, ki je zaradi pestrosti oblike pisave ni mogoče 
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doseči s strojem ali z drugimi tehničnimi pripomočki. Omeniti velja zlasti harmonijo barv, s katerimi je na 
zemljevidih nazorno prikazal razgibanost zemeljskega površja. 
          Ivan Selan je uporabljal pri svojem delu različno orodje. Bilo je v glavnem zelo preprosto: nekaj je bilo 
kupljenega, nekaj pa je napravil sam. Blizu mize ali v bližnjih omarah je imel tudi obilo knjig, med katerimi 
je prevladovalo statistično gradivo. 
          V sobi, kjer je po navadi delal pozno v noč, je skrbel za stalno temperaturo in vlago, da bi se mu papir, 
na katerega je risal, preveč ne raztezal ali krčil. Zadnja leta je risal zemljevide v dokaj hladni sobi največ 
stoje.  
          Ob 100. obletnici rojstva Ivana Selana je bila v Komendi 22. novembra 2002 v njegov spomin 
slavnostna akademija in odprta stalna razstava o njegovih kartografskih izdelkih ter risarskem orodju. 
 
 
Kamniške novice, marec 2003, št. 55, str. 24 in 25 
Primož Hieng 

Mojster za zemljevide 
 
          Se še spomnite ur zemljepisa v osnovni Šoli, ko smo s prstom po velikem zemljevidu Slovenije ali 
Jugoslavije iskali mesta, reke in gore? Takrat zagotovo nismo razmišljali o tem, kdo je bil človek. ki je narisal te 
zemljevide. Če bi pogledali v spodnji ali zgornji desni kot, bi zagotovo našli ime Ivan Selan. Prav ob koncu 
lanskega leta je minilo natanko sto let od rojstva nenavadnega človeka, ki se je moral roditi z neverjetnim 
talentom in posluhom za kartografijo. Temu je posvetil vse svoje življenje. Občina Komenda je ob Selanovi 
100-letnici rojstva pripravila akademijo, v prostorih nekdanje Glavarjeve bolnice pa so v dveh sobah postavili 
stalno razstavo o življenju in delu Ivana Selana. Na ogled so njegova dela in risarsko orodje, ki ga je uporabljal 
ta samouki kartograf. Med člani odbora za pripravo proslave je bil tudi doktor geografskih znanosti Marko 
Žerovnik iz Komende, Selanov edini se živeči sodelavec. Dr. Žerovnik pove, da je od Selanove dediščine ostalo 
veliko, vendar so bile stvari - zemljevidi in orodja - razkropljene. 
          Dr. Marko Žerovnik je navedel nekaj zanimivih podatkov iz njegovega življenja. Ivan Selan se je rodil v 
Savljah pri Ljubljani 18. novembra 1902 v zakonu Matije Selana in Neže Zalokar s Šimnove kmetije v 
Suhadolah. Neža je Matiji povila devet otrok, Ivan, krščen kot Janez je bil drugi po vrsti, med preživelimi pa 
najstarejši. Po smrti Neže Zalokar se je Matija poročil še dvakrat: najprej z Mano Oselj iz Bukovice pri Vodicah, 
povila mil je enajst otrok, po njeni smrti pa se je Matija Selan poročil še s Katarino Košenina iz Spodnje Senice 
pri Medvodah, ki mu je povila devet otrok. Med skupaj 29 rojenimi otroki je umrlo pred šest mesečno starostjo 
dvanajst otrok. Med prvim in zadnjim rojenim otrokom je preteklo 42 let. Matija je umrl v Savljah star 69 let. 
Živih je še devet otrok: štirje iz drugega zakona, iz tretjega zakona pa pet. 
          "Ivan Selan je tri razrede osnovne šole obiskoval na Ježici, zadnja dva (ponavljalna) pa v Komendi, kjer je 
bil odličnjak," pravi dr. Marko Žerovnik. "Prav posebej se je izkazal pri risanju. Po materini smrti se je po 
dogovoru sorodnikov, ker je kmetija na njenem rojstnem domu v Suhadolah ostala brez rnoškega potomca, kot 
bodoči dedič leta 1916 preselil v to vas. Ivan Selan je tako podedoval kmečko posestvo z 20 hektarji. Veliko bolj 
kot delo na polju so ga že v osnovnošolskih letih zanimale knjige. Na domačem podstrešju si je uredil svoj 
kotiček, kjer je lahko v miru bral." 
          Ko je šel pri šestnajstih s prijatelji na Grintovec, je pred tem na domačem podstrešju narisal podroben 
zemljevid te gore in pot nanjo. Po izletu je omenjeni zemljevid prišel v roke učitelja Ivana Vuge iz Komende. 
Opazil je izreden dar Ivana Selana, zato mu je naročil, da naj izdela zemljevid okolice komendske šole in 
občine. Za tem je učitelj Vuga ta zemljevid pokazal na prosvetnem oddelku v Kamniku. Ker jim je bil zelo všeč, 
so mlademu fantu naročili, da izdela takšne zemljevide za vse šole v kamniškem okraju. Zanj so zvedeli tudi v 
Ljubljani. Kmalu za tem se je pri Ivanu Selanu v Suhadolah oglasil banovinski inšpektor ter mu naročil izdelavo 
večjega števila zemljevidov za šole v Sloveniji. Selanovih zemljevidov tedaj niso razmnoževali, zato so šole 
uporabljale izvirnike. 
          Številni poznajo tudi nekatere Selanove zgodbe o ponarejanju denarja. "Ko je Prostovoljno gasilsko in 
reševalno društvo Cerklje prirejalo leta 1928 veliko veselico, je naročilo Ivanu Selanu, da izdela zanje vstopnico 
v obliki bankovca za 100 dinarjev, ki jo bodo prodajali v isti vrednosti na veselici kot spominek. Tako pridobljen 
denar naj bi namenili za dobronamerne namene društva," pripoveduje dr. Marko Žerovnik. "Gasilci so bili 
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navdušeni nad njegovim izdelkom. Vendar, kot je povedal kasneje, mu ta enostranski stotak ni dal ideje, da 
ponaredi denar. Razlog je bil drugje." 
         O tem je Slavko Selan, Ivanov sin, o očetovem početju napisal takole: 
          "Začela se je nova doba dela - garanja, teti v visoki starosti, objekti so bili v slabem stanju, pa otroci, dolg 
in še kaj. Da bi se družina rešila prvih problemov, je oče prodal za približno 30.000 dinarjev lesa (takratna 
vrednost večje nove hiše) in denar shranil v trboveljsko kreditno banko. Banka je propadla in omenjene vsote ni 
bilo več... Izgubljeni denar mu je vrtal po možganih in kar na njivi je sklenil: če je nekdo ponaredil srečke (bile so 
narisane), bo on denar, torej nadomestilo za denar, ki je propadel v banki." Slavko pravi nadalje: 
"Ne vem, koliko denarja je ponaredil, vem pa, kje so ga zalotili. V Šentvidu nad Ljubljano je v neki trgovini 
kupoval ob 18. uri, plačal s ponarejenim bankovcem in zapustil trgovino. Prodajalec, sicer trgovčev sin, je zaprl 
trgovino, pri štetju denarja (bil je bančni uradnik) pa je ugotovil, da je prvi bankovec ponarejen, ker so bili na 
njem prstni odtisi (prekmalu je šel v promet, saj se barva še ni posušila). Zavrtel je telefon žandarmerijske 
postaje, opisal človeka, ki mu je dal bankovec in očeta so na poti domov ustavili in pregledali. V »balanci 
bicikla« so našli več bankovcev. Na mestu so ga aretirali in ga odpeljali na žandarmerijsko postajo Šentvid. Še 
isti večer se je znašel v sodnih prostorih v Ljubljani. Sojenje je bilo javno, z veliko publiciteto, dvorana je bila 
polna, zunaj pa množica čakajočih ljudi”. 
          Kot pravi dr. Žerovnik, se je Ivan Selan izvrstno zagovarjal in zatrjeval, da je nameraval ponarediti le 
toliko denarja, kot ga je v banki izgubil. Ker so bili po izvrstnem  zagovoru ljudje naklonjeni obdolžencu, kasneje 
pa tudi sodni zbor, so Ivana Selan oprostili. Obstajal je namreč zakon, ki pravi: Če človek nekaj izdela in ne ve, 
za kaj bo izdelano stvar uporabil, je nekaznivo, pod pogojem, da jamči za obtoženca dvanajst uglednih ljudi. In 
te so za Selana tudi zbrali in predložili sodišču. Čez kakšno leto se je pojavil nov ponarejen  denar, vendar je bil 
slabše izdelan. Ivana so zopet aretirali in ga po hitrem postopku obsodili na dve leti zapora, povečini v 
Mariboru, čeravno je zatrjeval, da tega denarja ni ponaredil. 
          Na podlagi prošnje, ki mu jo je sestavil šolski upravitelj Vuga in priporočila kamniškega okrajnega 
glavarja, je Ivan Selan leta 1929 odšel na strokovno izpopolnjevanje na Vojnogeografski inštitut v Beograd, 
kjer se je redno zaposlil. "Tam se je pobliže  seznanil  z  metodami  kartografskega dela," pove dr. Marko 
Žerovnik. "Vendar ni zdržal dolgo. Po enem letu se je vrnil domov v Suhadolc, kjer sta ga čakala družina in 
zemlja. Od tot je prinesel več topografskih kart v merilu 1 : 25.000 in 1 : 50.000, ki jih je rabil pri izdelavi raznih 
splošno-geografskih in tematskih zemljevidih. Po prihodu domov so namreč prihajala nova naročila. Omeniti je 
treba, da je poleg zemljevidov izdelal tudi dva reliefa oziroma maketi Kamnika in Kranja. Pri zadnjem reliefu je 
Ivanu Selanu pomagal tudi polbrat Feliks Selan." 
          Med drugo svetovno vojno je izdelal več topografskih zemljevidov za partizane, zato je bil dvakrat zaprt v 
Begunjah. Rešili sta ga prisebnost in iznajdljivost, slednjič pa je bil do konca vojne interniran v Salzburgu, kjer 
je bilo delovno taborišče. Kot izvrstnega risarja so ga zaposlili na tamkajšnji direkciji železnic, kjer je delal kot 
tehnični risar v uradu za železniške novogradnje. 
          Kot je povedal dr. Marko Žerovnik, je bila po drugi svetovni vojni velika potreba po zemljevidih, Selan pa 
zelo znan, zato so mu pošiljali naročilo za naročilom. "Izdelal je vrsto odličnih zemljevidov, ročnih in stenskih. 
Na tem mestu velja omeniti splošno-geografske zemljevide Slovenije in Jugoslavije, prirejene predvsem za 
šolsko rabo, gozdarske, vinogradniške, turistične, upravno-administrativne karte in turistično avtokarto, s 
katero si je po več ponatisih tudi finančno opomogel. Posebej velja omeniti karto "Slovenija in sosedne 
pokrajine" v merilu 1 : 300.000, pri kateri sta kot prireditelja sodelovala tudi prof. Valter Bohinec in prof. France 
Planina, kar je eno od najpomembnejših Selanovih del, poznano in priznano tako doma kot v tujini," pravi 
nekdanji Selanov sodelavec. "Komendčani pa smo še posebej veseli Selanovih unikatnih zemljevidov  z 
naslovom Komenda, na katerih so številna ledinska imena in zemljevid Občina Komenda, ki nazorno kaže, za 
koliko je bila nekdanja občina obsežnejša od sedanje. Oba zemljevida je Selan izdelal pred drugo svetovno 
vojno." 
          Nekaj posebnega so Selanovi zemljevidi in perspektivne reliefne karte, pri katerih sta kot slikarja 
sodelovala Anton Rojc iz Kamnika in Ludvik Juhant iz Komendske Dobrave, ki niso le izredno natančni in 
vsebinsko bogati, ampak so tudi zelo lepo izdelani. Dr. Marko Žerovnik poudarja, da so bili njegovi zemljevidi 
slikoviti in čitljivi, vsebinsko in strokovno bogati, predvsem pa slogovno enotni in usklajeni. "Pisal in risal je 
prostoročno. Dosledno je namreč prostoročno izpisoval vsa imena in ustvaril izredno lepoto črk, ki je zaradi 
pestrosti oblike pisave ni mogoče doseči s strojem ali z drugimi tehničnimi pripomočki. Razvil je kar 48 vrst 
pisav - tako imenovani Selanov slog - in poseben način senčenja reliefa ter izpopolnil kartografska orodja. 
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Posebej velja omeniti harmonijo barv, s katerimi je na zemljevidih izredno nazorno prikazal razgibanost 
zemeljskega površja," pravi. 
          Ivan Selan je pri svojem delu uporabljal različno orodje: svinčnike, peresa, šestila, povečevalne lupe, 
transverzalno merilo, lesen pantograf za povečevanje in pomanjševanje zemljevidov (napravil ga je sam, žal 
pa je bil uničen), radirke, strugala za fino obdelavo napisov in črk, kitajski tuš v štirikotni trdi obliki (tega je 
sproti nastrgal pred uporabo in ga zmešal z vodo), fiksir za utrjevanje grafičnega nanosa na papir (predvsem v 
zvezi s senčenjem reliefa), kovinske uteži, kovinske in lesene kljukice za pritrjevanje več plasti papirja itd. 
Včasih jc imel na mizi tudi velik lesen pantograf, seveda takrat, ko je vsebino z drugih kart povečeval ali 
pomanjševal na novi risbi. Blizu mize ali v bližnjih omarah je imel tudi obilo knjig, med katerimi je prevladovalo 
statistično gradivo. 
          Selanovo orodje je bilo v glavnem zelo preprosto: nekatere stvari je kupil, druge pa ga je napravil sam. 
Poleg tega je imel na mizi ali oh mizi tudi različen kartografski material, predvsem topografske karte večjih 
meril in prosojni risarski papir, včasih tudi po več pol, na katerega je z veliko natančnostjo vnašal podatke za 
nastajajoči zemljevid. V sobi, kjer je po navadi delal pozno v noč, je skrbel za stalno temperaturo in vlago, da bi 
se mu papir, na katerega je risal, preveč ne raztezal ali krčil. Sicer pa je imel delovno sobo povečini bolj hladno 
kot toplo. V višji starosti je risal večinoma stoje, naslonjen na mizo. Zadnja štiri leta je izdeloval stenski 
zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000. Zemljevida zaradi oslabelosti in smrti ni mogel dokončati. Ivan Selan 
je umrl 29. septembra 1981. Po njegovi grafični zasnovi ga je po dobrem letu dokončal dr. Marko Žerovnik kot 
njegov edini še živeči sodelavec. Skupaj sta bila od leta 1950, bila sta sodelavca in prijatelja, štirinajst dni pred 
smrtjo pa ga je Ivan Selan povabil k sebi in ga poprosil, da dokonča njegovo zadnje in veliko delo pri stenskem 
zemljevidu Slovenije. 
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Sinopsis 
 
