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Lepo pozdravljeni!
V naši občini želimo, da bo priho-
dnost Čas je edino, kar se ne more 
upočasniti ali ustaviti. Ravno zato se 
moramo zavedati, da lahko s svojimi 
dejanji in zgledom vplivamo na do-
gajanja v svetu zelo omejen čas. Pot-
rudimo se, da bomo z vzornim delo-
vanjem pošteno in odkrito prispevali 
k skupnemu dobrem v obdobju , ki 
nam je dano.
Narava se vidno prebuja in nas nav-
dušuje s svojimi čari in lepoto. Morda 
slučajno ali pa tudi ne praznujemo v 
tem času naš občinski praznik. 23 maj 
je dan, ko se spomnimo na leto 1918. 
Takrat je namreč  zagorela prva luč, ki 
se je napajala z energijo, proizvedeno 
na elektrarni Fala. V tistem obdobju je 
predstavljala prvo hidroelektrarno na 
reki Dravi v tem delu Evrope. Dejstvo, 
da smo bili deležni vrhunskega teh-
nološkega dosežka, moramo sprejeti 
pozitivno in s hvaležnostjo. Od takrat  
je bil naš razvoj hitrejši in drugačen, 
kot bi bil sicer brez te pridobitve. Sel-
nica ob Dravi pa tudi okoliški kraji so 
s tem imeli potencial za ustvarjanje 
nove vrednosti. Ljudje so dobili za-

poslitve in so si zavoljo tega bili spo-
sobni pridobiti stanovanja, postaviti 
hiše, ustvariti družino. Prihajali pa so 
tudi ljudje od drugod in pričeli pri 
nas graditi svojo prihodnost. Lahko 
se vprašamo, kaj bi potrebovali da-
nes, da bi si izboljšali tako življenje 
kot tudi razpoloženje. Seveda danes 
živimo bolje, kot so živeli v tistem 
obdobju. Spremenili pa so se stan-
dardi, na osnovi katerih prikazujemo 
naše zadovoljstvo. Ob upoštevanju 
teh dejstev pa danes nismo preveč 
zadovoljni. Zato potrebujemo tudi 
danes kakšen nov tehnološki in ino-
vativen preboj, ki bo nam omogočil 
nova delovna mesta in s tem možnost 
osebnega razvoja. Vsak posameznik 
pa lahko tudi po svojih močeh pri-
speva k temu, da se hitreje približa-
mo postavljenim ciljem. S prevelikim 
pesimizmom, negativno energijo ali 
celo s sovraštvom zagotovo ne bomo 
na tej poti uspešni. Spoštovanje do 
samega sebe in drugih, upošteva-
nje in spoštovanje naše preteklosti, 
spoznanje, da smo različni v svojih 
prepričanjih ter znanju, in sposob-
nost odpuščanja. To pa so vrednote, 
ki nam zagotavljajo lepšo in boljšo 
prihodnost. Lahko rečemo tudi dru-
gače.  Brez upoštevanja teh vrednot 
nimamo prihodnosti.
Na lokalni občinski ravni  smo v pre-
teklem letu zaključili kar nekaj veli-
kih projektov, zapostavljene pa niso 
bile vsakoletne obveze Občine, ki jih 
moramo izvrševati na podlagi zako-
nov. Projekt kanalizacije smo morali 
tudi z dokumentacijo z vsemi podpisi 
zaključiti do 31.12.2015. Kot je znano, 
smo v tem skupnem projektu petih 
občin Zgornjega Podravja končali 
gradnjo čistilne naprave za do 5000 
populacijskih enot, izvedli mrežo pri-
marnih vodov v dolžini dobrih deve-
tih kilometrih, izgradili pa smo tudi 
dva zadrževalna bazena in sedem čr-

pališč. Zavedamo se, da je to osnova 
za kasnejšo širitev kanalizacijskega 
omrežja in s tem možnost priključe-
vanja tudi drugih uporabnikov. Tre-
nutno smo nekje na polovici postop-
ka izbire koncesionarja. Pričakujemo, 
da bo izbran in nato njegova izbira 
potrjena na Občinskem svetu v drugi 
polovici tega leta. Lahko omenim, da 
smo realizirali 99 odstotkov vseh op-
ravil, ki smo jih planirali v projektu in 
odločbi Ministrstva  za okolje in pros-
tor, tako v naravi kot tudi finančno. V 
projekt smo od same ideje pred dese-
timi leti do sedaj vložili več kot 8 mili-
jonov evrov tako evropskih, državnih 
in lastnih finančnih sredstev.
Drugi, ravno tako pomemben pro-
jekt, ki smo ga končali v lanskem letu, 
je postavitev Hrama kulture v centru 
Selnice ob Dravi. Pridobitev je plod 
skupnih želja in hotenj naših društev, 
v največji meri, kulturnih, ki so pri nas 
vseskozi  zelo aktivna. Če pa povem, 
da je več kot 2/3 naših  občank in ob-
čanov članov kakšnega društva, lah-
ko sklepamo, da smo še kako potre-
bovali nov hram kulture. Projekt smo 
pripravljali več kot pet let, saj je bilo 
potrebno pripraviti vso zahtevano 
projektno dokumentacijo in pridobi-
ti potrebna finančna sredstva, in to 
v višini 4 milijonov evrov. Hkrati s to 
zgodovinsko pridobitvijo smo želeli 
počastiti spomin na našega velikega 
rojaka gospoda Arnolda Tovornika. V 
letošnjem letu smo praznovali 100 let 
od njegovega rojstva. V njegovo čast  
imamo tako v Selnici ob Dravi Hram 
kulture Arnolda Tovornika.
Vseh projektov  ne bi bilo mogoče 
izpeljati brez medsebojnega sode-
lovanja Občinskega sveta, Občinske 
uprave in župana. Zelo dobrodošla pa 
nam je bila tudi podpora posameznih 
občank in občanov, ki so nam stali ob 
strani v pomembnem obdobju odlo-
čitve. Bila so tudi nasprotovanja, to 

SKRB ZA OKOLJE
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Prišla je pomlad in narava se je prebu-
dila. Kar naenkrat je vse ozelenelo in 
drevesa so začela bujno cveteti. Vse to 
daje vedrejši ton našemu vsakdanu. 
Kljub temu da se včasih ne zaveda-
mo, da smo kljub pomladanski utru-
jenosti vedrejšega razpoloženja. In to 
navzlic vsem križem in težavam, ki nas 
pestijo vsak dan. A kaj, ko je narava 
zopet pokazala svojo moč. Razcvete-
na drevesa je pokril sneg in zmrzal je 
naredila veliko škodo. Za prvomajske 
praznike pa je začelo neusmiljeno de-
ževati. Kot, da prejšnja zmrzal in sneg 
nista bila dovolj.  Begunci se nam, vsaj 
zaenkrat, več ne dogajajo. Zato, da se 
nam begunci več ne dogajajo, plaču-
jeta veliko ceno Makedonija in Grčija. 
Res pa je, da begunske krize, takšne, 
kot smo jo spoznali lansko jesen, ne 
bi bilo, če bi le-to zajezili na njenem 
začetku in na zunanjih mejah EU. Os-
taja pa neprijeten občutek, ko na vseh 
nekdanjih mejnih prehodih z Avstrijo 
vidiš njihove vojake, ki pač tam nekaj 

in nekoga varujejo. Koga varujejo, vsaj 
takšen vtis dajejo mladeniči v unifor-
mah avstrijske vojske, včasih še sami 
ne vedo. Če k temu dodamo tudi dej-
stvo, da tudi prebivalci na oni strani 
meje niso navdušeni nad takšnim va-
rovanjem, je zmeda popolna.

Smo pa zato Slovenci postali bolj bo-
gati. Slovensko izrazoslovje je namreč 
postalo bogatejše. Z izrazom »davčno 
optimiziranje« so nevidni »umetniki« 
zopet dokazali, da nam na tem po-
dročju ni para daleč naokrog. Besedo 
umetniki sem zapisal pod narekova-
ji zato, ker to seveda niso umetniki, 
ampak čisto navadni manipulanti v 
ustvarjanju klime, ki v javnosti vse ne-
kako relativizira. In mi to mirno sprej-
memo. Le redki izrazu davčno optimi-
ziranje rečejo tako, kot je bolj pravilno. 
In to je – davčna utaja. Me pa res zani-
ma, kaj bi se zgodilo, če bi svojo davč-
no napoved (beri dohodnino) davčno 
optimiziral tako, da bi državo okoli 
prinesel. Hkrati bi pa v tej naši državi, 
kakršna koli že je, mirno zastonj šolal 
svoje potomce, užival vse blaginje 
našega zdravstva, kakršno koli že je 
to, in ne nazadnje svojo zadnjico grel 
v relativno varni Sloveniji. Kot čisto 
navaden državljan bi ob moji »davčni 
optimizaciji« imel takoj blokiran ban-
čni račun, z vsemi posledicami, ki jih 
le-to prinese. Najbrž pa bi me tudi kdo 
vprašal za moje zdravje – mentalno 
seveda. Ampak jaz sem čisto navaden 
državljan in zame veljajo zakoni, ki ve-

ljajo v tej državi. In pika.

Dr. Zinka ZORKO je pred kratkim pra-
znovala visok življenjski jubilej. V ure-
dništvu se pridružujemo številnim 
čestitkam, ki jih je ob tej priložnosti 
prejela.

V uredništvu smo se zopet sestali in 
se dogovorili o vsem potrebnem za iz-
dajo zadnje letošnje številke Selniških 
novic. Tudi tokratna priprava Selniških 
novic je potekala hitro in nekako brez 
nervoze, ki drugače spremlja priprave 
na novo številko novic. Že kar hitro 
ste, spoštovane sodelavke in sodelav-
ci-dopisnice in dopisniki, začeli poši-
ljati svoje prispevke in tokrat smo lah-
ko mirno pripravili pričujočo številko.

Sicer pa tudi v tej številki pišemo o 
marsičem. Poleg nagovora župana 
Jurija LEPA in besed  moje malenkos-
ti boste v tej številki predstavljamo 
najzaslužnejše občanke in občane, ki 
bodo, ob občinskem prazniku, prizna-
nja za svoje delo dobili na slavnostni 
seji občinskega sveta konec meseca 
maja. V pričujoči številki Selniških no-
vic boste našli še pisanje o tem, kako 
smo obeležili 100. obletnico rojstva 
našega velikega rojaka Arnolda Tovor-
nika,  našli boste še nagrajence v tek-
movanju za Zlato vrtnico, Turistično 
društvo Selnica ob Dravi pa predstavi 
svoje delovanje in aktivnosti. V tej šte-
vilki boste lahko prebrali še prispevke 
PGD Selnica ob Dravi, OŠ Selnica ob 

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

je vsekakor  sprejemljivo, verjamem 
pa, da smo jih z argumenti in rezultati 
prepričali, da je bila odločitev prava in 
da delamo v skupno dobro. Zato bi se 
rad vsem skupaj zahvalil za sodelova-
nje in strokovnost, Občinskemu sve-
tu pa za veliko podporo pri teh po-
membnih odločitvah v zadnjih letih.

Spoštovane in spoštovani !
Ozrimo se malo okoli sebe in poglej-
mo, kako živijo nekateri ljudje drugod 
po svetu. Spoznali bomo, da smo lah-
ko kljub vsem negativnostim v naši 
družbi še kako zadovoljni s tem, kar 
imamo in kako živimo. Potrudimo 
se ohraniti vsaj takšne pogoje biva-

nja za naše zanamce, kot jih imamo 
sedaj sami. Občankam in občanom 
čestitam ob praznovanju občinskega 
praznika, vsem skupaj pa želim obilo 
dobre volje in vse dobro.

 
Župan Jurij LEP
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Dravi in njenih podružnic o knjižnični 
in bralni aktivnosti, poročila z letoš-
njega pustovanja, poročila o bogati 
dejavnosti naših društev in tu je seve-
da stalna rubrika o jezikovnih drobti-
nicah dr. Terezije ZORKO. Seveda je 
tu je še obvezna nagradna križanka 
in upamo, da je to dovolj za prijetno 
branje. 

Pomlad je tu. Zajemite jo z vsemi plju-
či. Morda tako vsaj nekoliko pozabi-
mo na vse tegobe, ki nas tarejo. Ob 
pomladanskem vzdušju bomo tako 
bolj vedro in z nekoliko več optimiz-
ma zrli na prihodnost.

Že sedaj vas vabim, da nam v uredni-
štvo pošljete do 15. septembra 2016 
vaše prispevke, da jih bomo lahko ob-
javili v septembrski številki časopisa. 
Gradiva nam pošljite po elektronski 
pošti na e-naslov: info@selnica.si ali 
na naslov slobodan.tatalovic@sel-
nica.si s pripisom za Selniške novice. 
Seveda pa lahko prinesete svoje pri-
spevke, zapisane na CD ali na ključek. 
Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s 
fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja, čeprav tokrat 
nekoliko skromnejšega, smo zelo ve-
seli. Še posebej nas veseli, da svojim 
prispevkom prilagate tudi kvalitetne 
fotografije. S tem seveda prispevate 

k dvigu kvalitete oziroma prepoznav-
nosti našega časopisa. 
Do sedaj smo vas v vsaki številki časo-
pisa pozivali, da nam tudi tisti, ki niste 
najbolj vešči dela z računalniki in di-
gitalno fotografijo, pošiljate svoje pri-
spevke in da najdete nekoga, ki vam 
bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. 
V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako nap-
rej.  Tudi v bodoče bomo veseli vsake-
ga vašega prispevka in vsakega bomo 
z veseljem objavili. 

Vaš urednik 
Slobodan TATALOVIČ

JAVNO NAZNANILO
Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načr-
tovanju (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZU-
PUDPP-A, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) 
in 7. člena Statuta občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 
19/07) Občina Selnica ob Dravi s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi 
dopolnjenega osnutka Občinske-
ga prostorskega načrta Občine 
Selnica ob Dravi

I. 
Občina Selnica ob Dravi naznanja jav-
no razgrnitev dopolnjenega osnutka 
Občinskega prostorskega načrta Ob-
čine Selnica ob Dravi (v nadaljnjem 
besedilu OPN Občine Selnica ob Dra-
vi), ki ga je izdelal ZUM urbanizem, 
planiranje in projektiranje, d. o. o. 
Maribor, pod št. naloge 12077 v maju 
2016. 

II. 
Dopolnjen osnutek OPN Občine Sel-
nica ob Dravi bo javno razgrnjen od 
vključno 16. maja do 24. junija 
2016 v prostorih Občine Selnica ob 

Dravi, Slovenski trg 4 (sejna soba v 
prvem nadstropju) in v elektronski 
obliki na spletni strani Občine Selnica 
ob Dravi http://www.selnica.si.
Gradivo je na vpogled v poslovnem 
času občine, dodatne informacije in 
pojasnila lahko dobite v času uradnih 
ur, to je ob ponedeljkih, sredah in 
petkih med 8. in 12. uro ter ob sredah 
tudi med 14. in 16. uro.