V knjigi »Od ponarejanja denarja do slavnega kartografa« je predstavljeno življenje in delo Ivana 
Selana, rojenega 18. novembra 1902. 
 
Zaradi izgube prihrankov v Peskovi hranilnici v Ljubljani se je odločil za ponarejanje denarja, da bi 
nadomestil izgubljeno. To dejanje je ponovil. Po ponarejanju denarja je javnost spoznala Selanov izjemni 
talent za najpreciznejša grafična dela – tudi zemljevide. Za kartografsko delo se je usposabljal dobro leto 
na Vojaškem inštitutu v Beogradu. Po zemljevidih je nato zaslovel v domovini in zamejstvu.  
 
Na željo naročnikov je poleg splošnogeografskih zemljevidov in tematskih kart izdeloval tudi makete 
stavbišč, reliefne makete in perspektivne reliefne zemljevide. Vse napise na zemljevidih je izrisal 
lastnoročno (razen na perspektivnih reliefnih zemljevidih), kar je omogočilo večjo preglednost in 
umetniško upodobitev. 
 
Umrl je leta 1981. 
 
 

 

Synopsis 

From counterfeiter to renowned cartographer presents the life and work of Ivan Selan, born on 18 
November 1902.  

Having lost his savings in the collapse of Pesek's savings bank in Ljubljana, Selan decided to counterfeit 
money to replace what he had lost. He did this more than once. Selan's counterfeit currency introduced 
the public to his remarkable talent for graphic documents of the highest precision – including maps. He 
spent over a year training as a cartographer at the Military Institute in Belgrade. He later became famous 
for his maps both in Slovenia and in traditionally Slovene areas outside the borders of Slovenia.  

As well as drawing general geographical maps and thematic maps, he accepted commissions for models 
of building sites, relief models and perspective relief maps. He wrote all place names and legends on his 
maps in his own hand (except on perspective relief maps), which ensured greater clarity and a more 
artistic appearance. 

He died in 1981. 
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DOKUMENTARNO GRADIVO 
 
 

 
POGODBE IN NAROČILNICE, NASLOVLJENE NA IVANA SELANA V OBDOBJU 
1948–1975 
 
Seznam temelji na podatkih, shranjenih v Zgodovinskem arhivu v Ljubljani 
 
V letu 1948 je Selan podpisal dve pogodbi: (1.) 17. marca 1948 z Upravo za turizem in gostinstvo pri 
Ministrstvu za trgovino in prehrano LRS in 16. junija 1948, ki je posredovala sporočilo od Glavne uprave 
FLRJ; (2.) 21. maja 1948 s Turističnim društvom Slovenije. 
 

1.  Uprava za turizem in gostinstvo pri Ministrstvu za trgovino in preskrbo LRS je na svojo pobudo prejela    
      prvo Selanovo ponudbo 1. novembra 1947 in nato še naslednjo, dopolnjeno ponudbo 5. januarja 1948.   
      Na osnovi ustnega dogovora ob navzočnosti prof. dr. Valterja Bohinca in prof. Franca   
      Planine ter soglasja Glavne uprave za turizem pri MTP FLRJ je Uprava za turizem in gostinstvo naročila  
      Ivanu Selanu, da izdela dva kartografska originala: original Turističnega zemljevida Slovenije v merilu  
      1 : 300.000 in original reliefne karte oziroma zemljevid Slovenije, ki bo imel zaradi perspektivnega  
      pogleda različna merila. Kasneje je Uprava za turizem in gostinstvo LRS obvestila Selana, da Glavna  
      uprava FLRJ naroča pri njem izdelavo zemljevida Jugoslovanskega Primorja, hkrati pa opozarja, da prva  
      dva zemljevida zaradi tega ne smeta zamujati.  
2.  Turistično društvo Slovenije, Podružnica Kranj, je pri Selanu pismeno naročila izdelavo zemljevidne    
      slike reliefnega videza Kranjskega okraja z bližnjo okolico. Velikost zemljevida se mora  

      prilagoditi steklu 140 cm  72 cm, pod katerim bo nameščen in pritrjen na peronu kranjskega   
      kolodvora. V zmanjšani velikosti bo zemljevid predan Škofji Loki in Tržiču ter drugim pomembnejšim  
      krajem v Kranjskem okraju. V tekstu naročila je bil Selan posebej obveščen, da do sedaj še niso prejeli  
      originala prvotnega reliefnega zemljevida oziroma plošč za bakrotisk.  
 
 

V letu 1949 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.) 25. aprila 1949 z Državno založbo Slovenije. 
 

1.  Pogodba se nanaša na izdelavo stenskega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 150.000 z obsegom Zg.  
      Bela – Monošter – Sev. Kvarner. Podrobnejša navodila bosta Selanu posredovala redaktorja prof. dr.    
      Valter Bohinec in prof. France Planina. Original bo izdelan na štirih listih, na katerih bodo upodobljeni  
      vodovje, izohipse, cestno omrežje, nomenklatura in meja, vsako v svoji barvi. 
 
 

V letu 1950 je Selan prejel naročilnico in pismo: (1.) 31. maja 1950 od Komiteja za fizkulturo LR Slovenije.  
 

1.  Naročilnica se nanaša na izdelavo matrice načrta (zemljevida) zimskošportnega centra Planica –  
      Kranjska gora. 
 
 

V letu 1952 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.) 15. januarja 1952 z Glavnim odborom Ljudske tehnike 
Slovenije (GOLTS), Ljubljana. 
 

1.  Pogodba se nanaša po naročilu in želji AMZ Slovenije na izdelavo Avtomobilske karte Slovenije v merilu  
       1 : 300.000. Karta naj obsega vse ozemlje Slovenije z obmejnimi pokrajinami; na njej morajo biti tile  
       znaki: vodovje; senčenje reliefa; ceste: zvezne, republiške I. in II. reda, okrajne, važnejše krajevne in v  
       gorskih predelih turistične prehodne; naselja, železnice in imenoslovje; kilometrina (dvojna) in turistični   
       znaki.  
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V letu 1953 je Selan podpisal štiri pogodbe: (1.) 6. januarja 1953 z Gozdnim gospodarstvom Postojna; (2.) 
9. marca 1953 z Gozdnim gospodarstvom Postojna; (3.) 4. novembra 1953  s Tovarno usnja Kamnik; (4.) 7. 
decembra 1953 z Gozdnim gospodarstvom Most na Soči. 
 

1.  Pogodba se nanaša na izdelavo gozdne karte Trnovo v merilu 1 : 10.000. Vsebina se pantografira z  
       italijanskih kart v merilu 1 : 20.000. Matrici morata biti za dotisk izdelani v dveh barvah: črni in rdeči. 
2.  Pogodba se nanaša na izdelavo karte gozdnega revirja Nadrt v merilu 1 : 10.000. Vsebina se  
       pantografira s katastrske mape v merilu 1 : 2.880. Matrice morajo biti za dotisk izdelane v treh barvah:  
       črni, rdeči in zeleni. 
3.  Pogodba se nanaša na izdelavo detajlnega reliefa (modela) obstoječe tovarne in bodočih objektov z  
       bližnjo okolico po novi ureditvi. 
4.  Pogodba se nanaša  na izdelavo karte gozdnega revirja Predmeja v merilu 1 : 10.000. Vsebina se  
       pantrografira z italijanskih kart v merilu 1 : 20.000 in dopolni s priloženimi skicami in načrti. Matrice  
       morajo biti za dotisk izdelane v treh barvah: črni, rdeči in zeleni. 
 
 

V letu 1954 je Selan podpisal dve pogodbi: (1.)  12. februarja 1954 z Gozdnim gospodarstvom Postojna; 
(2.) 15. oktobra 1954 z Gozdnim gospodarstvom Most na Soči.  
 

1.  Pogodba se nanaša na izdelavo gozdnih kart Leskove doline in Mašuna, obeh v merilu 1 : 10.000. Za obe  
      karti se vsebina pantrografira s kart v merilu 1 : 5.760. Matrice morajo biti za dotisk izdelane v treh   
      barvah: črni, rdeči in zeleni.  
2.  Pogodba se nanaša na izdelavo gozdarske karte za področje Idrija I v merilu 1 : 10.000. Zaradi velikega  

      vsebinskega obsega se karta izdela v dveh delih, v dimenziji 76 cm  106 cm. Vsebina zanje se  
      pantografira z načrtnih listov v merilu 1 : 5.000. Matrice morajo biti za dotisk izdelane v petih barvah:   
      črni, modri, rjavi, rdeči in zeleni. 
 
 

V letu 1955 je Selan podpisal tri pogodbe in dva dogovora: (1.) 1. aprila 1955 z Državno založbo Slovenije; 
(2.) 5. septembra 1955 z Upravo za gozdarstvo LRS; (3.) 27. septembra 1955 s Tovarno usnja Kamnik; (4.) 3. 
novembra 1955 z Upravo za gozdarstvo LRS; (5.) 15. novembra 1955 s Tovarno farmacevtskih in kemičnih 
proizvodov »Lek« Ljubljana, lokacija Mengeš.  
 

1.  Pogodba se nanaša na preureditev in dopolnitev cestnega omrežja na zemljevidu Slovenija v merilu 1 :  
       150.000 iz poprejšnjega v sedanje stanje, izpopolnitev presledkov na cestah po izločitvi manjših  
       krajevnih znakov s potrebnimi korekturami, ki bi jih naznačila prireditelja zemljevida prof. dr. Valter  
       Bohinec in prof. France Planina. 
2.  Dogovor se nanaša na korekture na matricah originalov za tisk pregledne karte gozdov LRS. 
3.  Pogodba se nanaša na izdelavo miniaturnih objektov partizanskih usnjarn. Izdela se 5 objektov v merilu  
       1 : 10. Modeli morajo biti izdelani tako, da se lahko streha dvigne. Podrobno morajo biti izdelani  
       usnjarski stroji, usnjarsko orodje, jame, pogradi, mize, stoli, transmisije, sušilnice, kadi. Modeli bodo  
       prikazani na prvi jugoslovanski razstavi usnja in obutve z mednarodno udeležbo na Gospodarskem  
       razstavišču v Ljubljani. 
4.  Dogovor se nanaša na izdelavo pregledne karte gozdnogospodarskih področij in lesnoindustrijskih  
       podjetij LRS v merilu 1 : 300.000 s korekturami in dopolnitvami nove upravne razdelitve Slove nije. 
5.  Pogodba se nanaša na izdelavo makete tovarniških objektov – celotnega obrata v Mengšu v merilu 1 :  
       150. Podrobno se poleg tovarniških objektov vključijo nasadi, ograja, okoliške njive in cesta Mengeš–     
       –Preserje. Maketa mora biti izdelana v nosilni konstrukciji. 
 
 

V letu 1956 je Selan podpisal štiri pogodbe: (1.) 14. aprila 1956 z Upravo za gozdarstvo LRS; (2.) 7. julija 
1956 z Veterinarskim znanstvenim zavodom Slovenije v Ljubljani; (3.) 18. julija 1956 z Gozdnim 
gospodarstvom Postojna;( 4.) 14. novembra 1956 z Gozdnim gospodarstvom Postojna. 
 

1.  Pogodba se nanaša na izdelavo pregledne karte Upravna  razdelitev LR Slovenije z gozdnogospodar-  
      skimi območji, merilo  1 : 300.000. Osnova: Upravno razdelitev  LRSSlovenije je pred tem izdelal  
      Geodetski zavod LRS v merilu 1 : 200.000. 
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2.   Pogodba se nanaša na izdelavo preglednih veterinarskih kart Slovenije v merilu 1 : 50.000, in sicer po  
       segmentih (sektorjih), ki jih bo določil naročnik. Matrice morajo biti za dotisk izdelane v treh barvah:  
       črni, modri in rdeči. 
3.   Pogodba se nanaša na izdelavo gozdne karte revirja Gomance v merilu 1 : 10.000. Vsebina zanjo se  
       pantografira s kart v merilu 1 : 5.760. Matrice morajo biti za dotisk izdelane v petih barvah (vrsta barv v  
       pogodbi ni navedena). 
4.   Pogodba se nanaša na izdelavo gozdne karte revirja Planina v merilu 1 : 10.000. Vsebina zanjo se  
       pantografira iz katastrskih map v merilu 1 : 2.880. Matrice morajo biti za dotisk izdelane v barvah  
       (v katerih, v pogodbi ni navedeno).  
 
 

V letu 1957 je Selan dobil eno naročilo, podpisal je dve pogodbi in en dodatek k pogodbi: (1.) 10. junija 
1957 od Slovenija – Vino, Podjetja z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami v Ljubljani; (2.) 8. julija 1957  s 
Katedro za vinogradništvo pri FAGV v Ljubljani; (3.) 28. decembra 1957 z Gozdnim gospodarstvom 
Postojna; (4.) 18. decembra 1957 z Gozdnim gospodarstvom Postojna. 
 

1.  Naročilo se nanaša na izdelavo osnutka vinske karte Slovenije v merilu 1 : 500.000, in to pod naslovom  
     »Vinorodna področja Slovenije«. Karta mora imeti propagandni in reklamni namen za slovenska vina in  
      podjetje Slovenija – Vino. 
2.  Pogodba se nanaša na izdelavo vinogradniške karte Ljutomersko-Ormoških goric v merilu 1 : 25.000.  
      Za osnovo večbarvne karte bodo služile specialke in fotokopije katastrskih občin Ljutomersko- 
     -ormoškega okoliša. 
3.   Pogodba se nanaša na izdelavo gozdnih kart revirjev Okroglina v merilu 1 : 10.000 in Črni dol v merilu  
      1 :  5.000. Matrice za reprodukcijo se morajo pantografirati s priloženih osnovnih kart v merilu 1 : 5.760 
      za revir Okroglina, za revir Črni dol pa iz katastrskih map v merilu 1 : 2.880. Matrice morajo biti za dotisk 
      izdelane v petih barvah: črni, modri, rdeči, zeleni in sepiji. 
4.   Dodatek k prej omenjeni pogodbi se nanaša na doris senčenja na matricah reliefa, in to, kot že  
       omenjeno, za gozdna revirja Okroglina in Črni dol. 
 
 

V letu 1958 je Selan podpisal devet pogodb in dobil eno naročilo: (1.) 6. januarja 1958 z Upravo za 
gozdarstvo LR Slovenije; (2.) 27. februarja 1958 s Katedro za vinogradništvo FAGV v Ljubljani; (3.)  30. 
aprila 1958 s Katedro za vinogradništvo v Ljubljani;  (4.) 6. junija 1958 s Turističnim društvom Kamnik; (5.) 
1. oktobra 1958 z Gozdnim gospodarstvom Postojna; (6.) 7. oktobra 1958 z Občino Domžale; (7.)14. 
oktobra 1958 z Gozdnim gospodarstvom Postojna; (8.) 3. novembra 1958 z Avto-moto zvezo Slovenije v 
Ljubljani; (9.) 17. novembra 1958 s Prešernovo družbo v Ljubljani; (10.) 22. novembra 1958 je prejel naročilo 
od Lovske družine Mengeš. 
 

1.   Pogodba se nanaša na izdelavo litografskih plošč zaradi položitve ustreznih barv gozdov na še ne  
       obarvane reprodukcijske ofsetne tiskarske plošče, ki se bodo uporabile pri tiskanju Pregledne karte  
       gozdov in lesnoindustrijskih obratov LR Slovenije v merilu 1 : 150.000. 
2.   Pogodba se nanaša na izdelavo vinogradniške karte Haloz v merilu 1 : 25.000. Pri izdelavi karte mu   
       bodo služile specialke in fotokopije katastrskih občin vinorodnega okoliša Haloz. 
3.   Pogodba se nanaša na izdelavo vinogradniške karte Radgonskih goric v merilu 1 : 25.000. Pri izdelavi  
       mu bodo služile specialke in fotokopije katastrskih občin Radgonskih goric. 
4.   Pogodba se nanaša na izdelavo reliefne karte, obsegajoče Kamnik z okolico, in to na jugu do vključno  
       Domžal, na vzhodu do vključno Slovenj Gradca oziroma pogorja, ki ga zakriva, na severu celotne  
       Kamniško-Savinjske Alpe skupaj z vzhodnim predgorjem ter na zahodu nekako do neposredne bližine  
       Kranja. Original mora biti izdelan tako, da sta možna takojšnja reprodukcija in natisk karte v celotnem  
       obsegu. Zaradi perspektivnega pogleda reliefna karta vsebuje različna merila.  
5.   Pogodba se nanaša na izdelavo matric za reprodukcijo revirnih kart revirjev Jurjeva dolina, Javornik in  
       Debeli kamen v merilu 1 : 10.000. Matrice za reprodukcijo navedenih kart se morajo izdelati na podlagi  
       pantografiranja s priloženih osnovnih kart, in sicer za revir Jurjeva dolina v merilu 1 : 5.760 ter za revirja  
       Javornik in Debeli kamen v merilu 1 : 2.880. 
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6.   Pogodba se nanaša na izdelavo karte Občine Domžale v merilu 1 : 25.000. Original zemljevida naj  
       obsega  področje občine Domžale, ki naj bo obdelano podrobneje, ter področji občin  Mengeš in  
       Moravče, kjer pa je nakazati le glavne komunikacije in važnejša naselja. 
7.   Pogodba se nanaša na izdelavo matric s plastnicami v merilu 1 : 10.000 za področja revirjev Jurjeva  
       dolina, Javornik in Debeli kamen. 
8.   Pogodba se nanaša na izdelavo oziroma izdajo nove Turistične avtokarte Slovenije v merilu 1 : 300.000.  
       Avtorja prof. dr. Valter Bohinec in prof France Planina se zavezujeta pripraviti koncept karte z  
       vsemi potrebnimi podatki, sestavita tabelo razdalj in seznam krajev z označbami (številkami) v  
       orientacijski mreži ustreznih topografskih podatkov in drugih podatkov po želji naročnice. Kartograf   
       Ivan Selan se zavezuje, da bo izvršil vsa kartografska dela po konceptu in navodilih avtorjev. Nadalje se  
       zavezuje, da bo izvršil tudi vsa litografska dela, ki bodo izdelana tako, da tiskarna od njega prejme  
       gotov elaborat, pripravljen za neposreden natis. 
9.   Pogodba se nanaša na izdelavo zemljevida Jugoslavije v merilu 1 : 2,000.000 v 7. barvah, in sicer po  
       navodilih prof. Franceta Planine. Obveže se pripraviti negative na že obstoječih filmih tako, da omogoči 
       tiskarni prenos na ofsetne plošče. 
10. Naročilo se nanaša na izdelavo tematske karte ozemlja Lovske družine Mengeš v merilu 1 : 20.000.  
        Enobarvna risba na prozornem papirju bo omogočila kopiranje vsebine na ozalidnem papirju. 
 
 

V letu 1960 je Selan podpisal tri pogodbe: (1.) 22. februarja 1960 z Gozdnim gospodarstvom Postojna; (2.) 
21. maja 1960 s Katedro za vinogradništvo FAGV v Ljubljani; (3.) 12. decembra 1960 z Avto-moto zvezo 
Slovenije v Ljubljani. 
 

1.   Pogodba se nanaša na izdelavo matric za reprodukcijo revirnih kart revirja Zagoro v merilu 1 : 10.000.  
       Matrice se morajo pantografirati iz katastrskih map Zagoro v merilu 1 : 2.880. Morebitne  
       pomanjkljivosti se bodo med izdelavo matric popravile na osnovi dodatnega gradiva. 
2.   Pogodba se nanaša na izdelavo vinogradniške karte Gor. Slovenskih goric s Kozjakom v merilu 1 :  
       50.000. Pri izdelavi karte mu bodo služile za osnovo topografske karte v merilu 1 : 50.000 in fotokopije  
       katastrskih občin z vneseno rajonizacijo. 
3.   Kartograf Ivan Selan se s pogodbo zavezuje, da bo v 15 dneh od prejema korekturnega  
       elaborata zarisal korekture v avtokarti Jugoslavije na tozadevne filme. 
 
 

V letu 1961 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.)  s Katedro za vinogradništvo in vinarstvo FAGV v Ljubljani. 
 

1.   Pogodba se nanaša na izdelavo vinogradniške karte Srednjih Slovenskih goric v merilu 1 : 50.000. Pri  
       izdelavi karte mu bodo služile za osnovo topografske karte v merilu 1 : 50.000 in fotokopije katastrskih  
       občin z vneseno rajonizacijo za omenjeno področje. 
 
 

V letu 1962 je Selan podpisal štiri pogodbe: (1.) 13. januarja 1962 z  Avto-moto zvezo Slovenije; (2.) 28. 
februarja 1962 z Avto-moto zvezo Slovenije v Ljubljani; (3.) 1. oktobra 1962 z Inštitutom za vinarstvo 
Biotehniške fakultete v Ljubljani; (4.) 3. novembra 1962 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani. 
 