III. 
Javna obravnava bo v sredo 1. junija 
2016 ob 16.30 uri v mali dvorani v 
Hramu kulture Arnolda Tovornika, 
Mariborska cesta 26, Selnica ob Dravi.

IV. 
V času javne razgrnitve lahko zainte-
resirana javnost podaja pripombe in 
predloge na dopolnjen osnutek pro-
storskega akta. Pripombe in predlogi 
se lahko do konca javne razgrnitve, 
to je do vključno 24. junija 2016, dajo 
pisno na mestu javne razgrnitve kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov, 
lahko se pošljejo na naslov Občina 
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 

Selnica ob Dravi ali na elektronski 
naslov info@selnica.si, pri čemer se 
v rubriki »zadeva« navede »OPN Sel-
nica ob Dravi« ali se podajo ustno na 
zapisnik javne obravnave. Z navedbo 
imena in priimka ter drugih osebnih 
podatkov se šteje, da se oseba strinja 
z objavo teh podatkov v stališčih do 
pripomb; osebe, ki ne želijo objave 
teh podatkov, morajo to posebej na-
vesti.
Občina Selnica ob Dravi bo pripom-
be in predloge javnosti preučila in 
do njih zavzela stališča, ki bodo ob-
javljena na spletni stani občine www.
selnica.si in na oglasni deski Občine 
Selnica ob Dravi.

V. 
To naznanilo se objavi na spletni stra-
ni občine www.selnica.si, na oglasni 
deski občine ter v Selniških novicah.

Številka: 3505-3/2012

Datum: 19. april 2016

 
Jurij Lep, univ. dipl. inž. les.

    Župan
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Občinski svet Občine Selnica ob Dravi 
je na svoji aprilski seji potrdil dobitnike 
letošnjih najvišjih občinskih priznanj 
- spominske plakete Občine Selnica 
ob Dravi. Spominska plaketa Občine 
Selnica ob Dravi se lahko podeli zaslu-
žnim posameznikom, podjetjem, za-
vodom ter organizacijam in društvom, 
ki so dosegli pomembne uspehe na 
področju, na katerem delujejo, in so 
s tem bistveno prispevali k razvoju in 
ugledu občine, lahko pa tudi ob njiho-
vih pomembnejših jubilejih.

LETOŠNJI 
PREJEMNIKI 
SPOMINSKE 
PLAKETE SO:
• Društvo kmetic Gradišče na Koz-

jaku. Društvo je preteklo leto pra-
znovalo 20-letnico samostojnega 
delovanja. V svoj krog delovanja 
so povabili kmetice in druge va-
ščanke Gradišča na Kozjaku. Čla-
nice v društvu organizirajo vrsto 
predavanj in tečajev s kmetijsko 
tematiko in problematiko. Društvo 
se aktivno vključuje tudi v razne 
druge aktivnosti v kraju in širši 
okolici. Razna ročna dela in razsta-
ve so bili prvi zametki delovanja 
društva. Sedaj, med drugim, or-
ganizirajo vsakoletna srečanja ob 
dnevu kmetic. Ves čas obstoja so 
aktivno vključene v Društvo kme-
tic Dravske doline in v Zvezo kme-
tic Slovenije. S svojo dejavnostjo 
so nekakšen most med Zgornjo in 
Spodnjo Dravsko dolino.

• Olga KAJZER. Vso delovno dobo 
je na finančnem področju uspeš-
no delovala v Tovarni dušika Ruše. 
Tam je bila tudi članica delavskega 
sveta in upravnega odbora sindika-
ta. V zadnjem obdobju je občinska 
svetnica, vrsto let je bila podpred-
sednica politične stranke DeSUS, v 
zadnjem času pa je prevzela vode-
nje občinskega odbora te stranke. 
V mlajših letih je bila članica ženske 
odbojkarske ekipe ŠD Turbina. 
Zadnja leta je aktivna tudi v Dru-
štvu upokojencev Selnica ob Dravi 
in v Krajevni organizaciji Rdečega 
križa, v kateri vodi finančno poslo-
vanje le-tega.

• Polonca PERKUŠ. Deluje kot vod-
ja dramske sekcije v KD Pavza in s 
svojim aktivnim delom v kulturi 
in kulturnem dogajanju v občini 
in širši okolici daje žlahten pečat. 
V letu 2000 je ustanovila dramsko 
moderatorsko sekcijo, leta 2008 
pa zbrala večjo skupino dram-
ski somišljenikov in z njimi začela 
ustvarjati dramske predstave. Za 
svoje požrtvovalno delo je lani, od 
JSKD Ruše, prejela zlato Linhartovo 
značko za dolgoletno delo v dram-
skomoderatorski dejavnosti. Poleg 
vsega je tudi pobudnica ustano-
vitve gledališkega abonmaja Ko-
medija v domačem kraju. V svojem 
delu z mladimi je ustanovila tudi 
dramsko skupino Navihanci. Tu se 
je preizkusila tudi kot režiserska. 
Njeno delovanje se je izkazalo tudi 
v lanskem soustvarjanju predstavi-
tve Občine Selnica ob Dravi na Fe-
stivalu stare trte v Mariboru.

LETOŠNJI 
PREJEMNIKI 
PRIZNANJ 
ŽUPANA SO:
• Edvard ČEPE. Njegova velika 

zasluga je, da je V Društvu tabor-
nikov Kobanski rod uspel v rodu 
zadržati in združiti vse generacije 
tabornikov. S svojim znanjem in 
prepoznavnostjo je vezni člen de-
lovanja Društva tabornikov Koban-
ski rod z drugimi društvi v Občini 
Selnica ob Dravi ter aktivno deluje 
na mnogih področjih družbenega 
življenja zunaj meja naše občine. 

• Kmetija HARIH (po domače Rum-
fovo) – Marko in Marija HARIH. Za 
predano ohranjanje tradicije kme-
tovanja na družinski kmetiji HA-
RIH prejmeta županovo priznanje 
Marija in Marko HARIH, ki sta da-
nes gonilni sili te uspešne kmetije. 
Kmetija v velikosti 27 ha se nahaja 
na hribovitem območju Zgornjega 
Slemena. Njihova glavna panoga je 
živinoreja – reja krav molznic. Str-
mo območje kmetije še dodatno 
otežuje pridelavo krme za živino. 
Marko si s pomočjo dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji išče dodatni 
vir dohodka. Žena Marija je pred 
časom še hodila v službo, danes 
pa skupaj z možem in tremi otroki 
skrbi za urejenost kmetije. 

• Krajani FALE »RANHOFA«. Skupi-
na dvajsetih ljudi že vrsto let orga-
nizira družabne prireditve, kot so: 
medgeneracijska srečanja krajanov 
zaselka in širše. Pri tem sodelujejo 
otroci, mladina in starejši. Hkrati je 

PREDSTAVLJAMO DOBITNIKE 
LETOŠNJIH OBČINSKIH PRIZNANJ
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to praznik »Ranhofa«. Vsako leto ob 
božiču organizirajo obdarovanje 
za 80 otrok. Prireditev popestrijo s 
kulturnim programom. So pobu-
dniki in izdelovalci pustnih mask, 
s katerimi redno sodelujejo na 
vsakoletnem Pustovanju v Selnici 
ob Dravi. Z masko Vinski mlekarji 
z veliko kravo so se predstavili na 
Ptujskem pustnem karnevalu. So 
vzor mnogim, kako ustvariti lepši 
vsakdan in prispevati k lepšemu 
družabnemu življenju v zaselku in 
v občini.

• Lovska družina Boč na Kozjaku. 
Lovska družina Boč na Kozjaku je 
bila ustanovljena leta 1946 in letos 
praznuje 70 let uspešnega delova-
nja. Lovska družina spada pod Po-
horsko lovsko upravljavsko obmo-
čje, lovna površina znaša 3239 ha. V 
letu 2015 so odprli »Lovsko - nara-
voslovno učno pot Lovske družine 
Boč na Kozjaku«. Učna pot zajema 
tako nižinski kot tudi sredogorski 
del lovišča. Info tabla je postavlje-
na v naselju Selnica ob Dravi na 
začetku učne poti, ki meri 6.240 m. 
Namenjena je vsem uporabnikom 
prostora, predvsem pa učencem 
osnovne šole. Uspešno sodelujejo 
z lastniki kmetijskih in gozdnih ze-
mljišč in predano skrbijo za ohra-

njanje žive in nežive narave, skrbijo 
za ravnovesje v naravi in njeno ra-
znolikost, za ohranjanje živalskih in 
rastlinskih vrst ter zaščito naravne-
ga okolja.

• Prostovoljno gasilsko društvo 
Slemen. Društvo je bilo ustanov-
ljeno leta 1946 kot enota takratne 
gasilske čete Selnica ob Dravi in 
letos praznuje 70 let uspešnega 
delovanja. Prostovoljno gasilsko 
društvo se je postopoma krepilo, 
razvijalo in napredovalo. Ves čas 
je društvo skrbelo za pridobivanje 
novih članov in skrbelo za strokov-
no izpopolnjevanje in usposablja-
nje. PGD Slemen je danes sodobno 
opremljeno društvo, ima ustrezen 
izobražen kader ter so sposobni 
izvajati zahtevne naloge reševanja 
in gašenja. V društvu so najbolj po-
nosni na uspešno medgeneracij-
sko sodelovanje med člani, članica-
mi, veterani, mladino in pionirji.

LETOŠNJA 
PREJEMNIKA 
PRIZNANJ 
ZA ODLIČNE 

DOSEŽKE NA 
PODROČJU 
ŠPORTA V LETU 
2015 STA: 
• Marjan ŠEŠKO. Priznanje za uspe-

šnega športnika prejme za doseže-
no 1. mesto na 17. odprtem  držav-
nem prvenstvu v dopisnem šahu. 
Tako je postal državni prvak v do-
pisnem šahu.

• Odbojkarska ženska ekipa ŠD 
Turbina. Odbojkarska ženska eki-
pa ŠD Turbina je v preteklem letu 
dosegla dobre uspehe. Združuje 
več kot 70 članic in s svojimi špor-
tnimi dosežki prenaša prepoznav-
nost našega kraja širom po Slove-
niji in zunaj nje.

Letošnje prejemnice občinskih plaket, 
prejemniki priznanj za odlične dosež-
ke na področju športa v letu 2015 in 
dobitniki priznanj župana bodo le-te 
prevzeli na svečani seji Občinskega 
sveta Občine Selnica ob Dravi 26. maja 
2016.

Pripravili: Jasna MAUČNIK, 
Marica PRAZNIK in Slobodan TATALOVIČ

ZLATA VRTNICA ZA LETO 2015
Slovenija, od kod lepote tvoje … poje 
znana slovenska pesem … Tu, kjer 
živimo, nas obdaja toliko lepega, da 
smo se na vso to lepoto kar nekako 
navadili in se nam zdi samoumevna. 
Prevečkrat je sploh ne opazimo ali pa 
s svojim okoljem ravnamo neodgo-
vorno. 

Slovenija je resnično krajinsko razno-
lika in lepa dežela. Na tem majhnem 

koščku sveta je toliko lepote, da jo 
naši pesniki in pisatelji pogosto ope-
vajo. 

Selničani smo ljudje, ki smo navezani 
na vso to lepoto. Zato smo še toliko 
bolj veseli vseh tistih, ki  naravno le-
poto opazijo in jo cenijo. Med vsemi 
pa v pozitivnem smislu izstopajo po-
samezniki in družine, ki lepoto oko-
lice še posebej cenijo in ji posvečajo 

mnogo pozornosti in prostega časa. 
Ni torej naključje, da že dolgo tudi 
Turistično društvo Selnica ob Dravi 
te naše občane nagrajuje s priznanji 
zlate vrtnice. 
Tudi tokrat  smo se zbrali, da se pok-
lonimo vsem, ki so v zadnjem letu še 
posebej lepo skrbeli za okolje svojih 
domov in tako bogatili in veselili sebe 
in vse, ki te lepote opazujemo in opa-
zimo.
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Letošnja priznanja smo že drugič  podelili v našem pre-
lepem Hramu kulture in tako kot vsako leto so nam tudi 
letos pri snovanju in izvedbi programa prijazno priskočili 
na pomoč OŠ Selnica ob Dravi, Plesna šola Pingi, Hanzika 
z Gradišča na Kozjaku in učenka na harmoniki. 

Podelitev priznanj so spremljali, polega našega župana 
g. Jurija Lepa in prvega predsednika TD Rajnholda Vavre  
še Janez Ribič - podpredsednik Štajerske turistične zveze 
Maribor, Polde Turk - predsednik Medobčinske turistične 
zveze Slovenska Bistrica in Vesna Čelan iz te zveze, pred-
sednica Hortikulturnega društva Maribor  Zvonka Letonja 
in seveda naša Kraljica jabolk Taja Gril. 

Za leto 2015 smo podelili 16 pohval in dve Plaketi Zlata 
vrtnica.
Plaketo Zlata vrtnica sta prejeli: družina TACER iz Gradišča 
na Kozjaku in družina GARTNER iz Sp. Slemena.

Fotografija: Foto Anka

Družina Tacer

 Družina Gartner Gospe TACER in GARTNER
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SLOVESNA AKADEMIJA 
OB 100-LETNICI ROJSTVA 
ARNOLDA TOVORNIKA
Spomin na velikega slovenskega gledališkega in filmskega 
igralca Arnolda Tovornika, rojenega v Selnici ob Dravi, smo 
15. 3. 2016 počastili s slovesnostjo v Hramu kulture Arnol-
da Tovornika.

Pod pokroviteljstvom  Občine Selnica ob Dravi je nastal 
lep dogodek, ki so ga ustvarili OŠ Selnica ob Dravi, KUD 
Pavza, nekdanji in sedanji kulturniki našega kraja, lokalna 
televizija BKTV, Mariborska knjižnica in Radio Maribor.

V uvodnem nagovoru je župan občine Jurij Lep spregovo-
ril o pomenu kulturne dejavnosti in nam hkrati sporočil, 
da je obeležitev 100-letnice rojstva Arnolda Tovornika le 
eden izmed načinov, s katerim želimo pokazati, da ceni-
mo in spoštujemo velikega igralca, ki je pognal korenine 
v našem kraju.
Slavnostni govornik je bil Tone Partljič, letošnji Prešernov 
nagrajenec, ki je predstavil življenje in delo gledališkega 
in filmskega umetnika, dobitnika Borštnikovega prstana in 
drugih nagrad na kulturno -  igralskem področju.

Namen prireditve je bil, da gledalcem predstavimo igralca, 
gledališče in raznolikost vlog, s katerimi se uspešno spo-
padajo le najboljši. Učenca Marcel Kobal in Ožbej Očko 
ter učenki Jerneja Toplak in Alja Bedenik so skozi otroške 
oči pogledali v svet teatra in v življenje velikega umetnika 
Arnolda Tovornika. Tudi sami so preizkusili svoje talente. 
Marcel je publiko navdušil z igranjem na klavir, Jerneja pa 
s prelepo zapeto ljudsko pesmijo. Njihov nastop se je pre-
pletal s posnetki o podelitvi Borštnikovega prstana Tovor-
niku, z zgodbo, kako je dobil službo v gledališču, s posnet-
ki kulturnega dne, ki so ga izvedli v šoli na temo gledališča, 
z intervjujema Petra Trnovška in Rada Pavalca, ki sta bila 
nekoč tudi njegova mlajša soigralca. Prireditev so pope-

strili tudi člani KUD Pavza, ki so pripravili dramski odlo-
mek iz Cankarjevega Idealista. Tovornikovo vlogo župnika 
je tokrat prevzel Janko Stojkovič. Prireditev je povezoval 
Stane Kocutar, ki je kot novinar opravil tudi tri zanimive 
intervjuje. Med publiko so bili namreč tudi Franc Gorenšek 

Slavnostni govornik Tone Partljič 

Stane KOCUTAR - Radio Maribor 

Turistično društvo se že vrsto let na tej prireditvi javno 
zahvali in obdari tistega, ki je  nepogrešljiv pri delovanju 
društva. Letos smo se tako javno zahvalili Mariji in Vladi-
mirju DOLINŠEK iz Črešnjevca ob Dravi.
Da je prireditev uspela, se moramo zahvaliti Občini Sel-
nica ob Dravi, CATV Selnica Ruše, Kovačiji Muta, Kmeti-

ji Majster-Roj, Cvetličarni KARMIK, Sadjatstvu Košan in 
vodstvu Hrama kulture AT.

TURIZEM SMO LJUDJE

Prispevek: Ivanka FREŠER, 
predsednica TD Selnica ob Dravi
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in Janko Lisjak, ki sta se z našim igralcem srečala, ter  Jože 
Maurič, ki je glavni »krivec«, da stoji v Selnici spomenik 
Arnolda Tovornika. Za konec si je občinstvo lahko ogleda-
lo še krajši komični prizor Prihranjeni funt, v katerem je 
Tovornik skupaj z Volodjo Peerom tudi tokrat pripravil do 
iskrenega smeha prav vse prisotne.

Veseli smo bili, da so se prireditve udeležili tudi člani dru-
žine Tovornik. 

Istega dne je bila v Hramu kulture tudi otvoritev razstave 
o življenju in delu Arnolda Tovornika, ki jo je pripravila Ma-
riborska knjižnica.

Zahvaljujemo se Mariborski knjižnici (Desanki Tavčar), ki 
je priskrbela filmske posnetke, BKTV za posnete intervju-

je, tehnikom v Hramu kulture, Radiu Maribor, ki je priredi-
tev snemal, ter mentorjem, ki so oblikovali kulturni pro-
gram: Polonci Perkuš (KUD Pavza), Marinki Šober in Boženi 
Kreuh (OŠ Selnica ob Dravi) . Prireditev je idejno zasnovala 
Božena Kreuh.
Arnold Tovornik  je vso svojo igralsko kariero ostal zvest 
SNG Maribor. Ob tako pomembnem jubileju se niso 
spomnili nanj. V srcih Selničanov bo njegov lik ostal živ in 
nepozabljen. Morda je tudi tokratna prireditev prispevala 
k ohranitvi spomina na igralca zahtevnih značajskih vlog, 
ljudskih iger, na priljudnega in humornega umetnika.

Pripravila: Božena KREUH
Fotografije: Rok BERDINEK

OSEMDESETI ROJSTNI DAN 
AKADEMIKINJE PROF. 
DR. ZINKE ZORKO
O letih, sploh ženskih, se ne spodobi 
govoriti. Tako veleva bonton in bon-
ton je potrebno upoštevati, tudi in 
predvsem v javnosti. Toda tokrat naj 
mi bo dovoljeno, da si ta bonton za-
taknem za klobuk sklicujoč se na za 
tak primer čudovito reklo, da izjeme 
potrjujejo pravilo. Spoštovana gospa 
akademikinja, klobuk dol za Vaših 
častitljivih osemdeset let! 

Zinka Zorko, rojena Lep, častna ob-
čanka Selnice ob Dravi, spoštovana 
zaslužna profesorica Univerze v Ma-
riboru  in redna članica Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti je 
letošnjo pomlad praznovala okroglo 
obletnico ¬¬− rodila se je 24.  2. 1936 
na Kapli na Kozjaku. 
Zdi se mi, kot da je bilo včeraj, ko 
smo v Mariboru počastili akademika 

Tineta Logarja za njegovo 80-letnico. 
Mednarodni simpozij in veliko slav-
je je organizirala profesorica Zinka 
Zorko. Takrat, pred dvajsetimi leti, 
je bil to njen veliki poklon svojemu 
profesorju in mentorju, pri katerem 
je magistrirala, nato pa leta 1986 še 
doktorirala z disertacijo Koroški go-
vori Dravskega obmejnega hribovja 
od Ojstrice do Duha na Ostrem vrhu. 
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Takrat seveda nihče ni mogel vedeti, 
da bo prvi mednarodni dialektološki 
simpozij, ki ga je profesorica Zinka 
Zorko posvetila svojemu  učitelju in 
vzorniku, bil nekoč prepoznan tudi za 
rojstni dan danes mednarodno uve-
ljavljene mariborske dialektološke 
šole Zinke Zorko. 
In če se ponovno vrnem k bontonu, 
ta veleva, da naštejem vsaj nekaj naj-
značilnejših postaj (vseh v kratkem 
zapisu ni mogoče predstaviti, saj bi 
za to potreboval več številk Selniških 
novic, ki bi bile namenjene samo živ-
ljenju in delu akademikinje Zinke 
Zorko) na življenjski poti Zinke Zor-
ko, ki jo določajo kot znanstvenico, 
raziskovalko in ambasadorko sloven-
skega jezika ter narečja. Bila je pred-
stojnica mariborske slavistike, pro-
dekanka za znanstvenoraziskovalno 
delo in prorektorica Univerze v Mari-
boru; članica Sveta za visoko šolstvo, 
predsednica Strokovnega sveta pri 
Uradu Republike Slovenije za sloven-
ski jezik, članica Komisije za jezikovno 
načrtovanje in jezikovno politiko pri 
Državnem zboru Republike Sloveni-
je; nastopala je na več sto simpozijih, 
radijskih in televizijskih oddajah.  Za 
izredne uspehe, dosežke in zasluge 
pri znanstvenoraziskovalnem delu je 
prejela srebrno in zlato plaketo Uni-
verze v Mariboru, nagrado Ministr-
stva za šolstvo, znanost in šport za 
življenjsko delo na področju visokega 
šolstva, leta 2013 pa še najvišjo nag-
rado Republike Slovenije na področju 
znanosti in raziskovanja, tj. Zoisovo 
nagrado za življenjsko delo. In pred 
tem je postala tudi članica Slovenske 
akademije znanosti in umetnosti. 
Znanstvena biografija Zinke Zorko 
je veličastna in naj jo pospremim le s 
skromno ugotovitvijo, da je jubilant-
ka s svojim znanstvenoraziskovalnim 
delom na področju slovenskega nare-
čjeslovja bistveno prispevala k razvo-
ju jezikoslovnih znanosti. Analizirala 

je še neraziskana koroška, štajerska 
in prekmurska narečja in odkrila tudi 
več prehodnih in vmesnih govorov. 
V mednarodnem prostoru je odprla 
nove raziskovalne smeri v slovenski 
dialektologiji, zlasti v slovenskem 
obmejnem in čezmejnem prostoru. 
V mariborski dialektološki šoli Zinke 
Zorko nastajajo slovnice posameznih 
govorov, ki razlagajo narečno mno-
govrstnost slovenskega jezika, dia-
lektološke raziskave belih lis na karti 
narečnih značilnosti slovenskega 
jezika pa zarisujejo nove natančnej-
še narečne meje. Znanstvena biblio-
grafija akademikinje Zinke Zorko do 
leta 2016 obsega 615 enot, od tega 
32 izvirnih znanstvenih člankov, 52 
znanstvenih prispevkov na konfe-
rencah, 38 samostojnih znanstvenih 
sestavkov ali poglavij v monograf-
skih publikacijah in 3 znanstvene 
monografije, ki se na 1091 straneh 
osredinjajo na študije posameznih 
govorov, pomembnih za novo razvr-
stitev narečij na severovzhodu Slove-
nije (Narečna podoba Dravske doli-
ne,  1995;  Haloško narečje in druge 
dialektološke študije,  1998; Narečne 
razprave o koroških, štajerskih in pa-

nonskih govorih, 2009). Pravi biseri iz 
zakladnice slovenskega jezika pa so 
številni filmi Zinke Zorko z narečnimi 
govorci. V koroški narečni skupini je 
snemala v krajih Mlake nad Pernicami 
v Avstriji, Radvanje (Rothwein) v Av-
striji, Kapla (žage, mlini, stavbarstvo), 
Strojna; v štajerski narečni skupini pa 
v krajih Veliki Boč v Avstriji, Kopivnik, 
Tinje, Ponikva, Orešje na Bizeljskem; 
v panonski narečni skupini v krajih: 
Brezovci v Prekmurju, Nuskova, Ro-
gašovci, Cankova, Bakovci, Šafarsko, 
Vodranci, vzhodne, osrednje in za-
hodne Haloze. In ko danes izgovori-
mo ime Zinka Zorko, je tako, kot če bi 
nas pobožala mila materina govorica. 
Zinka Zorko je že dolgo časa sinonim 
za slovenska narečja,  dobra vila žive 
slovenske besede, angel varuh naše 
materinščine! 
Toda ali so vile in angeli dovolj, da 
ustavijo nespametno izrinjanje slo-
venščine iz univerzitetnih predaval-
nic slovenskih univerz? Del slovenske 
univerzitetne elite namreč slovenske-
mu jeziku ne priznava več velike na-
čelne vrednosti. Angleščina je boljša, 
potrebnejša, primernejša... Zakaj bi 
bilo potrebno zamenjati slovenski 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
SELNICA OB DRAVI V LETU 2015

učni jezik  s tujim, angleškim? Zaradi 
prijaznosti do tujih študentov!? Kako, 
ko pa nismo prijazni niti do sloven-
skih študentov – ne znamo jih naučiti 
slovenske domoljubne davorije, pa bi 
jim radi predavali v angleščini!  Kdo, 
če ne univerza, nam bo znal ponov-
no prebuditi našo domoljubnost in jo 
prepoznavati od kralja Sama, kneza 
Koclja in Brižinskih spomenikov nap-
rej v slovenskem »duševnem profilu«, 
ki ga določajo mnogi znani a prema-
lo prepoznavni Slovenci, npr. Trubar, 
Valvazor, Prešeren, Vega, Miklošič, 
Plečnik, Stefan, Puh, Potočnik Noo-
rdung, Gerbec, Maister, Žižek, Ivana 
Kobilica, Dubravka Tomšič Srebot-
njak, Lara Bohinc, Irena Grafenauer, 
Ivo Boscarol, Daneu, Štukelj, Cerar,  
Ansambel bratov Avsenik, Bojan Kri-
žaj, Primož Peterka, Petra Majdič, Tina 
Maze, Peter Prevc, Zinka Zorko...,  ki 
so za slovensko narodnostno samo-
zavest še kako pomembni.
Nespoštovanje slovenskega jezika 
kot temeljne nacionalne, družbene 
in tudi osebne vrednote je jezikovno 
odpadništvo, ki izhaja iz pomanjka-
nja moralnih vrednot oz. iz njihovega  
prevrednotenja.  Z izrinjanjem slo-
venskega jezika iz znanosti in sloven-
skega visokega šolstva izgubljamo 
tudi domovinski čut, ki je bil v prete-
klosti najpomembnejši sestavni del 
domovinskega principa. Slovenščina 
je v Republiki Sloveniji uradni in dr-
žavni jezik, prav jezik v znanostih pa 
je najtesneje povezan s slovenskim 

kulturnim vprašanjem.  V Evropski 
zvezi ni univerzalne kulture, ene vere 
ali enega, univerzalnega jezika. Je res 
danes slovenščina preveč moteča, ker 
je bila pač ves čas svoje zgodovine 
narodotvorna in državotvorna, ker je 
kot taka tudi v temelju prve slovenske 
univerze? 
Kaj sploh še ostane »malim« v glo-
balnem svetu?  Ali postajamo (ne)
zavedno grobarji jezika, ki sta ga Tru-
bar in Küzmič tako ponosno ustoličila 
med kulturne jezike sodobne Evrope?  
In kako po vsem tem odgovoriti na 
vprašanje, ki so ga v svoji pesmi zas-
tavili bratje Smrtnik iz Železne Kaple 
na avstrijskem Koroškem: Bodo naši 
vnuki in pravnuki še peli slovenske 
pesmi?
Akademikinja Zinka Zorko optimi-
stično ter spodbudno odgovarja:  Naš 
jezik bo obstal, njegove korenine ne 
bodo odmrle. Slovenski jezik se bo 
obdržal, saj nad 50 narečij ohranja 
pripadnost naši slovenščini, ki bo 
tako še dolgo živela in se ohranjala. 
V slovenščino smo rojeni, v njej se 
pogovarjamo, odraščamo, živimo, z 
njo izražamo svoja najgloblja čustva, 
spoznanja in  vedenja, v njej sanjamo 
in se ljubimo…, ali je res mogoče, da 
v njej ne bi znali ali smeli pisati znan-
stvenih razprav ali strokovnih člankov 
in da ni več primerna za univerzitetna 
predavanja? Jezikovno odpadništvo 
zgodovina vedno obsoja in zavra-
ča, zato se bo ponovno pokazalo za 
zablodo. Znanost na Slovenskem, pa 

če si del naše uni-elite v imenu inter-
nacionalizacije to še tako nepremi-
šljeno želi, ne more obstati v tujem 
jeziku in brez slovenske znanstvene 
terminologije. 
Tako nas nagovarja, nas uči in nas za 
materinščino spodbuja akademikinja 
Zinka Zorko, humanistka v najžlaht-
nejšem pomenu te besede: znanstve-
nica in raziskovalka, ki ji je etične vred-
note človekovih dejanj jasno določil 
pisatelj, ko je v Beli krizantemi zapisal: 
»Dokler sem zvest resnici, sem zvest 
sebi.« Zinka Zoro za najvišjo vrednoto 
prepoznava spoštovanje človekove-
ga dostojanstva, skrb za človeka in 
akademsko odličnost ter poštenost. 
Študentom je vedno dajala vse, kar 
ima, uči nas  vsega, kar zna, pri tem 
pa dodaja še humanistični kanček več 
− spoznanje in zavedanje, da znanje 
brez duha in smisla ni nič. Misel, na-
čin dela, obnašanja in raziskovanja, 
ki odločilno loči ene raziskovalce od 
drugih, izbrance od povprečnežev.                                                      
Klobuk dol pred Vašim delom, spošto-
vana gospa akademikinja Zinka Zor-
ko,  dobra vila žive slovenske besede, 
angel varuh naše materinščine, sino-
nim za slovenska narečja.   Želim Vam 
veliko zdravja, sreče in zadovoljstva  
ter Vam voščim še na mnoga mnoga 
leta.