1.   Po tej pogodbi se Selan, kartograf, zavezuje, da bo v nadaljnjih --- dneh od prejema  
       korekturnega elaborata zarisal vse v elaboratu opisane korekture v Avtokarto Jugoslavije na tozadevne  
       filme, ki  jih je prevzel od Avto-moto zveze Slovenije (v pogodbi merilo ni omenjeno). 
2.   Po tej pogodbi se Selan, kartograf, obvezuje, da bo najkasneje do 1. aprila 1962 zarisal na filmih  
       »Turistične avtokarte Slovenije z Istro in Hrvaškim Primorjem« v merilu 1 : 300.000 vse korekture, ki jih   
       je prejel in so opisane v elaboratu, katerega sta izdelala prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina. 
3.   Pogodba se nanaša na izdelavo vinogradniške karte Lendavskih goric v merilu 1 : 50.000. Pri izdelavi  
       karte mu bodo služile za osnovo topografske karte v merilu 1 : 50.000 in fotokopije katastrskih občin z  
       vneseno rajonizacijo za omenjeno področje.  
4.   Pogodba se nanaša na drugo obnovljeno izdajo turističnega zemljevida Slovenije s sosednjimi  
       pokrajinami v merilu 1 : 400.000. 
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V letu 1963 je Selan podpisal eno pogodbo, posebej pa še naročilnico: (1.) 28. junija 1963 z Državno 
založbo Slovenije v Ljubljani; (2.) 15. novembra 1963 z Državno založbo Slovenije Export – Import v 
Ljubljani. 
 

1.   Pogodba se nanaša na izdajo obnovljenega ročnega zemljevida SR Slovenije v merilu 1 : 500.000. 
2.   Po naročilnici je moral Selan izdelati karti Slovenije in Evrope ter mestni načrt Ljubljane (velikostna  
       razmerja – merila v naročilnici niso omenjena, omenjena je le skupna cena izdelave; pripomba avtorja). 
 
 

V letu 1964 je Selan podpisal dve pogodbi in eno dodatno pogodbo: (1.) 15. junija 1964 z Državno založbo   
Slovenije v Ljubljani; (2.) 1. septembra 1964  z Inštitutom za vinarstvo Biotehniške fakultete v Ljubljani; (3.) 
28. novenbra 1964 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani; (4.) … 1964 z Avto-moto zvezo Slovenije v 
Ljubljani. 
 

1.   Pogodba  se  nanaša  na  dopolnilna dela  za izdajo ročnega zemljevida SR Slovenije v merilu  
       1 : 500.000. 
2.   Pogodba se nanaša na vinogradniške karte Podravskega vinogradniškega rajona v merilu 1 : 150.000  v  

       formatu  100 cm  70 cm. Pri  izdelavi karte mu bodo  služile za  osnovo  že izdelane vinogradniške 
       karte za Ljutomersko-Ormoške gorice, Gornje Radgonske gorice, Srednje Slovenske gorice, Lendavske   
       gorice,  Gornje  Slovenske  gorice  s Kozjakom in obronki Pohorja,  Haloze in eventualno potrebne  
       specialke. 
3.   Dodatna pogodba se nanaša na dopolnitev, spremembe in popravke Turistične karte Slovenije v merilu  
       1 : 300.000.  
4.   Pogodba se nanaša na kompletno korekturo vseh barv na ustreznih filmih in v ustrezni kartografski  
       tehniki po spremembah, ki jih vsebuje elaborat, izdelan ali pa odobren od avtorjev karte in redaktorjev  
       korektur za Avtokarto Slovenije v merilu 1 : 300.000. Pri delu se upoštevajo tudi želje in navodila  
       Turistične komisije pri Avto-moto zvezi Slovenije. 
 
 

V letu 1965 je Selan podpisal dve pogodbi: (1.) 8. januarja 1965 z  Državno založbo Slovenije v Ljubljani; 
(2.) 25. junija 1965  s Turističnim-olepševalnim društvom Bovec. 
 

1.   Pogodba se nanaša na izdelavo načrta mesta Ljubljane v merilu 1 : 15.000. V barvah bodo v načrtu  
       poudarjeni konture zazidalnih površin, važnejša poslopja, parki, obdelovalne in nezazidane površine,  
       gozdovi, vodovje in osenčen relief. 
2.   Pogodba se nanaša na izdelavo turističnega zemljevida sprehodov po naselju Bovec in okolici (v  
       naročilnici merilo ni omenjeno). Zemljevid naj zajame na severu naselje Možnico, na zahodu planinsko  
       kočo Petra Skalarja in naselje Žaga, na jugu vrhova Polovnika in na vzhodu naselji Bavščica in Za otoki.  
       Založniški originali oziroma matrice se izdelajo v 7 barvah: črni, modri, rdeči, sivi, zeleni, rumeni in   
       pepelnati za senčenje terena. 
 
 

V letu 1966 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.) … junija 1966 z Avto-moto zvezo Slovenije v Ljubljani.  
 

1.   Pogodba se nanaša na obnovo in dopolnitev šeste izdaje Turistične avtokarte Slovenije z Istro in  
       Hrvatskim primorjem v merilu 1 : 300.000. Vnesejo se korekture prof. dr. Valterja Bohinca in prof.  
       Franceta Planine. Svoje korekture mora kartograf predložiti v odobritev profesorjema. 
 
 

V letu 1967 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.) 6. marca 1967 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani.  
 

1.   Pogodba se nanaša na drugo obnovljeno izdajo zemljevida SFR Jugoslavija v merilu 1 : 1,500.000.  
       Obnova sestoji iz tehle  del: vnesejo se nova krajevna imena, zaradi povečanja števila prebivalcev se  
       povečajo znaki za nekatera naselja, posodobi se komunikacijsko omrežje (železnice in ceste), vnesejo  
       se nova letališča ter nove hidro- in termoelektrarne. 
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V letu 1968 je Selan podpisal tri pogodbe: (1.) 13. februarja 1968 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani; 
(2.) 23. marca 1968 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani; (3.) 15. novembra 1968 z Avto-moto zvezo 
Slovenije v Ljubljani.  
 

1.   Pogodba se nanaša na tretjo, popravljeno, izdajo stenskega zemljevida SR Slovenija v merilu 1 : 150.000  
       Novelirati je treba podatke od zadnje, to je druge izdaje tega zemljevida. 
2.   Pogodba se nanaša na tretjo, popravljeno, izdajo ročnih zemljevidov: šolski zemljevid SFR Jugoslavija v  
       merilu 1 : 1, 500.000 in šolski zemljevid SR Slovenija v merilu 1 : 500.000. Novelirati je treba podatke od  
       zadnje, to je druge izdaje teh dveh zemljevidov. 
3.   Pogodba se nanaša na obnovo in dopolnitev avtokarte Slovenije v merilu 1 : 300.000. Vnesejo se   
       korekture prof. dr. Valterja Bohinca in prof. Franceta Planine in korekture kartografa, ki jih predloži v  
       odobritev profesorjema. Na novo se izdela področje Pomurja, dotlej tiskano na ovitku. 
 
 

V letu 1969 je Selan podpisal dve pogodbi: (1.) 27. oktobra 1969 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani; 
(2.) 18. novembra 1969 z Zavodom za izdelovanje učbenikov v Sarajevu. 
 

1.   Pogodba se nanaša na popravke pri ponovni izdaji ročnega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 500.000. V  
       ponatisnjeno karto je treba vnesti vse popravke, ki so nastali po zadnji izdaji karte glede krajevnih imen,  
       števila prebivalstva, železniške mreže, cest itd. 
2.   Pogodba (Ugovor) se nanaša na izdelavo karte Sarajeva z okolico. Ker gre za reliefno panoramsko karto  
       v perspektivnem videzu, naj bo izhodiščno merilo 1 : 50.000, stopnjevano do ozadja do merila 1 :  
       500.000. Na reliefni karti s pogledom proti severozahodu naj bosta upodobljena dela Bjelašnice in  
       Jahorine.  
 
   

V letu 1970 je Selan podpisal Aneks k pogodbi (Ugovoru): (1.) 12. junija 1970 z Zavodom za izdelavo 
učbenikov v Sarajevu. 
 

1.   Aneks se  nanaša na dopolnilno plačilo honorarja za delo na perspektivni reliefni karti Sarajeva z okolico  
       (glej prejšnji opis karte pod tek. št. 2).  
 
 

V letu 1971 je Selan podpisal dogovor, dodatek k pogodbi in pogodbo:  (1.) 21. januarja 1971 z Avto-moto 
zvezo Slovenije v Ljubljani; (2.) 26. marca 1971 z Avto-moto Slovenije v Ljubljani; (3.) 1. junija 1971 z 
Državno založbo Slovenije v Ljubljani. 
 

1.   Dogovor se nanaša na korekturo in dopolnilo Avtokarte Slovenije v merilu 1 : 300.000. Podatke za  
       korekturo sta pripravila prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina. Korekturni podatki kartografa  
       se upoštevajo le tisti, ki sta jih odobrila profesorja. 
2.   Dodatek se nanaša na korekture Avtokarte Slovenije v merilu 1 : 300.000. Delo temelji na usklajevanju  
       filmov vseh barv. 
3.   Pogodba se nanaša na popravke pred ponovno izdajo ročnega zemljevida Jugoslavije v merilu 1 :  
       1,500.000. Zajeto je tudi sodelovanje v tiskarni pri ponatisu (sicer pa je bil Selan vedno navzoč v  
       Tiskarni Ljudske pravice v Ljubljani pri tiskanju kart, povezanih z njegovim imenom; pripomba avtorja). 
 
 

V letu 1972 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.) 14. februarja 1972 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani. 
 

1.   Pogodba se nanaša na popravke pri ponovni izdaji ročnega zemljevida Slovenije v merilu 1 : 500.000 in  
       sodelovanje kartografa v tiskarni pri ponatisu.  
 
 

V letu 1973 je Selan podpisal en dogovor: (1.) 29. februarja 1973 z Avto-moto zvezo Slovenije v Ljubljani. 
 

1.   Dogovor se nanaša na korekture avtokarte Slovenije v merilu 1 : 300.000. Podatke za korekturo sta  
       pripravila prof. dr. Valter Bohinec in prof. France Planina. Korekturni podatki kartografa se  
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       upoštevajo le tisti, ki sta jih odobrila profesorja. 
 

V letu 1975 je Selan podpisal eno pogodbo: (1.) 20. januarja 1975 z Državno založbo Slovenije v Ljubljani. 
 

1.   Pogodba se nanaša na vnos oziroma noveliranje podatkov pred ponovno izdajo ročnega zemljevida  
       Jugoslavije v merilu 1 : 1,500.000 in sodelovanje kartografa pri ponatisu (sicer pa je Selan vedno  
       sodeloval v Tiskarni Ljudske pravice v Ljubljani pri tiskanju kart, povezanih z njegovim imenom;  
       pripomba avtorja). 
 
Iz kronološkega pregleda je razvidno, da je Ivan Selan v obdobju od 1948 do 1975 prejel 63 naročil za 
kartografsko delo. Poleg posameznih, sicer pomembnih, naročil je imel v tem obdobju največ dela z 
gozdarskimi in vinogradniškimi kartami ter turistično avtokarto (ta se je večkrat ponatisnila), splošno-
geografskimi turističnimi in splošnogeografskimi šolskimi zemljevidi. 
Ta naročila so glede na tematsko usmeritev prihajala takole: 
- gozdarske karte v letih 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958 in 1960; 
-  vinogradniške karte v letih 1957, 1958, 1960, 1961, 1962 in 1964; 
-  turistična avtokarta v letih 1952, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1971,  1973 in 
- splošnogeografski  turistični  in  splošnogeografski  šolski  zemljevidi  v  letih  1948, 1949, 1955, 1962, 
1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1971, 1972 in 1975. 
Iz navedenega sledi, da se je Selan največ ukvarjal s splošnogeografskimi kartami, pri katerih sta mu bila v 
nepogrešljivo pomoč izvrstna poznavalca šolske didaktike geografa prof. dr. Valter Bohinec in prof. France 
Planina. Kot avtorja oziroma urednika vsebine sta sodelovala tudi pri izdelavi Turistične avtokarte 
Slovenije. 
 