Pripravil: Marko JESENŠEK
Fotografija: arhiv Štajerskih novic

PREGLED DELA V 
CELOTNEM LETU

Um ustvari skoraj vse v našem živ-
ljenju bodisi je to dobro, bodisi je to 
slabo. Edini razlog za to, da življenja 

ne izkoristimo v popolnosti, je, da 
ne vemo, kako uporabljati glavo, da 
bi dosegli to, kar želimo. Gasilstvo je 



13Selniške novice 27 | MAJ 2016

vsekakor poslanstvo, ki bogati življe-
nje vsakega gasilca.

Selniški gasilci se trudimo, da po svo-
jih močeh in z vsem svojim znanjem 
pomagamo ljudem v težavah. Naši 
osnovni nalogi sta požarna zaščita in 
reševanje, a kot lahko sami opazite, 
to še zdaleč ne obsega vseh podro-
čij, kjer nudimo svojo pomoč. Elan za 
delo nam daje zavest, da si ti tisti, ki 
lahko človeku rešiš življenjem ali oh-
raniš njegovo imetje ter mu priskočil 
v pomoč.

Leto 2015 je bilo za nas bogato in zelo 
aktivno, imeli smo veliko ciljev, ki smo 
jih z marljivim delom vseh članov tudi 
uresničili. 

Začetek leta od nas zahteva: pripravo 
načrtov za leto 2016, skrb za zavaro-
vanje naših članov, ureditev poročil za 
nemoteno delovanje našega društva 
ter formiranje ekipe za organizaci-
jo rednega občnega zbora društva. 
Tradicionalno se tudi naši gasilci radi 
udeležujejo drugih občnih zborov, 
tako znotraj naše GZ Ruše kakor na-
ših prijateljev zunaj naše zveze. Na 
skupščini GZ Ruše se uradno objavijo 
rezultati ocenjevanja društva. Lahko 
se pohvalimo, da smo bili že drugič 
zapored prejemniki prehodnega po-
kala za ocenjevanje društev znotraj 
GZ Ruše. S tem smo si pripravili dobre 
temelje za prejem prehodnega poka-
la v trajno last. 

V mesecu marcu smo se gasilci sezna-
nili s potekom pregleda hidrantnega 
omrežja v občini Selnica ob Dravi pod 
okriljem Mariborskega vodovoda. 
Hidrantno omrežje smo na našem 
požarnem rajonu pregledovali vsa 
leta. Od sedaj se pregledi opravijo po 
novih standardih Mariborskega vo-
dovoda, ki od gasilcev zahtevajo še 
dodatno izpolnjevanje dokumenta-
cij in vodenje evidence v elektronski 

obliki. Lani smo vzorno pregledali 77 
hidrantov

Mesec april je tisti mesec, v katerem 
se intenzivno pripravljamo na organi-
zacijo našega že tradicionalnega ga-
silskega tekmovanja za prehodni Po-
kal občine Selnica ob Dravi z motorno 
brizgalno ter v metu vrvi. Žal smo bili 
primorani zaradi slabega vremena in 
namočenega tekmovališča tekmova-

nje odpovedati. Na ta dan smo morali 
zaradi velikih nalivov posredovati v 
različnih delih Selnice. Hvala organi-
zatorjem za njihov trud.

Sedaj vas lahko z veseljem povabi-
mo, da se nam pridružite bodisi kot 
tekmovalci ali pa kot navijači za 
naše gasilce, v soboto 28. 5 .2016, 
na travniku za OŠ Selnica ob Dravi. 
Začetek 5. gasilskega tekmovanja 

 Februarska pustna povorka v naši občini ne mine brez gasilcev. Tradicionalno poskrbimo za 
spremstvo povorke ter seveda z lastno masko pripomoremo k pestrosti prireditve. 
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za prehodni pokal občine Selnica 
ob Dravi bo ob 14:00. Veseli bomo 
tudi, če v našo občino povabite pri-
jatelje iz drugih gasilskih društev. 

Maj je tisti mesec, ko goduje naš zaš-
čitnik Sv. Florjan. Florjanova maša je 
za nas gasilce vedno nekaj poseb-
nega. Skupaj s našimi kolegi iz PGD 
Slemen poskrbimo, da dostojno po-
častimo našega zaščitnika. Radi bi se 
zahvalili vsem, ki ste sooblikovali ta 
prijetni dogodek, na prvem mestu 
pa našemu kaplanu – gospodu Jože-
fu Urbaniču - Pepeku. V tem mesecu 
smo z veseljem, s pomočjo žive veri-
ge prenašali knjige iz občinske stavbe 
v Hram kulture Arnolda Tovornika ter 
sodelovali pri otvoritvi Hrama.
V poletnih mesecih so bile najbolj 
dejavne naše tekmovalne desetine. Z 
veseljem smo se udeležili različnih ga-
silskih pokalnih tekmovanj po celotni 
Slovenije. Tekmovali smo v različnih 
gasilskih disciplinah. Ker moramo biti 
operativci tudi dobro fizično podko-
vani, smo se že drugič zapored ude-
ležili teka pogumnih pod Pohorjem. 
»Braverun«. S skupno močjo in voljo 
smo premagali 22 ovir, postavljenih 
na devetih km. Sonce, vročina, blato, 
voda, lesene ovire in še bi lahko naš-

tevali nas niso vrgli s tira. Vse skupaj 
smo vzeli kot zabavo in odličen team 
building. Odzvali smo se tudi vabilu 
kolegov iz PGD Muta ter se udeležili 
obmejnega gasilskega tekmovanja iz 
orientacije v Avstriji. 

Mesec, ki je za nas gasilce še posebej 
dejaven, je mesec požarne varnos-
ti. Skupaj z gorsko reševalno službo 
Maribor smo pripravili dan odprtih 
vrat za učence izbirnega predmeta: 
Varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami Osnovne šole Selnice ob 
Dravi. Pokazali smo jim gasilsko opre-
mo, avtomobile in delo gorskih reše-
valcev. Otroci so bili nad našim delom 
navdušeni. Člani smo si v tem mesecu 
podrobneje ogledali del našega po-
žarnega rajona in kolesarili na obisk k 
kolegom iz PGD Kapla. Obiskali smo 
otroke v vrtcu pri Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu ter na Gradišču na Kozjaku. Ot-
roci so nas bili zelo veseli in v dar smo 
prejeli njihove risbice, ki sedaj krasijo 
dvorano našega gasilskega doma. 

Izvedli smo tudi predavanje o prvi 
pomoči in AED za naše občane. So-
delovali smo na vaji občinskega po-
veljstva: evakuaciji doma Škorpijon 
in vaji na blok v Selnici ob Dravi ter 

na nenapovedani vaji PGD Slemen. 
Skupaj z društvoma PGD Slemen in 
PGD Radvanje z avtolestvijo, policisti 
in reševalci smo sodelovali pri evaku-
aciji učencev Osnovne šole Selnica ob 
Dravi. 

V novembru smo se pričeli ubadali z 
begunsko krizo v Šentilju. Naše dru-
štvo je bilo napoteno v migracijski 
center v Šentilju, kjer smo ponoči in 
podnevi skupaj z gasilci iz GZ Ruše 
zagotavljali požarno varnost in op-
ravljali druga dela po navodilih GZS.

In prišel je 20. november 2015, da-
tum, ki bo zavedno ostal v spominu 
vseh nas. Bil je nenavadno topel in 
vetroven dan. Naši operativci so se 
ravno vračali z redne rekreacije, no-
gometa v šolski telovadnici, ko je kar 
naenkrat nekje počilo in se zaiskrilo. 
Na Spodnjem Slemenu sta se podrli 
drevesi na žico daljnovoda, in ker je 
močno pihalo, se je vnelo suho listje, 
kar je povzročilo požar in hitro širje-
nje le-tega. Vpoklicani smo bili vsi 
operativci GZ Ruše, poklicna enota 
Maribor in tudi druga društva iz mari-
borske regije. Ogenj se je hitro širil in 
na trenutke je postajalo zelo kritično. 
Ognjeni zublji so celo obkolili naše 
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gasilce in kar nekaj časa je trajalo, da 
so se rešili iz požara, v katerem so os-
tali ujeti. 

Med samo intervencijo smo bili po-
veljujoči v skrbeh. Kljub vsemu izo-
braževanjem in znanju se z gozdnimi 
požari v takšni razsežnosti selniški 
gasilci ne srečujemo zelo pogosto. 
Na intervenciji je v prvih napadalnih 
skupinah sodelovalo veliko mlajših 
operativcev, za katere nas je bilo še 
posebej strah, da se ne bi komu kaj 
zgodilo. Veliki kamen se je vsem od-
valil od srca okoli tretje ure zjutraj, 
ko je pričelo deževati, še posebej pa, 
ko smo se vsi srečni in zdravi vrnili v 
garaže. Poškodovano je bilo le veliko 
opreme. Ob tej priložnosti bi se zah-
valili vsem operativnim članom in čla-
nici za njihovo požrtvovalno delo.
 
Veseli december smo pričeli z našim 
prednovoletnim druženjem, ki pote-
ka prvi vikend v decembru. Vestno 
smo pristopili k raznosu koledarjev, 
saj se zavedamo, da je denarni priliv 
iz naslova koledarji izrednega pome-
na za nemoteno delovanje našega 
društva. Še enkrat hvala vsem obča-
nom za njihov topel sprejem pri raz-
nosu koledarjev. V veselje nam je, da 
lahko poklepetamo z vami. 
Naše društvo se že nekaj časa ubada 
z veliko prostorsko stisko. Eno garde-
robo si delijo po dva ali celo trije ope-
rativci, kar v času intervencij, ko šteje 
vsaka sekunda, ni najbolje. V garažah 
imamo tudi premalo prostora za pra-
vilno shranjevanje tako skupne kot 
tudi osebne zaščitne opreme. Prosto-
ri za mladino prav tako postajajo pre-
majhni. Zaradi vsega naštetega inten-
zivno pripravljamo idejno zasnovo in 
posledično dokumentacijo, da bi se 
lahko v prihodnosti lotili gradnje priz-
idka k obstoječemu domu

INTERVENCIJE 
IN DELO

V lanskem letu smo zraven velike-
ga gozdnega požara intervenirali še 
pri požarih v objektih, na prometnih 
sredstvih, poplavah, delovni nesreči, 
nudili tehnično in drugo pomoč ter 
kar 10 - krat izvajali masažo srca pri 
reševanju obolelih oseb AED.
Med celotnim letom smo opravljali 
vaje z IDA aparati, nosili, vodnimi cur-
ki, s penili, lestvijo in podporniki in 
se izobraževali o dimniških požarih, 
ki so zadnja leta vse pogostejši. Ude-
ležili smo se predavanja CPP glede 
prevoza mladine. Sodelujemo z  lokal-
no skupnostjo, osnovno šolo Selnica 
ob Dravi, društvi v občini, gasilskimi 
društvi  v Rušah in izven GZ Ruše. Bili 
smo na prevzemu gasilskega avtomo-
bila v PGD Vače in PGD Muta, na otvo-
ritvi prizidka PGD Kapla in novega ga-
silskega doma PGD Radlje ob Dravi ter 

na obletnici društva PGD Zg. Kungota. 
Obiskalo pa nas je tudi društvo iz PGD 
Vače in nam predstavilo njihovo novo 
pridobitev GVC 16/25. Redno sodelu-
jemo tudi s kolegi iz PGD Kamnice.

ČLANICE, 
MLADINA IN 
VETERANI
V društvu so bile skozi vse leto dejav-
ne tudi naše članice. Udeležile so se 
srečanja članic in veterank GZ Ruše, 
organizirale so 4. športne igre članic 
GZ Ruše, se udeleževale posvetov, iz-
obraževanj, tekmovanj, operativnih 
vaj, intervencij, nudile pomoč men-
torju mladine in sodile na tekmova-
njih, pregledovale hidrante, raznašale 
koledarje in sodelovale na društve-
nih vajah. Spoštovane ženske, če vas 
zanima delo gasilke, vabljene v naše 
društvo. 

Še posebej smo ponosni na našo mla-
dino. Lani smo s pomočjo vaj in z utr-
jevanjem znanja iz gasilstva dosegali 
odlične rezultate. Zala, Nina in Zala so 
se udeležile na državnem tekmova-
nju iz kviza gasilske mladine; Ožbej, 
Tomas in Domen pa na državnem 
tekmovanju iz gasilske orientacije. 
Čestitke še enkrat za super rezultate. 
Biti mlad gasilec je COOL. Mladinci 
osvojijo veliko znanja o požarni var-
nosti in se naučijo ekipnega dela. 
Skozi celotno leto se skupaj zabava-
mo, organiziramo športne igre z ot-
roki iz GZ Ruše, si privoščimo pice in 
sladoled in se veselimo na novoletni 
zabavi za mlade. 
Aktivni pa niso le naši najmlajši, am-
pak tudi naši najstarejši. Spoštovani 
veterani sodelujejo pri raznih veteran-
skih srečanjih, gasilskih tekmovanjih 
in tekmovanju v ruskem kegljanju, 
obiskujejo člane za njihove okrogle 
obletnice, organizirajo posvete, sku-
paj s preostalimi člani so se udeležili 
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strokovne ekskurzije v Prekmurje in 
raznašali koledarje. Skratka, veterani 
se vključujejo v vse dejavnosti, ki jih 
društvo izvaja, tako da so enakovre-
den parter drugemu članstvu.

Društvo danes sestavlja 135 članov, 
od tega 30 mladincev, 13 veteranov, 
22 članic in 70 članov. Trdo delo za-
znamuje večino časa, ki ga gasilci vlo-
žimo v svoje poslanstvo, tako je mar-

sikdo prezrt, ni pa prezrto njegovo 
delo. Za društvo je velikega pomena, 
da se vsi v gasilskem domu počutimo 
dobro, tkemo prijateljstva in si zaupa-
mo. 

Naj članek zaključimo z naslednjo 
mislijo:

»Le kdor ima srce in voljo 
čvrsto, stopi naj v gasilsko 
vrsto.«

Zapisala: Predsednik PGD Selnica ob Dravi: 
Igor ŠTRUC in Poveljnik PGD Selnica ob Dravi: 

Franc Amon 
Slike: Arhiv društva, facebook
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BLAGOSLOV KONJ 
ČEBELKU V SPOMIN
Staro tradicijo ob godu svetega Štefa-
na od lani negujemo tudi v Spodnjem 
Slemenu, ob kapelici, ki jo je postavil  
preminuli   pobudnik dogodka, g. 
Marjan Čepe - Čebelko.
Na drugem, sedaj že tradicionalnem, 
blagoslovu konj se je 26. decembra 
2015 blagoslovilo 20 konj. Kaplan 
Jožef Urbanič je ob priprošnji, da naj 

Bog obvaruje vse prisotne (pa tudi 
odsotne – tako ljudi kot konje) vseh 
bolezni in nejevolj, poudaril, da je tre-
ba tudi za živali dobro skrbeti. 
Obiskovalce smo pričakali z žganico 
v epruvetah, kuhanim in surovim vi-
nom, divjačinskim golažem ter seve-
da jabolčnim sokom in pecivom.
Kraljica jabolk Taja Gril je navzočim 

prebrala odlomke iz Svetega pisma 
stare zaveze, ki govorijo o živalih, 
navzoče pa sta nagovorila predsedni-
ca Turističnega društva in podžupan 
Občine Selnica ob Dravi.

Besedilo in fotografiji : Bernarda KORES

Konj so se še posebej razveselili otroci, ki so se jim lahko tudi približali.



OBČINA SELNICA 
OB DRAVI

18 Selniške novice 25 | OKTOBER 2015

CVETNI SEJEM IN DELAVNICA 
POMLADANSKIH ARANŽMAJEV

ČISTILNE AKCIJE V BOTANIČNEM 
PARKU GRADU VILTUŠ

Na veliki petek popoldan, 18. marca 2016, se je Selničanom 
na ploščadi Hrama kulture Arnolda Tovornika  predstavilo 
18 zanimivih in izvirnih rokodelcev, umetnikov in drugih 
kreativcev. Selničani so imeli priložnost kupiti unikatne, 
izvirne izdelke za velikonočne aranžmaje in obdarovanja. 
Med drugim smo na stojnicah lahko občudovali pletene 
košare, leseno orodje, unikatni nakit, blazine, poslikane 
lončke, unikatne kape, izdelke iz ovčje volne, sivke, gline, 
stekla, unikatne voščilnice. 
Lahko ste kupili domačo kozmetiko iz naravnih materialov 

ali pa si družinske večere polepšali z družabnimi igrami, 
izdelanimi iz lesa. Razložili pa so nam tudi, iz česa je sesta-
vljen štajerski presmec in kakšno simboliko ima posame-
zna rastlina v njem. Ali ste vedeli, da je ena izmed vejic 
tudi jabolčna?
Seveda pa so ob vsem tem lahko obiskovalci tudi izdelali 
lastne velikonočne oziroma pomladanske aranžmaje, ki so 
jih seveda odnesli s seboj domov.

Zapisala in fotografirala: Bernarda KOREZ

Vsi, ki se vozite mimo gradu Viltuš, ste verjetno opazili, da 
je botanični park okrog gradu po dolgem času očiščen in 
pokošen. TD Selnica ob Dravi je namreč uspelo Ministrstvo 
za kulturo prepričati, da smo dobili dvoletno pogodbo za 
urejanje parka. 
Člani TD Selnica ob Dravi, PGD Slemen in drugi prostovolj-

ci so tako celo jesen, natančneje v sedmih delovnih akci-
jah, čistili, sekali, grabljali in odvažali smeti, suhe veje in 
vso drugo navlako.
Potrebno je bilo odstraniti veliko starih poškodovanih ali 
bolnih dreves in okrasnih grmov. Park pa so pomladi zasa-
dili z novimi sadikami dreves. 
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DEDEK MRAZ, KJE SI?

Med drugim smo tudi z mini bagrom očistili ribnik, v ka-
terega se je že naselil par račk. Postavili smo jim tudi hiško 
na otočku. V letošnjem letu imamo namen ribnik okrasiti 
še z lokvanji. 
Vsi posegi potekajo pod strokovnim vodstvom konserva-
torja in krajinskega arhitekta z mariborskega Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine (ZVKD) Mirana Krivca in Raj-
nholda Vavre.

Prva letošnja čistilna akcija je že bila 4. aprila 2016. Vablje-
ni vsi, da se pridružite kateri od čistilnih akcij ali pa se samo 
sprehodite po urejenem parku! Vse akcije so napovedane 
na spletni strani TD Selnica ob Dravi in Facebook strani TD 
Selnica ob Dravi.

Besedilo: Bernarda KOREZ
Fotografiji: Vladimir SABOLEK

Utrujeni, a zadovoljni.

Mali in veliki nadebudneži smo se v petek, 18. decembra 2015, zbrali 
na ploščadi Hrama kulture Arnolda Tovornika, kjer so nas že pričakale 
prižgane laterne, s katerimi smo si svetili, da smo lažje iskali pot. Na pot 
po Jabolčni poti nas je krenilo kakšnih 60, na cilju pa nas je pričakalo še 
enkrat toliko nadebudnežev.
Zakaj smo po temi hodili do Vrablove domačije? Ker nas je tam pričakal 
DEDEK MRAZ!
Pripeljal se je sicer s traktorjem, ker je moral jelenčke pustiti doma, saj 
ni bilo snega in jelenčki ne bi mogli vleči sani. Med otroke je razdelil 
kar 67 daril, v katerih so bila jabolka, pomaranče, suhe fige, bomboni in 
vrečke Sponge Bob.
Pohod in obdaritev so Dedku mrazu omogočili:
TD Selnica ob Dravi, Vrablova domačija, Soven, d.o.o., Kmetija Majster 
Roj, Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi, Občina Selnica ob Dravi, Mer-
cator, p.e. Ruše.

                                                                           Zapis: Bernarda KOREZ
Fotografija: arhiv uredništva
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OBISK KRALJICE JABOLK 
VAROVANCEM VDC POLŽ 
NA MARTINOVO

NA SEJMU ALPE ADRIA: 
NATURO 2016

Na Martinovo, 11. novembra 2015, sta Kraljica jabolk Taja 
Gril in  predsednica TD Selnica ob Dravi Ivanka Frešer obi-
skali VDC Polž, enoto Ruše. Pridružili so se jima tudi upo-
rabniki iz enote Rapočeva v Mariboru. V zahvalo za obisk 
so Kraljici jabolk pripravili kratek kulturni program z nasto-
pom glasbene skupine “A je to” in se na koncu skupaj s Kra-
ljico jabolk še zavrteli ob glasbi.
Uporabnike centra  smo obdarili z jabolki, ki jih je doniralo 
SADJARSTVO KOŠAN. Kraljica jabolk in predsednica TD pa 
sta v dar prejeli ročno izdelana darilca, ki jih izdelujejo v 
centru sami.
Na obisku so nam povedali, da so opazili, da urejamo Viltu-
ški park, in se ponudili, da nam pri naslednji delovni akciji 
pomagajo.
Obiska so bili tako veseli, da so tudi sami objavili članek o 
dogodku, ki si ga lahko ogledate na povezavi 
http://www.vdcpolz.si/14-ruse/1395-obisk-zaje-gril-kraljice-ja-
bolk-2015-na-enoti-rusetaje-grilZapisala: Bernarda KOREZ

Foto: Ivanka FREŠER

Kot že toliko let smo tudi letos predstavili Selnico ob Dra-
vi na sejmu Alpe Adria Naturo 2016. S seboj smo povabili 
tudi lokalne ponudnike. Skupaj z nami so se od srede do 
sobote predstavili:

• Soven d.o.o.,
• Kmetija Rakovič,
• Kmetijska zadruga Selnica ob Dravi,
• Godi mi in
• Sadjarstvo Košan.

Seveda je bila z nami tudi simpatična, komunikativna 
kraljica jabolk Taja Gril, ki je na obiskovalce naredila kar 
precejšen vtis zaradi svoje sproščenosti in simpatičnosti. 
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DUŠEVNO ZDRAVJE - 
ODNOSI IN SOOČANE S STRESOM

Sproščeno in prijetno pa je pokramljala tudi s Kraljico vi-
pavskih vin.
Na sami stojnici nas je obiskal tudi predsednik Turistične 
zveze Slovenije  Peter Misja.

Lahko rečemo, da je bila promocija Selnice ob Dravi in nje-
ne lokalne ponudbe opažena in odmevna.

Za TD: Bernarda KOREZ

Letošnja rdeča nit Slovenske mreže zdravih šol je duševno 
zdravje, ki ga skušamo na naši šoli krepiti s pomočjo raz-
ličnih aktivnosti.
Na stres lahko imamo dva pogleda. Prvi je ta, da lahko gle-
damo nanj kot na nekaj, kar se nam dogaja in na kar nima-
mo pravega vpliva. Počutimo se nemočni in ujeti v situaci-
jah, ki nas izčrpavajo. Smo nezadovoljni in nesrečni. Drugi 
pogled je ta, da smo del dogajanja in lahko vplivamo nanj. 
Stresno situacijo vzamemo kot izziv. To pomeni, da smo 
svobodni in se lahko odločamo, kako bomo videli, razu-
meli in dojeli stvari, ki se nam dogajajo. Gre za pomembno 
razliko med dvema načinoma spoprijemanja s stresom. V 
prvem primeru je posameznik kot žrtev življenja, v dru-
gem pa kot njegov soustvarjalec.
Stres in njegove negativne posledice niso značilne le za 
odrasle, ampak je ta vsakodnevni spremljevalec tudi na-
ših otrok in mladostnikov. Obremenjenost otrok in mla-
dostnikov izvira iz vse večjih lastnih pričakovanj pa tudi 
pričakovanj staršev in neposredne okolice, ki nenehno 
ustvarja situacije, v katerih se mora otrok dokazovati in 

uspeti, na, žalost, včasih tudi za vsako ceno. Glede na to, 
da se odrasli in prav tako otroci ne moremo izključiti iz so-
dobnega tempa življenja in zbežati iz stresnih situacij, je 

Barvanje mandal
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zelo pomembno, da se naučim, kako se soočati s stresom, 
kako reševati težave in krepiti našo pozitivno samopodo-
bo.
V okviru aktivnosti, ki jih izvajamo v Zdravi šoli, smo sku-
paj s šolsko psihologinjo Katjo Repolusk na podružnici Sv. 
Duh na Ostrem vrhu izvedli dan dejavnosti z naslovom 
Odnosi in soočanje s stresom za učence obeh podružnič-
nih šol. 
Cilji, katere smo z učenci načrtovali za ta dan, so bili:

• razvijanje ugodne socialne klime v oddelku,
• razvijanje občutka varnosti, zaupanja in sprejetosti, 

medsebojne povezanosti in sodelovanja, sprejema-
nja drug drugega,

• učenje spoštljive komunikacije, razvijanje socialnih 
veščin,

• razvijanje zdravih, spoštljivih medsebojnih odnosov,
• ozaveščanje o stresu in dejavnikih stresa,
• učenje soočanja s stresom,
• vživljanje v različne stresne situacije in iskanje rešitev 

zanje (učijo se strategij reševanja problemov),
• spoznavanje in preizkus ene strategije sproščanja,
• navajanje na procese samovrednotenja, samokon-

trole, sprejemanja odgovornosti in posledic lastnega 
vedenja.

Dan dejavnosti je potekal tako, da so se učenci najprej 
drug drugemu predstavili skozi igro, v kateri so v krogu 
metali žogico, in tisti, ki jo je ulovil, se je predstavil z giba-
njem, katerega so ostali ponovili. Sledilo je komentiranje 
sličic, katere so učenci izžrebali. Na njih so bili otroci z raz-
lično mimiko obraza in učenci so predvidevali, kaj bi lahko 
bili vzroki za določeno mimiko. 
Sledil je pogovor o tem, kaj lahko povzroči stres in kako ga 
prepoznamo. Skupaj smo ugotovili, da lahko stres povzro-

čijo tudi veseli dogodki, kot so na primer poroka, rojstvo 
otroka, potovanje na morje… Prišli smo do zaključka, da 
je stres telesni, miselni, čustveni in vedenjski odgovor 
na dogodek, osebo, predmet ali situacijo, ki je za nas po-
membna. Frontalni pogovor se je nadaljeval v smeri, kako 
pri sebi in drugih prepoznamo stres. Ugotovili smo, da ko 
smo v stresu, se lahko tresemo, potimo, imamo povečan 
srčni utrip, smo rdeči v obraz, hitro dihamo, nam je slabo, 
naše misli so pogosto negativne,…Vse našteto pa prive-
de do posledic stresa, ki so: glavobol, bolečine v trebuhu, 
razdraženost, nespečnost, jok, …

Nato so sledile delavnice z naslovom Skupaj rešujemo te-
žave. Učenci so se razdelili  v 4 skupine. Vsaka skupina je 
prebrala zgodbo, v kateri je bil opisan konflikt. Po branju 
so odgovorili  na naslednja vprašanja:

• Kaj je problem, težava, konflikt?
• Kdo je v konfliktu? Kdo ima težavo?
• Na kakšen način udeleženca rešujeta konflikt?
• Kakšne so posledice takega načina reševanja konflik-

ta?
• Kakšne so druge možne rešitve problema?

Sledilo je učenje asertivnega podajanja mnenj. Kako reči  
NE! NE, HVALA! NE BOM! NE ŽELIM! NE MOREM! Kako od-
ločno reči ne, da zavaruješ sebe. Učenci so navajali razlo-
ge, zakaj bi rekli ne, kot na primer, da ne bodo žalili druge-
ga, ker tudi sami ne želijo doživeti tega.
Asertivnost pojmujemo kot vzorec vedenj, ki lahko pre-
preči konflikte v komunikaciji, posledično pa prepreči tudi 
pripadajoča negativna čustva. To je sposobnost odkritega 
izražanja lastnega mnenja, prepričanj, potreb,…pri čemer 
hkrati upoštevamo našega sogovornika. Ljudje, ki komu-
nicirajo na asertivni način, so po navadi bolj samozavestni.