 

 
SELANOVO GRADIVO, KI SE OD LETA 1999 HRANI V ZGODOVINSKEM 
ARHIVU V LJUBLJANI 
 

Gradivo obsega Selanove zemljevide, načrte in skice, osebno dokumentacijo, časopisne izrezke o 
Ivanu Selanu (1949–1980), finančno dokumentacijo v zvezi z gradnjo hiše, pogodbe Ivana Selana 
(navedene so na straneh 215–221) ter zemljevide in razglednice, pri katerih Selan ni neposredno 
sodeloval, bili pa so mu v pomoč pri ustvarjanju novih zemljevidov. 
 
Selanovo gradivo je prenesel v varstvo Zgodovinskega arhiva v Ljubljani njegov sin Slavko Selan. Umrl je 
dve leti za tem.  
 
Gradivo je razvrščeno po tehničnih in arhivskih enotah, spravljeno v 30 rolah in 6 škatlah in v takemle 
vrstnem redu:  
 

       Zemljevidi 
 

 1.   Turistična avtokarta Slovenije z Istro in Hrvatskim Primorjem. Merilo 1 : 300.000. 7 izdaj   
        (1960, 1962, 1965, 1967, 1971, 1975 in 1976).  
  2.  Kranj in okolica, perspektivni reliefni zemljevid. Brez merila.  1938. 
  3.  Kranj z Gorenjsko in Koroško, turistični perspektivni reliefni zemljevid. Merilo v zemljepisni širini okoli    
        Kranja 1 : 31.705, Tržiča 1 : 54.050 in Celovca 1 : 117.650.  1954. 
  4.  Julijske Alpe, Bled, Bohinj in Kranjska gora, turistični perspektivni reliefni zemljevid. Merilo v    
        zemljepisni širini Radovljice 1 : 38.460, Bleda 1 : 45.455, Bohinjskega jezera, Triglava in Kranjske gore  
        1 71.430.  1954. 
  5.  Slovenija in sosednje pokrajine, perspektivni reliefni zemljevid. Merilo v zemljepisni širini Reke 1 :  
        135.000, Ljubljane 1 : 233.000 in Celovca 1 : 219.000.  1954. 
  6.  Slovenija in sosednje pokrajine, turistični zemljevid. Merilo 1 : 400.000. Priredila prof. dr. V. Bohinec in   
        prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan.  1966. 



222 

 

 

  7.  Bovec z okolico. Merilo 1 : 34.000.  1965. 
  8.  Govejek – Gonte z okolico, Dom jugoslovanskih obrtnikov, postavljen 1935. Merilo 1 : 37.500.  1937. 
  9.  Slovenija in sosednje pokrajine, turistični zemljevid. Merilo 1 : 300.000. Priredila prof. dr. V. Bohinec in  
         prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan.  1952. 
10.  Revir Črni Dol po stanju 1956. Državni gozdovi, G. G. Postojna. Merilo 1 : 5.000. 
11.  Revir Gomance po stanju 1958. Državni gozdovi, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000.  
12.  Idrija I., stanje po 1954. G. G. Most na Soči. Merilo 1 : 10.000.  
13.  Idrija, stanje po 1954. G. G. Most na Soči. Merilo 1 : 20.000. 
14.  Revir Javornik in Debeli Kamen. G. G. Postojna, Državni gozdovi LRS. Merilo 1 : 10.000. 1959. 
15.  Revir Jurjeva dolina po stanju 1958. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.00. 
16.  Revir Leskova dolina po stanju 1953. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
17.  Revir Nadrt po stanju 1952. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
18.  Revir Mašun po stanju 1953. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
19.  Revir Podkraj po stanju 1952. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
20.  Revir Planina po stanju 1954. Državni gozdovi LRS, G. GF. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
21.  Revir Zagora po stanju 1959. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
22.  Revir Okroglina po stanju 1956. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
23.  Revir Škocjan po stanju 1953. Državni gozdovi LRS, G. G. Postojna. Merilo 1 : 10.000. 
24.  Predmeja po stanju 1953. Državni gozdovi LRS. Merilo 1 : 10.000. 
25.  Trnovski gozd po stanju 1952. Gospodarska enota Trnovo-Lokve. Državni gozdovi LRS. 2 zemljevida:  
         1. merilo 1 : 10.000, 2. merilo 1 : 20.000. 
26.  Administrativna razdelitev LRS z gozdnogospodarskimi območji. Merilo 1 : 300.000. Razdelitev po  
         zakonu z dne 28. 6. 1955, Ur. l. št. 24.  1956. 
27.  Pregled vinarstva Slovenije (vinogradna področja Slovenije). Merilo 1 : 300.000.  1956. 
28.  Gozdnogospodarska območja in lesnoindustrijski obrati LRS. Upravna razdelitev po zakonu z dne 28.  
         6. 1955. Merilo 1 : 300.000. 
29.  Gozdno in ostalo cestno omrežje. Upravna razdelitev po zakonu z dne 28. 6. 1955. Priredila Uprava za  
         gozdarstvo. Merilo 1 : 300.000. 
30.  Lovišče Mengeš. Merilo  1 : 25.000. Selanovi »popravki«.  1960. 
31.  Geološki pregled zahodne Slovenije po F. Kossmatu in F. Tellerju. Merilo 1 : 240.000.  1938 (PV 1939). 
32.  Vinorodna področja Slovenije. Merilo 1 : 500.000.  1957. 
33.  Slovenija. Govedorejska pasemska okrožja. Stanje v letu 1938. Merilo 1 : 550.000. 
34.  Hmeljska območja v Sloveniji. Hmeljarski kombinat Žalec. Slowenien. Masstab 1 : 500.000.  1964. 
35.  Hmeljarsko področje v Sloveniji. Hopfenanbaugebiet in Slowenien. Hop growing area in Slovenia.  
         Culture de houblon en Slovenie. Slowenien. Masstab 1 : 500.000.  1964. 
36.  Obronki Pohorja. Mariborski okoliš, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 50.000.  1960. 
37.  Haloze, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 25.000.  1958. 
38.  Gornje Slovenske gorice s Kozjakom. Mariborski okoliš, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 50.000.   
         1960. 
39.  Gornje Radgonske gorice, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 25.000.  1958. 
40.  Srednje Slovenske gorice, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 50.000.  1961. 
41.  Podravski vinorodni rajon, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 150.000.  1966. 
42.  Ljutomersko-Ormoške gorice, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 25.000.  1958. 
43.  Lendavske gorice, vinogradniški zemljevid. Merilo 1 : 50.000.  1963. 
44.  Slovenija (Dravska banovina), okraji in občine. Merilo 1 : 300.000.  1939. 
45.  Slovenija (Dravska banovina), okraji. Merilo 1 : 500.000.  1938. 
46.  Pregled upravne razdelitve v Dravski banovini. Merilo 1 : 400.000.  1954  (popravki). 
47.  Okraji in občine Dravske banovine (brez merila in letnice nastanka). 
48.  Slovenija. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan. Merilo 1 : 500.000. 
49.  Slovenija, zahodni del (Primorska in Notranjska). Merilo 1 : 400.000.  1966. 
50.  Socialistična republika Slovenija. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan.  
         Merilo 1 : 500.000.  4 izdaje (1964, 1970, 1973 in 1974). 
51.  Gorenjska za knjigo Gorenjska (Slovenija). Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina. Izdelal Ivan  
         Selan. Merilo 1 : 400.000.  1966 (izšla knjiga). 
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52.  Socialistična republika Slovenija. Prirejeno po turističnem zemljevidu dr. V. Bohinca in Fr. Planine v  
         izdelavi Iv. Selana. Merilo 1 : 500.000.  1963 (zemljevid ima samo nekatere faze tiska). 
53.  FNR Jugoslavija. Priredila prof. dr. V Bohinec in prof. Fr. Planina. Izdelal Ivan Selan. Merilo 1 : 150.000.  
        Leta 1948 v makedonščini, 1949 v cirilici, 1950 v slovenščini, 1951 v srbohrvaščini. 
54.  FLR Jugoslavija. Prirejeno po zemljevidu dr. V. Bohinca in Fr. Planine v izdelavi Iv. Selana. Priloga knjigi  
         Naša domovina Jugoslavija (Fr. Planina). Merilo 1 : 1,500.000.  1959. 
55.  FLR Jugoslavija. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan. Merilo 1 :  
         1,500.000.  1950 – zemljevid brez meje, meja označena z zelo tanko črto. 
56.  SFR Jugoslavija. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina. Izdelal Ivan Selan. Merilo 1 :  
         1,500.000.  1965, 1968 (na njej označena prevožena pota Ivana Selana), 1975 (priredil in izdelal Ivan  
         Selan). 
57.  Občina Komenda (unikat) – izročen Slavku Selanu 1. 2. 2001 (glej zapisnik). Merilo 1 : 15.000. 
58.  Občina Komenda. Idejna skica prometne ureditve. Merilo 1 : 25.000.  1955 (pregled občinskih cest) 
59.  Komenda. Merilo 1 : 10.000.  1941. 
60.  Komenda (turistična karta). Merilo 1 : 25.000.  1955. 
61.  Moste in Komenda. Urbanistični načrt Most in Komende. Merilo 1 : 5.000.  1969. 
62.  Suhadole. Povečava katastrske mape (mere niso zanesljive). Provizorični naris (nove stavbe vrisane le  
         približno). Merilo 1 : 1440.  1963. 
63.  Predlog meje med Jugoslavijo in Avstrijo, Madžarsko in Italijo (skica). 
64.  Srednja Evropa prve čase okupacije. Merilo 1 : 6,000.000.  
65.  Slovensko ozemlje (na zadnji strani zemljevida kratek pregled slovenske zgodovine.  1938. 
66.  Preris železniškega projekta Šmartno ob Paki (Št. Peter v Savinjski dolini) – Kamnik – Kranj. Merilo  
         1 : 75.000.  1940. 
67.  Turistični znaki za del zemljevida »Slovenija in sosednje pokrajine«. Brez merila in letnice. 
68.  Ljubljana z okolico (Laibach). Ni njegovo delo, vendar v desnem kotu spodaj njegov »popravek«, v  
         zgornjem delu zemljevida pa je vrisana meja med Nemčijo in Italijo (okupatorska meja), »cesta   
         zgrajena v času okupatorja« in »železnica za časa okupacije«. Brez merila. 
69.  Ljubljana (nedokončan načrt mesta). Merilo 1 : 2.000. 
70.  Plan grada Vel. Kikinde. Razmer 1 : 11.520.  1939. 
71.  Mesto Škofja Loka (načrt mesta nima označenih ulic). Merilo 1 : 1.300.  
72.  Okraj Kamnik z občinami. Merilo 1 : 50.000. Brez letnice. 
73.  Okraj Kranj z občinami (skica). Merilo 1 : 75.000. 
74.  Sv. Ana – Zelenica. Merilo 1 : 10.000.  1958. 
75.  Goljak-Hosta-Slevski hrib. Merilo 1 : 10.000.  1937. 
76.  Palestina (veroučni zemljevid). Merilo 1 : 333.000. Palestina (izdanje i naklada nadbiskupskog  
        ordinarijata u Zadru). Na zemljevidu so samo označene zgodovinske pokrajine. Palestina (izdal in  
        založil nadškofijski ordinariat v Ljubljani). Nepopolne karte, študije (1969)  1967. 
77.  Slovenija. Nerazrezana cela rola 4-delne dopolnjene stenske karte. Merilo 1 : 150.000. 
78.  Slovenija. Štajerski del kopije dopolnjenega  stenskega zemljevida. Merilo 1 : 150.000. 
79.  LR Slovenija. Pregledna karta gozdov in lesnoindustrijskih obratov. Osnovo priredila prof. dr. V.  
         Bohinec in prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan. Merilo 1 : 150.000. Stenski zemljevid.  1956. 
80.  Slovenija. Nedokončan stenski zemljevid. Osnova: Turistični zemljevid Slovenije. Merilo 1 : 150.000.   
         1951. 
81.  Slovenija. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina, izdelal Ivan Selan. Merilo 1 : 150.000.  
        Stenski zemljevid. 1955,  1968 (2., popravljena izdaja). 
82.  FLR Jugoslavija. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina. Izdelal Ivan Selan. Osenčil Josip  
         Uhlik. Merilo 1 : 500.000. Stenski zemljevid.  1952. 
83.  Slovenija in sosednje pokrajine – turistični zemljevid. Priredila prof. dr. V. Bohinec in prof. Fr. Planina,  
         izdelal Ivan Selan. Merilo 1 : 400.000.  1966. 
84.  Kraljevina Jugoslavija – Jadransko Primorje. Merilo 1 : 600.000. Uredio Jerko Čulić, izdao Turistički  
         savez Split. Tekoče vode, ceste in železnice je narisal Ivan Selan. 
 