Reševanje konfliktne situacije v skupinah
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Nato so sledile igre vlog, kjer so bili učenci v vlogi žrtve 
stresa v različnih življenjskih situacijah. Skupaj smo iskali 
rešitve, kako bi se spopadli s stresno situacijo.
Psihologinja je z učenci naredila tudi vajo čuječnosti. Ču-
ječnost je sprejemajoče zavedanje tega, kar doživljamo v 
sedanjem trenutku, kakršnega koli svojega doživljanja se 
preprosto zavedamo in ga ne skušamo spremeniti, se mu 
izogniti ali mu ubežati. Psihologinja je učence spodbudi-
la, da so pozornost osredotočili neposredno na dejavnost, 
npr. dihanje. V primeru izgube koncentracije in preusme-
ritve pozornosti na misli, spomine ali fantazije, se potrudi-
mo pozornost nežno vrniti nazaj na prvotno situacijo, ki  
jo opazujemo.
Dan smo zaključili s spoznavanjem različnih tehnik spro-
ščanja. Včasih lahko stres vnaprej pričakujemo, zato se 
lahko nanj pripravimo. Protistresno lahko delujemo tudi 
tako, da smo telesno aktivni, se odpravimo na sprehod,…
Zelo pomembna sta tudi dober spanec in zdrava prehra-
na. Z učenci smo pripravili vitaminski napitek iz sveže 
iztisnjenih pomaranč in medu. Učenci so pobarvali tudi 
vsak svojo mandalo. Barvanje mandal nas sprošča in pri-
naša notranji mir. Zato občutimo veselje, radost in srečo, 
kar pozitivno vpliva na nas in našo okolico. Opazovanje 
in barvanje spodbuja lastno kreativnost. Enakovredno sta 
vključeni leva in desna polovica možganov. Sproščujoče 
lahko na nas vplivajo tudi izbrana glasba, film, risanka,… 

Prijetno, sproščujočo glasbo si zavrtimo, kadar smo na-
peti, ter pozitivno, živahno glasbo, ko se počutimo de-
presivno. Negativne misli lahko preusmerimo tudi tako, 
da izberemo aktivnost, ki zahteva vso našo pozornost. V 
tem primeru so zelo dobre različne miselne vaje, kot so 
na primer: naštej čim več besed na črko m, štej od 100 na-
zaj, povej poštevanko števila 7.…Npr. čakaš v čakalnici na 
zobozdravnika in te je zelo strah. V čakalnici poišči pred-
met ali rastlino in jo zelo natančno opazuj. S takšno aktiv-
nostjo prav tako preusmerimo svoje negativne misli. Zelo 
dobra vaja je tudi ta, da zapremo oči in se osredotočimo 
na zvoke, ki jih slišimo v okolici. Zvoke lahko tudi štejemo. 
Tudi ob branju dobre knjige, pozabimo na svet okoli sebe. 
Morda pa ravno ob branju dobimo idejo, s katero bomo 
razrešili kakšno težavno situacijo. Tudi ukvarjanje z rastli-
nami je lahko pravi balzam za dušo. Skrb za ljubke domače 
živali je lahko izredno sproščujoča in protistresna. Igranje 
s psom ali muco nam  neprijetne misli kar odpihne stran. 
Ko smo v stresni situaciji, je najbolj pomembno, da pre-
usmerimo misli na nekaj lepega, da globoko zajamemo 
sapo in mirno dihamo. Največji sovražnik stresa je zago-
tovo smeh, zato se družimo s tistimi, ki nas sproščajo, in se 
izogibajmo ljudi, ki nas frustrirajo.

Fotografije in prispevek: Damjana OČKO, vodja Zdrave šole

MI PA SMUČAMO … HEJ, HEJ, HEJ … !
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REVIJA OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN

V tednu od 18. do 22. januarja 2016 smo se selniški peto-
šolci  in učenka Manja s podružnice Gradišče na Kozjaku 
udeležili ZIMSKE ŠOLE V NARAVI pod vodstvom razredni-

čark Zdenke Gradišnik, Urške Verhovčak ter ravnateljice 
Jožice Ozmec, v Ribnici na Pohorju. Bilo je super.

Snežene so poljane,
Nekoga kličejo.
Energija je pa taka, da
Gremo smučat se mi.

Smučati smo se naučili,
Mnogo lepih trenutkov se naužili.
Upati bilo je krasno,
Čutiti bilo je jasno.
Iskrena hvala vsem,
ki z nami ste bili
in za nas lepo skrbeli vsi … !

Prispevek in fotografije:  
Zdenka  GRADIŠNIK, razredna učiteljica

V petek, 8.4.2016, so učenke in učenec 
OŠ Selnica ob Dravi sodelovali na 
območni reviji otroških folklornih 
skupin v Pesnici. Predstavili smo se s 
spletom GREMO DOMU:

''Starejše učenke pridejo na oder in 
pojejo ljudsko pesem O, moj preljubi, 
dragi dom. Po končanem petju na oder 
pritečejo mlajše učenke, ki jih lovi edini 

učenec v skupini. Njemu se več ne da 
igrati, zato predlaga, da gredo domov. 
Začnejo z igro Gremo domu. Med igro, 
pri vprašanju Kje pa je tisti dulec? in 
odgovoru V tisti hiši, v Selnici!; začnejo 
z rajalno igro Jaz pa grem v Selnico. 
Postavijo se v pozicijo za ples Zibenšrit.  
Po končanem plesu nadaljujejo z igro 
Gremo domu, ki se prekine pri vprašanju 
Kje so tisti golobi? in odgovoru V morje 

so zleteli. Nadaljujejo z rajalno igro Jaz 
pa grem na morje. Mer igro jih vodja 
igre postavlja v pozicijo za ples Sotiš. Po 
končanem plesu nadaljujejo z igro, ki jo 
končajo tako, da vodja plesa ostalim 
zagrozi s frazo Keri bo pa kaj reko, tisti 
bo kravji drek požveko. In ko se nekdo 
res oglasi, se glavna igralka razjezi in se 
zapodi za njo. Vsi se ustrašijo in zbežijo 
z odra.''
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PRAZNIČNI DECEMBER NA 
PODRUŽNICI GRADIŠČE NA KOZJAKU

Na diatonično harmoniko pa nas že drugo leto premlja 
Andrej Hartman, učenec 8. razreda OŠ Selnica ob Dravi.

Učenke in učenci so se zelo dobro predstavili in zato jim z 
mentorico iskreno čestitava. Hvala tudi vsem staršem, ki 

otroke spodbujate k ohranitvi ljudskega izročila.
                                             

Prispevek in fotografiji:
 Nataša JAVORNIK in Andreja ROBIČ, mentorici

V začetku decembra smo na 
podružnici Gradišče na Kozjaku 
izvedli ustvarjalno delavnico za 
starše. V delavnicah smo izdelovali 
snežake - skodelice iz umetne mase; 
snežake iz nogavic, napolnjenih z 
rižem, ter praznične aranžmaje. Starši, 
med njimi tudi ena babica, so z našo 
pomočjo ustvarili zelo lepe izdelke. 
Zahvaljujemo se jim za pomoč in 
sodelovanje.
V zadnjem tednu meseca decembra 
pa smo imeli kar dve kratki prireditvi. 
V goste smo povabili dramsko 

skupino iz Selnice ob Dravi pod 
vodstvom učiteljice Polonce Perkuš. 
Pred predstavo smo s pesmijo, 
plesom in deklamacijo pozdravili 
in voščili veselo novo leto. Nato so 
nam učenke 4. razreda centralne 
šole zaigrale igrico Žogica Nogica. 
Obiskal nas je tudi dedek Mraz ter nas 
presenetil z darili. Po prireditvi smo 
vse prisotne povabili na novoletni 
sejem, na katerem smo ponudili 
izdelke, ki smo jih izdelovali na 
prazničnih delavnicah.
Naslednji dan smo zaigrali v lutkovni 

igrici Zvezdica Zaspanka. Za 
lutkovno predstavo smo sami izdelali 
lutke na palici in se kot lutkarji 
odlično predstavili otrokom iz vrtca 
naše podružnice in staršem. 

''Zdaj zvezdica Zaspanka znova sveti 
tam gori na nebu in na Zemlji je vse 
prav: otroci spe, mornarji so našli pot 
in pesnik je našel rimo na besedo lonec. 
Na katero? KONEC.''  

Fotografije in prispevek: Nataša JAVORNIK  - 
Gradišče na Kozjaku



26 Selniške novice 27 | MAJ 2016

OBČINA SELNICA 
OB DRAVI

PUSTOVANJE V 
GRADIŠČU NA 
KOZJAKU

ČEZMEJNO ŠOLSKO SREČANJE
PRI SVETEM DUHU NA OSTREM VRHU

TRILI, TRILI, TRILILI
Trili, trili, trilili, ali veste kdo smo mi?
Tata, trata,tratata, šeme smo, ha,ha.
Trili, trili, trilili,, vsaka šema se vrti,
trata, trata,tratata, glasno cepeta.

Trili, trili, trilili, cepetajmo zdaj še mi,
trata, trata,tratata, da bo zima ušla.

(Mira Viglar)

Na podružnici Gradišče na Kozjaku je bil tisti pustni torek 
nekaj čisto posebnega. V šoli ni bilo pouka, po razredu so 
se sprehajali junaki iz risank in filmov, cirkusant in čebelica. 
Vsega je bila kriva čarovnica! Vse je začarala! Tudi učiteljico 
in kuharico. Poslednji dve sta izpuhteli v zrak in junaki so 
ostali sami. Plesali so, peli, se veselili in se mastili s krofi. 
Po malici so odšli na sprehod po Gradišču na Kozjaku. 

Naposled so se le utrudili in se vrnili v šolo. Čarovnici je bilo 
vsega dovolj in želela si je samo družbe svojih sošolcev in 
sošolk. Z enim zamahom čarobne palice in HOKUSPOKUS! 
je bilo vse tako kot po navadi.

Prispevek in fotografiji:
 Nataša JAVORNIK - podružnice Gradišče na Kozjaku

Oblikovanje butaric za cvetno nedeljo je eden glavnih 
stebrov šolske izmenjave med Ljudsko šolo iz Lučan 
in našo podružnico pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu. 
Tradicionalno izdelovanje presmecev ali butar je v naših 
krajih močno zakoreninjeno.
Po pripovedovanju gospe Darinke Maček smo izvedeli, 
da so tradicionalne duhovske butare narejene iz vrbe, ki 

jim domačini pravijo mucike. Na te nato zvežejo šopke, 
ki jih naredijo iz pušpana, brina, drena in tise. Na vrhu 
jih okrasijo s pisanimi trakovi. Pod mentorstvom pevk 
iz pevskega društva Lipa so bili otroci pri izdelovanju 
butar zelo pridni in ustvarjalni. Velikonočno delavnico 
koristimo tudi za izboljšavo jezikovnih kompetenc. Letos 
se nam je pridružilo tudi nekaj tretješolcev iz centralne 
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šole, ki obiskujejo fakultativni pouk nemškega jezika 
pri učiteljici Karmen Baron. Otroci s tem, ko obiščejo 
svoje vrstnike čez mejo, raziskujejo tudi svojo bližnjo 
okolico.  Druženje pomaga pri premostitvi jezikovnih 
mej. Otroci se pomešajo med seboj. Če se jim zatakne 
pri besedni komunikaciji, si pomagajo z govorico rok. K 
prostovoljnemu pouku slovenščine v Lučanah je v tem 
šolskem letu vključenih šestnajst učencev, ki so nemško 

govoreči. Druženje z našimi otroki jim pomaga pri uporabi 
slovenskega jezika.To druženje je motivacija tudi za naše 
otroke, ki imajo možnost, da se na centralni šoli vključijo v 
pouk nemškega jezika, ker vedo, da bodo lahko nemščino 
vsakodnevno uporabljali in ta jezik zanje ni več nekaj 
abstraktnega. 

Pripravila: Damjana OČKO, 
profesorica razrednega pouka

MATERINSKI DAN PRI SV. DUHU NA 
OSTREM VRHU
KDO JE MAMA?
Mama mi kupi stvari. (Urban)
Je ženska, ki vzgaja otroka. (Katarina)
Mama je tista, ki te ima vedno rada. (Zala)
Mama je samo ena. Te vzgaja in te vzpodbuja pri veliko 
stvareh. (Manuel)
Mama je oseba, ki te vzgaja in ščiti. Nam daje upanje, da 
tudi ti postaneš tako dober človek, kot je ona. (Vito)

Skupaj s pevkami pevskega društva Lipa smo strokovne 
delavke, šolarji in otroci iz vrtca podružnice Sv. Duh 
na Ostrem vrhu že tradicionalno pripravili proslavo ob 
materinskem dnevu.
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V KNJIŽNICI 
SELNICA SMO 
GOSTILI 1. SELNIŠKI 
BRALNI KLUB.

V prireditev nas je tokrat popeljal Pedenjped, knjižni junak 
Nika Grafenauerja. Pedenjped je razkuštran in radoveden 
fant. Je zelo pogumen, saj se nikogar ne boji. Prav tako je 
nagajiv, razposajen in sladkosned. Zelo rad prelistava kupe 
vseh mogočih knjig. Glasno bere in vsak list preštudira 
tako, da je njegova glava polna znanja. Najraje se poda 
v svet pravljic. Na prireditvi nas je Pedenjped popeljal k 
babici zimi, ki živi sama v zasneženi, ledeni bajtici. V njeni 
hiški je toplo in prijetno. V dolgih zimski dneh sedi ob peči 

in prede beli snežni puh, iz katerega naredi tople, bele 
kožuščke, katere shranjuje v veliko pisano skrinjo. Otroci, 
preoblečeni v živali, so potrkali na vrata njene zasnežena 
hišice in ji v zameno za tople kožuščke zapeli pesmice. 
Tako je prijazna babica zima oblekla in pomagala vsem 
živalim, ki jih je v teh mrzlih dneh zeblo. Nato je spet v 
miru sedla k topli peči in pričela presti snežni beli puh za 
nove kožuščke.

Po dramatizaciji pravljice Babica zima so kulturni program 
nadaljevale pevke s svojim ubranim petjem, ki so ga z 
deklamacijami povezovali starejši učenci, bivši učenci 
podružnice Sv. Duh na Ostrem vrhu. Učenca, Nik in Žan iz 
Gradišča, sta prireditev popestrila in zaključila z veselimi in 

popularnimi narodnozabavnimi vižami, ki sta jih izvabila 
iz frajtonaric.

Pripravila: Damjana OČKO, profesorica RP
 Fotografije: Slobodan TATALOVIČ

V Knjižnici Selnica ob Dravi smo nadgradili našo ponudbo 
za bralce, v sredo, 17.februarja 2016, smo gostili 1. 
SELNIŠKI BRALNI KLUB. Prvo srečanje je bilo namenjeno 
medsebojnemu spoznavanju ljubiteljev branja in literature 
in deljenju  mnenj, spoznanj in misli o prebranem.
Vodenje srečanj je prevzela ga. Urška VUTE, ki je uvodno 
druženje izpeljala v sproščenem vzdušju. Udeleženci so 
se najprej posvetili pravicam bralcev, sledil je prijeten 
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ENERGETSKA UČINKOVITOST IN 
NEPOVRATNA SREDSTVA

pogovor ob čaju. S svojim obiskom je klubu odlično 
popotnico prispevala tudi direktorica Mariborske knjižnice 
ga. Dragica TURJAK. Vzdušje je bilo pozitivno in tudi dobre 
energije ni manjkalo.
Udeleženci so se tudi dogovorili o izboru knjige za 
prihajajoče srečanje.

SELNIŠKI BRALNI KLUB bo potekal enkrat mesečno v 
čitalnici Knjižnice Selnica. Za dodatne informacije smo 
dosegljivi na telefonski številki 02 630 07 68 ali Knjižnica 
Selnica, Mariborska c. 26, 2352 Selnica ob Dravi.

Tekst: Ana DOLINŠEK, knjižničarka
Fotografije: Rok BERDINEK

Energetska učinkovitost v našem domu, podjetju ali na 
delovnem mestu lahko dosežemo na več načinov. Začne 
se že s preprostimi ukrepi, s katerimi mi kot uporabniki 
vplivamo na rabo energije, kot npr. redno ugašanje 
razsvetljave ob dnevni svetlobi, pravilno prezračevanje 
prostorov, zmanjševanje temperature v prostoru, kadar 
ga ne uporabljamo… S takšnimi ukrepi lahko dosegamo 
relativno visoke prihranke, ki so odvisni od predhodne 

uporabe prostora. Zagotovo pa so najučinkovitejši ukrepi 
tisti, s katerimi zamenjujemo dotrajano opremo, kotle, 
stavbno pohištvo ipd., vendar so takšni ukrepi navadno 
najdražji.
Ker je energetska obnova velikokrat finančno zahtevna, 
je ključno, da se le-te lotimo preudarno z dobrim 
načrtovanjem ter s pravilnim sosledjem faz obnove. 
Posamezni ukrepi v celoviti energetski obnovi si morajo 
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JEZIKOVNE DROBTINICE
IZPOSOJENKE IN TUJKE V SELNIŠKEM GOVORU TER 

NJIHOV IZVOR (NADALJEVANJE)

pravilno slediti. Npr. pred zamenjavo ogrevalnega kotla 
moramo celovito izolirati stavbo, saj se bo potreba po 
toploti in moči kotla bistveno zmanjšala. V nasprotnem 
primeru bomo morali predimenzionirati kotel, ki bo 
posledično deloval neučinkovito z manjši izkoristki. 
Investitor ali njegov energetski svetovalec mora v fazi 
načrtovanja energetske obnove preučiti več različnih 
ukrepov in izbrati tiste, ki imajo tako energetske kot 
finančne učinke na stavbo. Če je mogoče, se vključijo še 
drugi viri financiranja, kot npr. ugodni krediti in nepovratna 
sredstva. V Sloveniji se vsako leto namenijo sredstva 
za izboljšanje energetske učinkovitosti. Za občane se 
dodeljujejo sredstva preko Ekosklada, ki vsako leto nameni 
več milijonov EUR za področje energetske učinkovitosti in 
povečanja izrabe obnovljivih virov energije. 
Eko sklad je 4.3.2016 objavil javni poziv 37SUB-OB16 
- Nepovratne finančne spodbude občanom za nove 
naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske 
učinkovitosti stanovanjskih stavb.  Predmet javnega 
poziva so nepovratne finančne spodbude občanom 
za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko 
učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju 
Republike Slovenije. 
V tem razpisu je za naslednje ukrepe namenjenih 
15.800.000 EUR:
A- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v 
stanovanjski stavbi, 
B- vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za 

centralno ogrevanje stanovanjske stavbe, 
C- vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje 
stanovanjske stavbe, 
D- priključitev starejše eno- ali dvostanovanjske stavbe 
na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, 
E- vgradnja energijsko učinkovitega lesenega zunanjega 
stavbnega pohištva v starejši stanovanjski stavbi, 
F- toplotna izolacija fasade starejše eno- ali 
dvostanovanjske stavbe, 
G- toplotna izolacija strehe ali stropa proti 
neogrevanemu prostoru v starejši eno- ali 
dvostanovanjski stavbi, 
H- vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote 
odpadnega zraka v stanovanjski stavbi, 
I- gradnja ali nakup skoraj ničenergijske nove eno - ali 
dvostanovanjske stavbe, 
J- celovita obnova starejše eno- ali dvostanovanjske 
stavbe, 
K- nakup stanovanjske enote v tri- in večstanovanjski 
stavbi, obnovljeni v skoraj ničenergijskem razredu. 
Za izvedbo naštetih ukrepov se lahko pridobi od 20 pa 
do 50% priznanih stroškov naložbe. Ker so tovrstni razpisi 
odprti do porabe sredstev, je pomembno, da je vloga za 
nepovratne finančne spodbude čimprej na Ekoskladu. Več 
informacij lahko najdete na www.ekosklad.si.

Pripravil: Jure BOČEK, univ. dipl. inž. el., 
tehnični direktor podjetja Adesco, d.o.o.

Izpisano besedje je izbrano iz Etimološkega slovarja 
slovenskega jezika dr. Franceta Bezlaja (1976). Slovenske 
besedne družine glede na izvor uvrščamo v tri skupine.
1. Besede, ki so nastale v kontinuiranem jezikovnem 
razvoju že v praindoevropskem jeziku, npr. ovca, mati; 
besede, ki so nastale v praslovanščini, npr. sosed; besede, 
ki so nastale iz podedovanih besed v času samostojnega 
slovenskega jezikovnega razvoja, npr. hlev.

2. Besede, prevzete iz tujih, zlasti sosednjih jezikov, 
največ iz nemščine.
3. Posnemovalne besede posnemajo naravne glasove, 
npr. kokoš, mukati.
Tujka je strokovna beseda, ki je bila v 19. in 20. stoletju 
izposojena iz tujega knjižnega jezika. V rabi je le v knjižnem 
jeziku.
Največ izposojenk imamo iz nemščine (nem.), 
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praslovanščine (psl.) in drugih slovanskih jezikov, iz 
indoevropščine (ide.), iz latinščine (lat.), grščine (gršč.), 
italijanščine (ital.), iz bavarskoavstrijskega jezika (bav.
avstr.), manj pa iz drugih jezikov.
Izpisane so besede, njihov pomen in izvor.

Kinč ‚okras‘- iz madžarščine; kišta ‚zaboj‘ - iz nem.; 
kit ‚lepilo‘- iz nem; klafati  ‚govoričiti‘ - iz nem.; kles-
titi ‚obsekavati, pretepati‘ – splošno slovansko; klo-
ca ‚suha hruška‘ – iz nem.; knedelj ‚cmok‘ – iz nem.; 
kneftra ‹čevljarski jermen› – iz bav.avstr.; knof 
‚gumb‘ – iz nem.; knofla ‚zaponka, igla‘ – iz bava.
avstr.; koca ‚ vrsta odeje‘ –iz nem.; kocek ‚ prašiček, 
odojek‘ – iz slovanskih jezikov; koler, kolir ‚ovratnik‘ 
– iz nem.; koliba ‚lesena stavba, baraka‘ – iz grščine; 
komašna ‚gamaša‘ – iz nem.; kontrabant ‚tihotapl-
jenje‘ – iz ital.; korajža ‚pogum‘ – iz ital.; košta ‚hra-
na‘ – iz nem.; kovter ‚prešita odeja‘ – iz nem.; kozlati 
‚bljuvati‘ – iz slovanskih jezikov; krama ‚malovredno 
blago‘ – iz nem.; kramp ‚močna motika‘ – iz nem.; 
krancelj ‚venec‘ – iz bav.avstr.; krampati ‚praskati‘ –iz 
nem.; krap ‚krof‘ – iz nem.; kravata ‚samoveznica‘  - 
iz francoščine; kredenca ‚vrsta omare‘ – iz ital.; kreg 
‚prepir‘ – iz nem.; krepati ‚giniti, crkati‘ – iz ital.; kripel 

‚pohabljenec‘ – iz nem.; krof ‚golša‘ – iz nem.; krom-
pir – nem. Grundbirne – iz nem.; krota ‚krastača‘ – iz 
nem.; krtača ‹ščetka› – iz nem.; krumpast ‹šepav› 
– iz bav.avstr.; kuhinja – prostor za kuho – iz nem.; 
kukati ‚gledati, oprezati‘ – iz nem.; kumrn ‚suh, shu-
jšan‘ – iz nem.; kunšt ‚umetnost, znanje‘ – iz nem.; 
kvanta ‚prazno besedičenje, šala‘ – iz nem.; kvartir 
‚stanovanje‘ – iz nem.; kvit ‚izenačeno, poravnava‘ – iz 
nem.; labrati ‚ gofljati, blebetati‘ – iz ide.; lamp ‚tre-
buh‘ – iz nem.; lapa ‚taca‘ – iz ide.; larfa ‚maska‘ – iz 
nem.; larma ‚hrup‘ – iz bav.avstr.; lata ‚drog, tram‘  - iz 
nem.; lavor ‚umivalna skleda‘ – iz nem., leca ‚prižni-
ca‘ – iz nem.; lecet ‚medeni kruhek‘ – iz nem.; ledina 
‚neobdelana zemlja‘ – iz ide.; letnice ‚velika noč‘ – iz 
psl.; likof ‚gostija po kupčiji‘ – iz nem.; lim ‚lepilo‘ – iz 
nem.; loden ‚vrsta sukna‘ – iz nem.; lojtra ‚lestev‘ – iz 
nem.; lon ‚plačilo‘ – iz nem.; lopa ‚predverje, veža‘ – 
iz nem.; lopov ‚malopridnež, slepar‘ – iz madž.; lozen 
‚oguljen, zglajen‘ – iz nem.; lucifer ‚satan, hudič‘ – iz 
lat.; luckati ‚piti, sesati‘ – iz nem.; lump ‚malopridnež‘ 
– iz nem.

Nadaljevanje sledi.
Akad.prof.dr. Zinka Zorko  

ŠD TURBINA V LETU 2015
Članice in člani ŠD Turbina smo leto 2015 preživeli aktivno 
in delavno. V vseh štirih sekcijah: odbojkarska sekcija, 
pohodniška sekcija, kolesarska sekcija in motokros 
sekcija smo se trudili, da smo dosegli zastavljene cilje. 
Pri doseganju ciljev so nam veliko pomagali tudi naši 
donatorji in sponzorji, katerim se najlepše zahvaljujemo.
ŠD Turbina je društvo z dolgoletno tradicijo, saj letos 

praznuje 70 let obstoja. Prav je, da poudarimo pomembnost 
športa in skrb za vzgojo mladine v športnem duhu.

ODBOJKA
V OK Turbina smo v tem trenutku v zaključnem obdobju 
tekmovanj v sezoni 2015/2016. 
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Na vseh nivojih Državnih prvenstev, v katerih nastopamo, se tekmovanja počasi približujejo koncu.

V članskem tekmovanju za ženske OK Turbina nastopa v 
3. državni odbojkarski ligi vzhod. S tekmovanji smo pričeli 
oktobra 2015. V ligi nastopa 10 ekip, do sedaj smo odigra-
li 15 tekem. Trenutno zasedamo odlično drugo mesto in 
upamo, da se nam bo do konca uspelo zadržati na tem 
mestu, saj nam to omogoča, da se lahko udeležimo kvali-
fikacij za uvrstitev v 2. državno odbojkarsko ligo.
Tudi v mlajših selekcijah nastopamo pri ženskem delu 
kluba v vseh kategorijah tekmovanja državnih prvenstev: 
mini odbojka za deklice, mala odbojka za deklice, starejše 
deklice, kadetinje in mladinke.

Tega, ko nastopamo na vseh nivojih državnih tekmovanj, 
smo zelo veseli in ponosni na do sedaj opravljeno delo. Z 

rezultati v teh tekmovanjih smo primerljivi tudi z ekipami, 
ki v članskih ekipah tekmujejo v 1. državni ligi, kot je na 
primer OK NKBM in OK Formis.
Pri moških smo letos prvič uspeli  tekmovati v mlajših ka-
tegorijah, in sicer na državnem prvenstvu mini odbojke 
za dečke in državnem prvenstvu male odbojke za dečke. 
Tudi tukaj se tekmovanja bližajo koncu, čakajo nas samo 
še tekme za mesta.
Celotna sezona odbojkarskega kluba Turbina je izredno 
naporna, saj smo do sedaj v vseh nivojih tekmovanj odi-
grali že 75 tekem. Do konca nam jih je ostalo približno še 
15.
Da uspemo pri OK Turbina izpeljati vse  strokovno in us-
pešno, skrbi  5 trenerjev, ki se nenehno izpopolnjujemo in 
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izobražujemo, saj bomo le tako uspeli otrokom in drugim 
članom zagotoviti strokovne in zanimive treninge, saj si 
želimo, da bi vsi radi prihajali v telovadnico in pri tem tudi 
uživali

Prispevek in fotografije: Danilo MAUČNIK

POHODNIŠTVO
Za članicami in člani Pohodniške sekcije ŠD Turbina je ena 
najuspešnejših pohodniških sezon. V njej smo obiskali 
kraje in se povzpeli na vrhove, za katere marsikatera po-
hodnica in marsikateri pohodnik še slišal ni, drugim pa 
so bili dolgoletni skriti cilj. Ob vseh izvedenih aktivnostih 
smo to leto imeli še srečo z vremenom. Sezono smo začeli 
s pohodi na bližnje hribovje in se že prvo soboto januarja 
pridružili na spominskem pohodu Huberta Marina, ki ga 
v spomin na našega prijatelja in alpinista organizirajo v 
Limbušu.
Predstavniki društva za ohranjanje socialnih stikov MOST 
so nas zaprosili za pomoč pri organizaciji pohoda na 
Predlo, znamenito skalno skulpturo nad reko Dravo. Sku-
paj smo ga izvedli 6. aprila. Pohod je občasno potekal v 
pravih zimskih razmerah z močnim sneženjem in meglo. 
Napor je bil poplačan, ko se je vreme umirilo in je pogled 
s Predle segal po razgibani dolini reke Drave. Uspešno iz-
veden pohod je bil samo uvod v aktivnosti v naslednjih 
mesecih.
Ob 1. maju smo se udeležili prvomajskega pohoda na Peč-
ke, 24. maja pa binkoštnega pohoda na Duh na Ostrem 
vrhu. V začetku junija, bolj točno od 5. do 7. junija, smo 
se podali na tradicionalni obisk Loga pod Mangartom. Za 
kolesarski vzpon smo si izbrali cilj Kolovrat nad Tolminom. 
Hrib slovi po obnovljenih strelskih jarkih in kavernah, ki 
so jih zgradili v 1. svetovni vojni. Ker je ta del Soške fron-
te urejen kot muzej na prostem, je njegov ogled zanimiv 
tudi za pohodnice in pohodnike. Kolesarji in pohodnice 
ter pohodniki smo se skupaj podali v te kraje. Še dobro, da 
skupaj. Spust s kolesi do Tolmina je razen predrte zračnice 
potekal brez problemov, potem pa se je začelo. Vzpon s 
kolesi na Kolovrat je bil peklen. Strmina ni popustila niti za 
meter, sonce je neusmiljeno žgalo, sence pa ni bilo nikjer. 
Dobro, da so naše muke opazili tudi pohodnice in poho-
dniki v spremljevalnih vozilih. Na edinem možnem mestu 
so nas počakali in pripravili okrepčila ter osvežilne napit-
ke. Vsaj malo smo lahko nadomestili izgubljene moči. Pa 
še pogled s tega mesta na Tolminsko dolino je bil čudovit. 
Vzpon do vrha Kolovrata se je vseeno vlekel. Sledil je ogled 