 
Poleg navedenih zemljevidov je v shrambi še 47 zemljevidov, ki niso Selanovo delo; 
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služili so mu le kot vzorčni primeri. 
 

Osebna in druga  zapuščina (tudi kartografska) 
 

 1.   Vojaška knjižica. 
 2.   Izkaznice ZZB NOV Jugoslavije, Zveze borcev, SZDL in AMSJ (AMZS), Slovenskega planinskega    
        društva in Planinske zveze Jugoslavije. 
 3.   Osebne fotografije; inventar (inventarna knjiga), celoten popis premoženja IS  1926. 
 4.   Blagajniška knjiga »stroškovnik« obsega seznam in oceno blaga vseh vrst, ki je bilo kupljeno leta 1946   
        in 1947 (vključno s septembrom). 
 5.   Selan Janez (Janez = Ivan). Zvezek, v katerega je začel Ivan Selan pisati leta 1919 o vsem, kar mu je  
        oziroma mu bo koristilo pri njegovem delu (gospodarske drobtinice, kaj mora kmetovalec vedeti o  
        gnojilih, o hlevskem gnoju, umetna gnojila, tehnika, blagoznanstvo, reja krav, kaljenje lemežev,  
        živinoreja v številkah, načrti, mere in ploščine njiv, kmetijske rastline, kmetijska dela, gospodarska  
        navodila, temeljni nauki geometrije, temperamenti ali značaji, kolobar rastlin, nekaj o betoniranju). 
 6.   Planinski zapisi (na listih, nepopolni): Kamniške Alpe, Karavanke, Julijske Alpe, kombinacije tur,  
        najvažnejše planinske postojanke, razgledi, stanje SPD leta 1932. 
 7.   Planinska izletniška pota Ivana Selana. Zapisi od 21. 4. 1918 do 9. 9. 1962. 
 8.   Na planine. Janez Selan, čas sončnega vzhoda in zahoda, seznam odprave za izlete v planine, seznam  
        hrane, najvažnejša navodila planincem (izvleček iz knjige Na planine (Kunaver), pripravljanje hrane,  
        pesmi (Na planine, Planinska, Triglav, Na Vršacu, Na goro, Želja planinca, Nazaj v planinski raj –  
        odlomek).  
 9.   Nabavna knjižica obsega seznam in cene blaga vseh vrst, ki je bilo kupljeno v letih 1950, 1951 in 1952. 
10.  Izvleček direktnega davka vseh davkoplačevalcev v davčni občini Suhadole pri Kamniku v letu 1923, v  
        dinarski veljavi (pripis: neveljavni predpisi zastareli). 
11.  Odpustnica, spričevalo o končani trirazredni meščanski osnovni šoli v Komendi (duplikat) 1916. 
12.  Deželni svet okrožja Kamnik, zemljiški davek za tekoče leto 1943 (1. april 1943 – 31.maj 1944). Original  
        je v nemškem jeziku (pripis Selana: čas nemške okupacije, vplačal niti ene marke, poravnal po 
         osvoboditvi naše občine na Davčni upravi). 
13.  Posestni list – Grundbesitzbogen. 
14.  Grundbesitzbogen (posestni list) z letnico 1941. 
15.  Slike in razglednice reliefov. 
16.  Dvovprežni, oklopni kombinirano – prevozni valjar (načrt); valjar – načrt, 3 skice. 
17.   Sadna stiskalnica na dvojen vod – načrt, nekateri podatki o zmogljivosti. 
18.  Žično leseni vitel – osnova, profil, kolesje lesenega vitla (mere). 
19.  Mešanje umetnih gnojil. Shematični prikaz, katera umetna gnojila lahko mešamo med seboj in katera  
        ne. 
20.  Gradbeni načrti lastnih stavb; slovenski ornamenti. 
21.  Stavbne skice. 
22.  Sistem pritrjevanja tračnic – načrt (Fahrschienenbefestigung in der Werkstatte) – pripis Ivana Selana  
        »sabotaža v taborišču«, ob znaku napada pustil nezavarovano na mizi, risano na prisilnem delu v  
        Salzburgu leta 1944, na dan dokončne izdelave uničeno v bombnem napadu 1944. 
23.  Ponudba in projekt za izdelavo reliefa slovenskega ozemlja Tujskemu prometnemu svetu kralj. banske  
        uprave Dravske banovine v Ljubljani z letnico 1936. 
24.  Pripomočki k projektu za izdelavo reliefa slovenskega ozemlja – smernice k projektu vitrine za več  
        sekcij reliefa slovenskega ozemlja, seznam stavbnih objektov, topografski dopolnilni znaki, vitrina 
25.  Načrti in skice notranje opreme. 
26. Občina Medvode, merilo 1 : 16.500 (razglednica) z letnico 1939; Jugoslavija, merilo 1 : 8,000.000  
        (označena banovina Hrvatska), z letnico 1940. 
27.  Slovensko ozemlje v svojem zgodovinskem razvoju, 1940; Evropa, merilo 1 : 5,000.000 z letnico 1940. 
28.  Narisani posnetki zemljevidov. 
29.  Razporeditev sekcij zemljevida Julijskih Alp, brez merila in letnice. 
30.  Suhadole, merilo 1 : 2.880. 
31.  Komenda, merilo 1 : 2.880. 
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32.  Lahovče, brez merila in letnice (nedokončano). 
33.  Ljubljana, merilo 1 : 40.000 (nedokončano). 
34.  Vače (nedokončano). 
35.  Geološki pregled okolice Kranj-Kamnik-Tuhinj, merilo 1 : 75.000. 
36.  Titova pot med NOB, oleata za zemljevid Jugoslavije, merilo 1 : 1,500.000 (prenos iz originalne skice). 
37.  Sveti križ pri Kamniku. Mali relief v merilu 1 : 5.000 (izsek Križa) kot plastični vzorec za izdelavo  
        velikega reliefa. 
38.  Kamnica ob Dravi, merilo 1 : 5.000; Radvanje na Dravskem polju, merilo 1 : 5.000. 
39.  Okraj Koper – korektura cest, merilo 1 : 150.000 (nedokončano). 
40.  Občina in župnija Cerklje na Gorenjskem, brez merila in letnice. 
41.  Pogorje Grintavca, merilo 1 : 37.500 z letnico 1918. 
42.  Trg Središče, ozemlje katastrske občine Središče (preris iz krajevnopisne in zgodovinske knjige »Trg. 
43.  Središče«, merilo 1 : 25.000. 
44.  Agrokombinat Emona-Pšata, obrat Depala vas, merilo 1 : 25.000, z letnico 1960 (za reliefno karto  
        »Kamnik-Domžale«). 
45.  Regulacija Pšate, merilo 1 : 10.000. 
46.  Moste in Suhadole z okolico, merilo 1 : 25.000, z letnico 1932. 
47.  Šumska prirevredna područja N. R. Slovenije i granice šumskih gazdinstva, merilo 1 : 1,000.000,  
         izdelano leta 1958. 
48.  Okraji-občine (okraja Kranj in Škofja Loka), merilo 1 : 300.000,  z letnico 1938. 
49.  Alpski varstveni park v dolini sedmih jezer, merilo 1 : 50.000, korigiral Ivan Selan. 
50.  Komenda, merilo 1 : 70.000, z letnico 1955. 
51.  Mesto Kranj, merilo 1 : 2.000. 
52.  Goljaki-Hosta-Slevski hrib z letnico 1937. 
53.  Robanov vrh-Strmec-Debeli hrib, merilo  1 : 25.000, z letnico 1932. 
54.  Razdelitev sekcij generalnih in specialnih kart kraljevine Jugoslavije, preris iz Planinskega vestnika,  
        1933, št. 365. 
55.  Več neimenovanih, nedokončanih kart in zemljevidov. 
56.  Sarajevo in okolica (gradivo je nastalo v času dela na zemljevidu). 
57.  Naše narodne manjšine (časopisni izrezki). Karta prikazuje delež in absolutno število otrok s  
        slovenskim ali nemškim maternim jezikom po šolah današnje avstrijske Koroške leta 1965, Geografski  
        inštitut univerze v Ljubljani 10. 3. 1978, in pismo Tomaža Pavšiča Ivanu Selanu v zvezi z imeni v  
        Furlanski nižini. 
58.  Izrezki in prepisi iz časopisov o zemljepisnih imenih v Sloveniji, Jugoslaviji in pokrajinah izven naše  
        države, kjer živijo Slovenci. 
59.  Slovenija in njene ceste (izrezki iz časopisov); kartografija (kartografski pripomočki in material, ki je  
        nastal pri delu zemljevidov). 
60.  Plakat (vabilo na krajevni praznik v Mostah) z letnico 1980. 
61.  Pregledna karta Slovenije z označenimi letovišči, toplicami in planinskimi kočami. Izdana tudi v  
        srbohrvaščini, nemščini in italijanščini, ena pa je brez napisov. Vse karte so brez merila in letnice. 
62.  Bled – turistični prospekt (v njem je Selanov zemljevid severozahodne Slovenije – Julijske Alpe z  
        letnico 1950. 
63.  Počitniška gostinska podjetja Slovenije – FLR Jugoslavija. Na zadnji strani prospekta je Selanova karta  
        zahodne polovice Slovenije z letnico 1949. 
64.  Gostilna Konšek in penzion Trojane – turistični prospekt. V njem je Selanov zemljevid z okolico Trojan  
         z  letnico 1937. 
65.  Obrtniški dom Govejk – Gonte, turistični kažipot. 
66.  Več risb po Valvazorju. 
67.  Kamnik in okolica, črkopis za reliefni zemljevid. 
68.  Alpsko imenoslovje (alpska terminologija), srez in občine Dravske banovine. 
69.  Črkopis za reliefno karto Kranj – turistični prospekt Kranja z opombami Ivana Selana. 
70.  Zemljevidni časopisni izrezki južnih jugoslovanskih republik za 5. izdajo zemljevida Jugoslavije 
71.  Bovec z okolico, merilo 1 : 34.000 z razglednico, vzorcem za tiskarno za senčenje, osnutkom zemljevida  
        in osnutkom risbe za njegovo naslovno stran, z letnico 1965. 
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72.  Obdelani in neobdelani kartografski vzorci. 
73.  Slikovni motivi. 
74.  Urejeni in neurejeni navadnejši črkopisi. 
75.  Turistični motivi. 
76.  Izbrani črkopisi in motivi. 
77.  Risani črkopisi. 
78.  Risba, ki jo je Selan izdelal v času služenja vojaškega roka v Kragujevcu 1924–1925. 
79.  Cenik za »Semesadike« v Mengšu (vzorec oziroma osnutek za izdelavo cenika);  poskusni vzorci barv za  
         Zemljevide. 
80.  Spremembe na cestah I. in  II. reda na območju Kranja, nanašajoče se na avtokarto Slovenije 9. izdaje. 
81.  Pritožba, naslovljena na Republiški zavod za socialno zavarovanje v Ljubljani, proti drugemu delu  
         odločbe naslovljenega zavoda št. 112-5803/66-ko z dne 12. 3. 1968 (pripis Selana, povezan z dodatno   
         vlogo o internaciji v nemškem taborišču v Salzburgu). 
 
 

Nepopolna finančna dokumentacija v zvezi z gradnjo hiše 
  

  1.  Račun, potrdilo (gozdna taksa), 1955. 
  2.  Blagajniški izdatek, 1955. 
  3.  Račun (Belcijan Janez), 1956. 
  4.  Dobavnica (3 izvodi, za zidake), 1956. 
  5.  Priznanica (revizija gradbenih načrtov), 1956. 
  6.  Blagajniški prejemek (2 izvoda), 1956. 
  7.  Potrdilo (Florjan Koželj), 1956/57. 
 

Dogovori, naročilnice, predračuni, računi, obvestila in pisma 
 

  1.   Naročilnica oziroma pismeno naročilo od Turističnega društva Slovenije za izdelavo kartografske slike  
        kranjskega okraja in njegove okolice, 1948. 
 2.   Naročilnica Uprave za turizem in gostinstvo LR Slovenije za izdelavo perspektivne reliefne karte  
         jugoslovanskega primorja, 1948. 
  3.   Naročilnica Uprave za turizem in gostinstvo v Ljubljani za izdelavo turistične perspektivne  
         reliefne karte Slovenije, 1949. 
  4.   Naročilnica gradbenega odseka pri Komiteju za fizkulturo LR Slovenije v zvezi z načrtom  
         zimsko-športnega centra Planica-Kranjska gora, 1950. 
  5.   Obračun Selanovega dela za geografsko karto Slovenije, 1950. 
  6.   Naročilnica Uprave za gozdarstvo LR Slovenije v zvezi s prenosom in izpopolnitvijo gozdnih površin      
         zunaj LRS za vnos na pregledno karto gozdov LR Slovenije, 1954. 
  7.   Naročilnica državnega sekretariata za gospodarstvo LR Slovenije (inšpektorata za gozdarstvo) za  
         vnos popravkov in dopolnil v  pregledno karto gozdov Slovenije, 1954. 
  8.   Odgovor Ivana Selana Upravi za gozdarstvo LR Slovenije v zvezi s prej navedeno karto, 1954. 
  9.   Obvestilo Ivana Selana o obsegu dela za izdelavo pregledne karte gozdov in lesne industrije  
         Slovenije, 1955. 
10.   Naročilnica Slovenija vino za osnutek in definitivno izdelavo vinske karte vinogradnih področij  
         Slovenije, 1957. 
11.   Naročilnica Lovske družine Mengeš v zvezi z zemljevidom ozemlja Lovske družine Mengeš, 1958. 
12.   Dogovor z Ivanom Marinškom, umetniškim slikarjem, 1961. 
13.   Marinškovo pismo, poslano Ivanu Selanu, 1961. 
14.   Naročilnica DZS za izdelavo zemljevidov Slovenije, Evrope in načrta Ljubljane, 1963. 
15.   Naročilo DZS za izdelavo ročnega zemljevida Jugoslavije, načrta Ljubljane, turističnega    
         zemljevida Slovenije in ročnega zemljevida Slovenije, 1964. 
16.   Dopis TZS v zvezi z zemljevidom Ljubljana okolica, 1965. 
17.   Naročilnica Hmezada iz Žalca v zvezi z zemljevidom hmeljarskega področja v Sloveniji, 1965. 
18.   Naročilnica Mestnega muzeja v Idriji za izdelavo karte Idrije in njene okolice, 1965. 
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19.   Dogovor in naročilo TD Gorica za izdelavo turistične karte Gorice in njene okolice, 1966. 
20.   Potrdilo o prejemu denarja od Petra Jenka, 1971. 
21.   Predračun in obračun (osnutek) DZS za dodatno delo pri turističnem zemljevidu Slovenije (letnica ni   
         razvidna).  
22.   Račun DZS za dokončanje novih in preureditev starih originalov za stenski zemljevid Slovenije (letnica   
         ni razvidna). 
 

 
Zbirka razglednic pokrajin in mest  
 

Trenta, Velika planina; Krvavec; Julijske Alpe (brez Triglava in soseščine); Begunje in Radovljica; Cerkno, 
Kobarid, Tolmin in Most na Soči; Komenda; Suhadole; okolica Ljubljane; Štajerska; Primorska in Kras; 
Gorenjska; Dolenjska; Ljubljana; Kamnik; Log pod Mangartom in cesta na Mangart; Predel; Bovec z 
okolico; Kranjska gora; Kamniška Bistrica; Nova Gorica; Idrija; Kranj (razglednice tujskega prometnega 
društva); Kranj; razglednice, posvečene 1. jugoslovanskemu vsesokolskemu zletu v Ljubljani od 12. do 15. 
avgusta 1922; Triglav; razgled s Triglava; razno – manj pomembno slikovno gradivo. 
 
Pojasnilo: Polkrepke začetnice so zaradi boljšega pregleda. 
 

 
Časopisni izrezki o Ivanu Selanu (od 1949 do 1980) 
 

  1.  Tovariš, št. 42,  21. oktober 1949: Delo za novi zemljevid Slovenije 
  2.  Tovariš, št. 42,  21. oktober 1949: Slovenski kartograf Ivan Selan 
  3.  Tovariš, št. 8,  15. marec 1951 (naslovnica): Zemljevid LR Slovenije 
  4.  Gorenjski glas, št. 38,  september 1952: Križem kražem po Gorenjski – relief Kamnika se je vrnil na   
        svoje mesto  
  5.  Politika, 22. marec 1953: Gorenjski seljak – najbolji kartograf u Jugoslaviji  (tekst M. Milanović) 
  6.  Glas Gorenjske, 4. april 1953: Društvo naj se razširi 
  7.  Glas Gorenjske, 1954: Kaj bo letos razstavljeno na Gorenjskem sejmu 
  8.  Ljubljanski dnevnik, 26. april 1954: Perspektivni reliefni zemljevid Slovenije 
  9.  Ljudska pravica – Borba, 26. maj 1954: Slovenija v plastični podobi – nov reliefni zemljevid naše dežele 
10.  Slovenski poročevalec, 26. maj 1954: Nazorna podoba Slovenije 
11.  Ljubljanski dnevnik, 29. julij 1954: Izšel je turistični reliefni zemljevid Kranja 
12.  Slovenski poročevalec št. 181,  4. avgust 1954: Turistična sezona na Bledu v polnem razmahu 
13.  Tedenska tribuna, 14. oktober 1954: Brez šole strokovnjak 
14.  Slovenski poročevalec, št. 120,  25. maj 1955: Kranj in turizem 
15.  Ljubljanski dnevnik, 11. januar 1958: Risalnica v kmečki hiši – ponarejeni stotaki odkrili neznani  
        talent Ivana Selana (tekst Jože Šircelj) 
16.  Delo (Pisma bralcev), 5. oktober 1961: Še o specialki 
17.  Globus, št. 134,  21, januar 1962, Zagreb: Geograf naivac 
18.  Primorske novice, št. 7,  7. februar 1962: Kmet – znamenit kartograf 
19.  Kamniški občan, marec 1962: Reliefna karta in prospekt 
20.  Kamniški občan, april 1963: K panoramski razglednici Kamnika – pojasnilo kartografa Ivana Selana 
21.  Gorenjski dnevnik, 14. marec 1965: Reliefni prikaz kamniškega kota 
22.  Delo (TV priloga), 26. september 1966: Kalejdoskop 
23.  Delo (Pisma bralcev), 19. januar 1967: Kdor ne spoštuje se sam, podlaga je tujčevi peti 
24.  Delo (Pisma bralcev), 2. februar 1967: Nova izdaja turistične avtokarte je v redu 
25.  Mladina, št. 6,  20. februar 1967: Kajpak, kartograf in kmet (tekst Jože Šircelj) 
26.  TV 15, št. 32,  13. julij 1968: Tovariši iz sobe številka enajst (tekst Srečko Šorli)  
27.  Kamniški občan, oktober 1968: Tudi v Suhadolah ne spe 
28.  Glas, 22. november 1969: Kartografsko pojasnilo (tekst Črtomir Zorec)  
29.  Glas, 7. januar 1970: Ivan Selan – kartograf (tekst Ivan Sivec) 
30.  Kamniški občan, 20. november 1970: Suhadole: asfaltirana cesta skozi vas  
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31.  Glas, 8. april 1972: Mandarin in kmet – Pomenki o Mengšu in njegovih ljudeh (tekst Črtomir Zorec) 
32.  Glas, 12. april 1972: V delavnico sem tvojo zrl (tekst Črtomir Zorec) 
33.  Delo, 22. april 1972: Atlas že, toda ne veliki (tekst Drago Kralj) 
34.  Kamniški občan, oktober 1972: Mesto spreminja podobo 
35.  Pionir, št. 9,  1975/76: Mož, ki riše zemljevide 
36.  Arena, št. 862,  30. junij 1977, Zagreb: Seljak iz enciklopedija – neobični medžu nama  
37.  Nedeljski dnevnik, 4. november 1977: Izjalovljeni izlet zaradi lažnive avtokarte 
38.  Nedeljski dnevnik, 2. oktober 1977: Avtokarta ni lažniva  
39.  Glas, 20. oktober 1978: Turistično društvo Kranj 
40.  Nedeljski dnevnik, 26. februar 1978: Kmet iz enciklopedije 
41.  Prvo klasje, posebna št. 3,  Komenda: Iz naših vasi: Pogovor s kartografom Ivanom Selanom 
42.  Glas, 2. september 1980: Nekaj besed o Kamniku in njegovi 750. obletnici  (tekst Črtomir Zorec) 
 

Pojasnilo: Mediji s številkami 3, 4, 6, 8, 14, 16, 19, 32 in 42 niso zajeti v tu objavljena besedila. 
 

 
 
OBČILA, KI SE NE POVEZUJEJO S HRAMBO V ZGODOVINSKEM ARHIVU 
V LJUBLJANI 
 

  1.  Koledar Družbe sv. Mohorja, Celje, 1930, str. 198: Nekaj važnejših dogodkov 
  2.  Gorenjski glas, 4. april 1953: Z občnega zbora Turističnega društva Kranj 
  3.  Delo (Pisma bralcev), 5. oktober 1961: Tovariš urednik 
  4.  Bibliografski leksikon 1964: Ivan Selan (tekst Valter Bohinec) 
  5.  Delo (Sobotna priloga), 22. april 1972: Pomislek ob Velikem atlasu (tekst Janko Svetina) 
  6.  Komenda, 1991, str. 136 in 137: Moje sodelovanje z Ivanom Selanom (tekst dr. Marko Žerovnik) 
  7.  Življenjepis Ivana Selana – kartografa – samouka – kmeta, 1. december 1993 (tipkopis Slavko Selan) 
  8.  Govor ob odprtju spominske sobe kartografa Ivana Selana v Komendi, 2002  (tekst dr. Marko Žerovnik) 
  9.  Občina Komenda: Življenje od kamene dobe do danes, 2002, str. 226 in 227: Ivan Selan (tekst Jože  
        Pavlič) 
10.  Zapisnik s 1. seje Odbora za pripravo slovesnosti ob 100-letnici rojstva Ivana Selana, Komenda, 15.  
        april 2002 
11.  Aplenca, Glasilo občine Komenda, 15. november 2002, str. 8: Rod kartografa Ivana Selana – 1. del  
       (tekst Jože Pavlič)  
12.  Aplenca, Glasilo občine Komenda, 13. december 2002, str. 8: Rod kartografa Ivana Selana – 2. del  
       (tekst Jože Pavlič) 
13.  Kamniške novice, december 2002, str. 19: Sončne in senčne plati našega vsakdanjika 
14.  Mohorjev koledar 2003, Celje 2002, str. 237–244: Kartograf Ivan Selan (tekst Jože Pavlič) 
15.  Geografski vestnik, Ljubljana, 2003: Ivan Selan, kartograf samouk  (tekst dr. Marko Žerovnik) 
16.  Kamniške novice, št. 55, marec 2003, str. 24–25: Mojster za zemljevide (tekst Primož Hieng)  

 
 
 
ČASOPISI, KI SE HRANIJO V NARODNI IN UNIVERZITETNI KNJIŽNICI 
V LJUBLJANI 
 
Besedila teh prispevkov, objavljenih leta 1928, so navedena na straneh  58–70: 
 

1.  Slovenski narod, 21. marec 1928, str. 1: Aretacija razpečevalca ponarejenih bankovcev 
2.  Slovenski narod, št. 109,  11. maj 1928, str. 4: Janez Selan, ponarejevalec bankovcev oproščen 
3.  Jutro, št. 70,  22. marec 1928, str. 3: Senzacionalna aretacija razpečevalca ponarejenih stotakov 
4.  Jutro, št. 71,  23. marec 1928, str. 3: Fenomenalne sposobnosti kmečkega ponarejevalca bankovcev 
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5.  Jutro, št. 72,  24. marec 1928, str. 3: Še nekaj zanimivih podrobnosti o Selanovem ponarejanju   
      stotakov 
6.  Jutro, št. 110,  11. maj 1928, str. 4: Ivan Selan oproščen krivde in kazni  
7.  Slovenec, 23. marec 1928, str. 5: Prijet ponarejevalec bankovcev 
8.  Slovenec, št. 108,  11. maj 1928, str. 5: Ponarejevalec bankovcev – oproščen 

 
Besedila teh  prispevkov, objavljenih leta 1932, so navedena  na straneh  92–115: 
 

 1.  Slovenec, 27. julij 1932, str. 3: Razpečevalec 100 din. bankovcev v Litiji 
 2.  Slovenec, 28. julij 1932, str. 3 Ponarejevalci denarja prijeti 
 3.  Slovenec, št. 272,  26. november 1932, str. 3: Selan in tovariši pred sodniki 
 4.  Slovenec, št. 272,  26. november 1932, str. 2: Selan obsojen na 14 mesecev robije 
 5.  Slovenski narod, št. 168,  27. julij 1932, str. 1: Ponarejevalci bankovcev prijeti 
 6.  Slovenski narod, št. 269,  25 november 1932, str. 1: Ponarejevalci tisočakov in stotakov pred sodiščem 
 7.  Slovenski narod, št. 270,  26. november 1932, str. 5: Selan obsojen na 14 mesecev 
 8.  Jutro, št. 174,  28. julij 1932, str. 3: Izpraznjeno gnezdo ponarejevalcev denarja 
 9.  Jutro, št. 176,  30. julij 1932, str. 5: Preiskava o ponarejanju denarja bo kmalu zaključena 
10. Jutro, št. 274,  24. november 1932, str. 3: Še en tisočak iz ponarejevalske afere 
11. Jutro, št. 276,  26. november 1932, str. 2: Ponarejevalci bankovcev pred sodniki 

 

 
 
KARTOGRAFSKI EKSPONATI IN DRUGO GRADIVO, RAZSTAVLJENO 
V SELANOVI SPOMINSKI SOBI V KOMENDI 
 

V Selanovi spominski sobi so razstavljeni tudi risarsko orodje in pripomočki (glej seznam na 
straneh 155 in 156 in sliko 111 na strani 157). 

 
 1.   Ivan Selan, star 17 let. Fotografija je iz leta 1917. 
 2.   Življenjepis Ivana Selana. Napisal ga je njegov sin Slavko 1. decembra 1993 (kopija). 
 3.   Življenjepis Ivana Selana s poudarkom na njegovem kartografskem delu. Slovenski biografski   
 4.   leksikon, 4. zvezek, str. 279 in 280, Ljubljana 1967, Bohinec Valter (kopija). 
 5.   Kratek življenjepis Ivana Selana. Enciklopedija Slovenije, št. 10, Ljubljana 1997, Žerovnik MMarko,  
        Svetik Peter (kopija). 
 6.   Osmrtnica Ivana Selana. Dnevnik, 1. 10. 1981 (original). 
 7.   Ivan Selan pri delovni mizi v Suhadolah (fotografija). 
 8.   Janez (Ivan) Selan z učenci 3. razreda ljudske šole na Ježici v šolskem letu 1911/12, označen je s  
        križcem (kopija fotografije). 
 9.   Odpustnica (spričevalo) o končani ljudski šoli v Komendi leta 1916 (kopija originala). 
10.  Pogovor s kartografom Ivanom Selanom. Prvo klasje, Posebna številka: Iz naših krajev, 1978/79  
         (kopija). 
11.   Ivan Selan ob nedokončanem modelu reliefa severnega dela Vzhodnih Julijskih Alp (kopija  
        fotografije). 
12.  Portret Ivana Selana iz leta 1937 (fotografija). 
13.  Ivan Selan z ženo Katarino, rojeno Uranič (kopija fotografije). 
14.  Ivan Selan v Kragujevcu, kjer je leta 1923/24 služil devetmesečni vojaški rok (kopija fotografije) 
15.  Ivan Selan v Kragujevcu kot vojaški bolničar (kopija fotografije). 
16.  Pismo Ivana Selana, poslano Marku Žerovniku 16. marca 1954 v Bačko Topolo, kjer je služil  
         vojaški rok (kopija originala). 
17.  Portret Ivana Selana okoli leta 1965 (fotografija). 
18.  Relief (maketa) Kamnika iz leta 1937. Čez štiri leta je bil ta Selanov izdelek razstavljen v Ljubljani  
        (kopija fotografije). 
19.  Perspektivni reliefni zemljevid kamniškega in domžalskega okoliša. V sodelovanju s slikarjem  
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        Ivanom Marinškom s Pšate ga je izdelal Ivan Selan leta 1962. Original je brez imenoslovja in tudi   
        natisnjen ni bil. Kje je, ni znano (kopija iz Kamniškega občana, marec 1962). 
20.  Ivan Selan ob perspektivnem reliefnem zemljevidu kamniškega in domžalskega okoliša leta 1962   
         (kopija fotografije). 
21.   Ivan Selan izdeluje splošnogeografski zemljevid Slovenije v merilu 1 : 150.000. Zaradi smrti 29.  
         septembra 1981 zemljevida ni dokončal. Na Selanovo željo ga je dobro leto in pol za tem po   
         njegovi zasnovi dokončal dr. Marko Žerovnik (kopija fotografije). 
22.  Delovna soba Ivana Selana. Zaradi higroskopičnosti papirja, na katerega je risal, je vzdrževal v  
         relativno hladni sobi izenačeno temperaturo in vlago (kopija fotografije). 
23.   Ivan Selan se je leta 1954  kot član Geografskega društva Slovenije udeležil v Ohridu II.  
         kongresa jugoslovanskih geografov.  Levo od njega je prof. dr. Valter Bohinec, desno pa prof.  
         France Planina (fotografija). 
24.   Tlorisni pogled na Kranj in okolico, merilo 1 : 2.000. Selan risbe ni datiral (kopija barvnega  
         originala). 
25.   Kmečka peč je Selanu pozimi le občasno ogrevala sobo (kopija fotografije). 
26.   Ivan Selan popravlja reprodukcijski original zemljevida Slovenije v merilu 1 : 150.000 kar v  
          tiskarni »Ljudske pravice« v Ljubljani leta 1976 (kopija fotografije). 
27.   Grafično merilo na pavs papirju. Selan je merilo narisal v isti velikosti, kot je bilo pozneje natisnjeno  
         na zemljevidu v merilu 1 : 150.000 (original). 
28.   Slovenski kartograf Ivan Selan. Tovariš, 21. oktober 1949 (kopija). 
29.   Križem kražem po Gorenjskem. Relief mesta Kamnika se je vrnil na svoje mesto. Gorenjski glas,  
         september 1952 (kopija). 
30.   Geograf naivac. Globus, 21. januar 1962 (kopija). 
31.   Kajpak, kartograf in kmet. Mladina, 20. februar 1967 (kopija). 
32.   Kopija bankovca za 100 din, ki ga je v letu 1928 ponaredil Ivan Selan – obe strani (kopija  
         originala). 
33.   Brez šole strokovnjak. TT, 14. oktober 1954 (kopija). 
34.   Nazorna podoba Slovenije. Slovenski poročevalec, 26. maj 1954 (kopija). 
35.   Kmet – znameniti kartograf. Primorske novice, 7. februar 1962 (kopija). 
36.   Ivan Selan – kartograf. Gorenjski glas, 7. januar 1970 (kopija). 
37.   Mož, ki riše zemljevide. Pionir, 1975/76 (kopija). 
38.   Seljak iz enciklopedije. Arena, 30. junij 1977 (kopija). 
39.   Kmet iz enciklopedije. Nedeljski dnevnik, 26. februar 1978 (kopija). 
40.   Turistično društvo Kranj (8. zapis). Gorenjski glas, 13. oktober 1978 (kopija). 

 

 
 
POVZETO IZ KNJIGE »BIOGRAFIJE IN BIBLIOGRAFIJE ZNANSTVENIH IN 
STROKOVNIH SODELAVCEV SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN 
UMETNOSTI«. LJUBLJANA 1976 
 

Pod oznako dr. Valter Bohinec – zunanji znanstveni sodelavec je na straneh 327 in 328 napisano:  
 

- Federativna ljudska republika Jugoslavija. Ročni zemljevid. 1 : 1,500.000. Ljubljana 1948. Do 1952  10 izdaj 
v slovenščini, hrvaščini, srbščini ali makedonščini. (Soavtor France Planina. Kartograf Ivan Selan.) 
- Federativna ljudska republika Jugoslavija. Stenski zemljevid. 1 : 500.000. Zagreb 1949. Do 1972  19 izdaj v 
slovenščini, hrvaščini, srbščini ali makedonščini. (Soavtor France Planina. Kartograf Ivan Selan. Poznejše 
izdaje v hrvaščini uredil z. Dugački.) 
- Slovenija. Stenski zemljevid. 1 : 150.000. Ljubljana 1951;  1955. (Soavtor France Planina. Kartograf Ivan 
Selan.) 
- Slovenija in sosednje pokrajine. Turistični zemljevid. 1 : 300.000. Ljubljana 1952. (Soavtor France Planina. 
Kartograf Ivan Selan.) 



231 

 

 

- Slovensko Primorje. 1 : 300.000. Ljubljana 1952. (Soavtor France Planina. Kartograf Ivan Selan.) Izšlo tudi 
kot priloga h knjigi Slovensko Primorje v luči turizma. 
- Slovenija in sosednje pokrajine. Perspektivni reliefni zemljevid. Ljubljana 1954. (Soavtor France Planina. 
Kartograf Ivan Selan.) 
- Turistična avtokarta Slovenije z Istro in  Hrvatskim Primorjem. 1 : 300.000. Ljubljana 1959. Do 1974  9 
izdaj. (Soavtor France Planina. Kartograf Ivan Selan.) 
- SR Slovenija. 1 : 500.000. Priloga h knjigi F. Planine: Slovenija, 1963. Izšlo tudi posebej v slovenščini, 
srbohrvaščini, francoščini, italijanščini, angleščini in nemščini. (Soavtor France Planina. Kartograf Ivan 
Selan.) 
- SR Slovenija. Hipsometrični šolski ročni zemljevid. 1 : 500.000. Ljubljana 1964;  1974. (Soavtor France 
Planina. Kartograf Ivan Selan.) 
- SFRJ Jugoslavija. Hipsometrični šolski ročni zemljevid. 1 : 1,500.000. Ljubljana 1966;  1974. (Soavtorja 
France Planina. Kartograf Ivan Selan.) 
- Slovenija in sosednje pokrajine. Turistični zemljevid. 1 : 400.000. Ljubljana 1966. (Soavtor France Planina. 
Kartograf Ivan Selan.) 
 

Pri vseh teh navedbah je poleg Valterja Bohinca in Franceta Planine imenovan tudi kartograf 
Ivan Selan. 
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