obnovljenih ostankov 1. svetovne vojne. Čeprav hoja v ko-
lesarskih čevljih ni bila najbolj prijetna, je že sama misel 
na težave in trpljenje mladih vojakov v teh krajih pome-
nila, da ta neprijetnost v primerjavi z njihovimi izkušnjami 
sploh ni bila pomembna. Pogledi iz strelskih jarkov na do-
lino pod njimi so zares čudoviti. Pa je bilo sploh potrebno, 
da so jih morali zgraditi? Narava področje počasi vrača v 
prvotno stanje. Ostanki vojne so vse manj vidni. Prav je, 
da se posamezni odseki Soške fronte ohranijo kot muzej 
na prostem. V spomin in opomin mlajšim generacijam, da 
se takšna človekova neumnost ne bi več ponovila. Sledil 
je kolesarski spust v Kobarid in potem dolga pot do Loga 
pod Mangartom. Težek kolesarski vzpon na Kolovrat je 
terjal svoj davek, spremljevalno vozilo je bilo vse bolj pol-
no, kolesarjev na poti pa vse manj. Večer je hitro minil, noč 
je bila kratka, nov dan se je začel zelo zgodaj. Načrtovan je 
bil vzpon na 2420 m visok Špik Hude police (Cima di Terra 
Rossa). Hrib stoji v Italijanskem delu Alp. Slovensko ime 
hriba in hribov okoli njega govori o tem, da so tudi tu ne-
koč živeli kleni Slovenski ljudje. Pot z avtomobilom nas je 
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vodila preko gorskega prelaza Predel, ob Rabeljskem jeze-
ru do spodnje postaje krožnokabinske gondole na Italijan-
ski strani Kanina (Sella Nevea) ter se končala na parkirnem 
prostoru na planini Pecol. Kar nekaj dni pred načrtovanim 
pohodom smo organizatorji pohoda spremljali snežne 
razmere na hribu. Panoramska kamera na Kaninu zajema 
tudi to področje. Snega je bilo vsak dan manj, kar je samo 
potrdilo našo odločitev, da gremo. In prav smo storili. Pla-
nina je res ogromna. Na njej stoji sirarna in malo višje še 
planinska koča, ki pa je bila na žalost zaprta. Ta planina je 
tudi izhodišče za vzpon na znameniti Montaž. Že kmalu 
potem, ko smo zapustili zaprto planinsko kočo, je sledilo 
prvo presenečenje. Nedaleč od nas je na položni skali dre-
muckal svizec. Ni se dosti menil, za nas tujce, ki motimo 
mir v njegovem domovanju. Presenečenj še ni bilo konec, 
pred nami se je prikazal velik trop kozorogov. Ravno so z 
drgnjenjem ob skale menjavali dlako. Ležala je povsod ob 
skalah. Kozorogi so se navadili obiskovalcev gora. Niso se 
prestrašili. Našim pohodnicam so celo jedli iz roke. Vzpon 
do vrha je ob takšnih doživetjih hitro minil. Kljub megli, ki 
se je pričela valiti čez sosednje vrhove, smo lahko obču-
dovali prepadne stene sosednjih vrhov. Mogoče se bomo 
v naslednjih letih povzpeli še na katerega izmed njih. Ob 
spremstvu kozorogov smo se hitro spustili na planino, ki 
je bila polna prebujajočega se cvetja. Prava paša za oči. 
Obiskali smo tudi sirarno, poskusili smo njihove sire in 
domače pivo ter še nekajkrat fotografirali svizce, ki so se 
igrali v bližini. Planinsko turo smo zaključili s kopanjem 
v Rabeljskem jezeru. Voda še nikoli do takrat ni bila tako 
topla. Kopanje je res prijalo. Ob povratku v prostore naše-
ga začasnega bivanja smo si pripravili obilno večerjo in se 
pripravili na naslednji dan. Po zajtrku, pospravljanju in či-
ščenju prostorov smo se odpeljali do Koče pri izviru Soče. 
Ogledali smo si izvir in se podali proti biserom Zapotoške 
doline, Zapotoškim slapovom. Čeprav so malo poznani, so 
res vredni ogleda, pa še pot do njih ni pretežka. Najbolj 
hrabri pohodniki so se celo okopali v enem izmed tolmu-
nov. Ostali smo počakali do osvežitve v jezeru Jasna, jeze-
ru nad Kranjsko goro, kjer smo tudi zaključili zelo uspešen 
kolesarski pohodniški vikend.
Želja po obisku hribov je zelo kmalu narekovala nove po-
hode. Ob dnevu državnosti smo se udeležili tradicional-
nega pohoda na Areh, ki ga organizirajo v sosednji občini 
Ruše. Obetal se je lep začetek meseca julija. Že 8. julija smo 
se podali v Logarsko dolino. Naš cilj sta bila 2000 m visoko 
Savinjsko sedlo in 2203 m visoka Mrzla gora. Mrzla gora 
sicer ne spada med naše najvišje vršace, krasi pa jo s teh-
ničnimi sredstvi najmanj zavarovana, označena pot. Mar-
sikdo, ki vse zavarovane poti primerja s potmi na očaka 
Triglav, je šele tu spoznal, kakšne so prave planinske poti v 

Alpah. Posamezni deli poti sploh nimajo tehničnih varoval. 
Slediti je potrebno naravnim razčlembam in markacijam. 
Vložen trud je poplačan z razgledom z vrha. Vzpon smo 
začeli na parkirišču pod slapom Rinka. Slap ni bil bogat z 
vodo, kljub temu pa si ga je vedno vredno ogledati. Voda 
iz izvira Rinke je še vedno ena izmed najboljših vod v naših 
hribih. Ob vzponu Frischaufovega doma na Okrešlju nis-
mo obiskali, pohod smo nadaljevali mimo zavetišča GRS 
Celje in se na odcepu poti pod Savinjskim sedlom razšli s 
pohodnicami, ki so se napotile proti sedlu. Tisti, ki so prvič 
stopali po tako zavarovani poti, so proti vrhu Mrzle gore 
potočili kar nekaj potnih srag, spust z vrha pa je bil pravi 
preizkus njihove psihične pripravljenosti. Pogled z vrha je 
segel na vrhove nad Logarsko dolino, na Ojstrico, Babe, 
Planjavo, Kamniško sedlo, Brano, Turško goro in Rinke. Tam 
nekje zadaj sta se kazala še Skuta in Grintavec. Nekatere iz-
med njih smo že obiskali, drugi še čakajo na naše pohode. 
Ob povratku smo se ustavili ob spominski skali, na kateri 
so na ploščah navedena imena v okoliških hribih pones-
rečenih gornikov, alpinistov in reševalcev. V tišini smo se 
spomnili naših številnih skupnih poti. Obe naši skupini sta 
se srečali na Okrešlju. Po okrepčilu in obveznem fotogra-
firanju smo se ob obljubi, da se sem še vrnemo, odpravili 
proti dolini.
Nekateri člani naše sekcije so kot vojaški rezervisti služili 
v enotah na meji s sosednjo Avstrijo. Podali so predlog, 
da prehodimo del »graničarske poti«. Pohod smo orga-
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nizirali 15. avgusta. Začeli smo ga na Žavcarjevem vrhu, 
odšli do doma Škorpijon in od tam pot nadaljevali ob meji. 
Pot je za čuda še vedno zelo dobro vidna. Kot potokazi so 
nam služili obmejni kamni, pa tudi naši kolegi »graničarji« 
vsega še niso pozabili. Na poti smo se okrepčali pri prija-
znih domačinih na Knapovi domačiji. Pohod ob meji smo 
zaključili na Duhu na Ostrem vrhu. Preostali del »graničar-
ske poti«, ki poteka po območju naše, občine nas še čaka 
v eni od naslednjih pohodniških sezon. Čakal nas je samo 
še spust v dolino. Končali smo ga doma, v Selnici ob Dravi.
 Dobro pripravljeni smo pričakali osrednji cilj lanskoletne 
pohodniške sezone. Od 28. do 29. avgusta smo se odpra-
vili v Julijske Alpe. Prespali smo na Koči na gozdu, koči pod 
Vršičem. Naš cilj je bil lepotec v Martuljški gorski verigi, 
2472m visoki Špik. Vršac z najlepšimi razgledi z vrha. Na 
pot smo se odpravili še v temi. Prijazni oskrbniki koče so 

nam kljub zgodnji uri pripravili čaj in kavo. Z avtomobili 
smo se odpeljali do Ruskega križa na Vršiški cesti. Dan se je 
začel delati tam nekje na poti v dolino Krnice. Še v mraku 
smo odšli mimo Koče v Krnici. Tu smo prvotno nameravali 
prespati, pa so polhi v sobah povzročili preveč škode in 
nam niso mogli ponuditi prenočišča. Pot smo nadaljevali 
proti sedlu Lipnice. Kmalu so se začeli kazati z vzhajajočim 
soncem obsijani sosednji vršaci. Nepozabni pogledi, pravi 
raj na zemlji. Vse bolj prepoznavni so postajali Prisojnik, 
Škrlatica, Ponce, Oltarji in Razor. Zaradi nevarnosti padajo-
čega kamenja smo si morali zadnji del poti proti vrhu na-
deti čelade. Pot je potekala po precej krušljivem pobočju, 
zahtevala je veliko mero pazljivosti in koncentracije. Kljub 
temu smo kmalu bili na vrhu. Pogled z vrha zares potrjuje 
trditev, da Špik spada med vrhove z najlepšim razgledom. 
Vreme nam je bilo zares naklonjeno, razgledi pa preprosto 
nepozabni. Čeprav je bilo prijetno poležavati na toplem 
soncu, nas je zavedanje, da je pot v dolino še zelo dolga, 
hitro prisililo k povratku. Kmalu po začetku spusta se je za-

čela kazati utrujenost dolgega vzpona. Noge so postajale 
vse težje, korak vse počasnejši. K temu je prispevala še ve-
lika vročina. Razkropili smo se v manjše skupine in se sešli 
šele pri Koči v Krnici. Osvežitev je bila na dosegu roke. Do-
besedno. Steklenice s pijačo so se nahajale v lesenem kori-
tu, v katerega je tekla mrzla voda. Pijačo smo si enostavno 
postregli sami, plačali pa jo  ob odhodu. Ob povratku proti 
avtomobilom smo se ustavili še ob spominskem obeležju, 
ki so ga gorniki in občanke ter občani Kranjske Gore pos-
tavili v spomin na svoje sokrajanke in sokrajane, ki so se 
ponesrečili v gorah in v spomin na vse gornice in gornike, 
ki so se ponesrečili v okoliških hribih. Med ogledom spo-
minskih ploščic smo se spomnili na marsikaterega gorniš-
kega tovariša, s katerim smo delili toliko lepega. Povezoval 
nas je skupni gorniški korak. Ob povratku domov seveda 
nismo pozabili na obvezno kopanje v jezeru Jasna. Res je 
prijalo, le voda je bila precej bolj hladna kot takrat, ko smo 
se zadnjič v njem okopali.
Sezona visokogorskih tur se je končala. V jeseni smo se 
13. septembra podali na Kaplo na Kozjaku in prehodili 
razgledno in srčno pot ter se 07. novembra pridružili  še 
na »Martinovem« pohodu na Vinski vrh. Za vzdrževanje 
fizične pripravljenosti smo opravili še nekaj pohodov na 
bližnje gričevje in planinsko pohodniško sezono končali z 
nočnim »Božičnim« pohodom na Duh na Ostrem vrhu in 
obiskom »polnočnice« v tamkajšnji farni cerkvi.
Cilji za letošnjo planinsko pohodniško sezono se počasi 
kristalizirajo. Upamo, da je ne bo preveč krojilo vreme. S 
kondicijskimi pripravami smo že začeli. Opravili smo nekaj 
pohodov na nam domačo, dobro poznano hribovje. Vse 
ljubitelje gorskih lepot in planinskih pohodov vabimo, da 
se nam pridružijo.

Besedilo in fotografije: Zdravko MARIN

KOLESARJENJE
Kolesarjenje na Kolovrat in nazaj v Log pod Mangartom 
je bilo dolgo okoli 110 km in premagali smo 970 višinskih 
metrov. Vzpon je bil zaradi vročine in seveda strmine zelo 
naporen. Sreča, da so nas spremljale pohodnice in poho-
dniki v spremljevalnem vozilu in poskrbeli za okrepčila.
Kolesarska sekcija Turbine je 16.5. 2015 pripravila skupin-
ski vzpon na Sveti Duh na Ostrem vrhu v sklopu občin-
skega praznika. Kolesarili smo po Selniški grabi in pričeli 
nabirati vzpone za Kobanskega korenjaka 2015. Na Duh je 
preko leta do začetka oktobra prikolesarilo 172 kolesarjev. 
Kobanski korenjaki pa so postali tisti, ki so zbrali deset in 
več vzponov na Duh. To je uspelo 11 kolesarjem.
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Konec junija smo se kolesarji Turbine odzvali akciji Janka 
Lisjaka, ki je pripravil kolesarjenje ob mejah občine Selni-
ca ob Dravi. Pot nas je vodila od Viltuža do Žavcerjevega  
vrha, proti  Sv. Duhu na Ostrem vrhu, naprej do kmetije 
Holand v Gradišču in nazaj v  Selnico.

V sezoni smo organizirali krajše izlete po domači okolici, 
za katere smo se dogovarjali sproti, glede na vreme.

Besedilo in fotografije: Davor MARTINJAK

MOTOKROS
Sekcija motokros je uspešno zaključila svoje dejavnosti. 
Prisotni smo bili na vseh pomembnejših tekmovanjih in 
prireditvah, kot so Evropsko prvenstvo v Orehovi vasi, 
Enduro dirka v Liki na Hrvaškem, Raša enduro No fear no 
limits. Organizirali smo srečanja in vožnje z moto klubi 
Dirt crew, Fulare mx team Slovenj Gradec, Motoklub Divje 
svinje Lovrenc ter Motoklub Jama Dobrovce, s katerimi si 
delimo izkušnje ter sodelujemo pri pripravah na sezono.

Besedilo in fotografija: Boštjan ARNUŠ
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PUSTNI KARNEVAL 2016
Glede na to, da si je letošnji pustni karneval ogledala ali 
aktivno sodelovala v dvajsetih skupinskih maskah skoraj 
vsa Selnica, je opisovati ta nadvse veseli dogodek nepo-
trebno.  Pa vendar bom zapisal nekaj misli, da dogodek ne 
bo zašel v pozabo. 
Dobro je, da pustimo bodočim rodovom informacijo, da 
je Selnica v teh časih imela svoj pustni karneval in kako 
številčno so v njem aktivno sodelovali občani.
Letošnji pust nam bo ostal v spominu po presežkih. V 

dvajsetih skupinskih maskah, skupaj z organizatorji, je 
sodelovalo 240 občanov. Maske so izhajale iz vseh zasel-
kov občine Selnice ob Dravi, Ruš, Lovrenca na Pohorju in 
Brestrnice. Prijetno smo bili presenečeni nad izvirnostjo in 
duhovitostjo mask. Večina mask je predstavljala dogodke 
iz ljudskega življenja in dela. Nekaj pa tudi iz aktualnih do-
godkov v Sloveniji. Slike, ki jih objavljamo, nazorno govo-
rijo o tem.

Za spodbudo vsako leto pripravimo nagrade za »naj idejo«, najizvirnejšo in najbolje izvedeno in predstavljeno masko. 
Komisija je se je po dolgem premisleku odločila takole:
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1. Mesto: Falski vinarji-Johanez klub.

2. Mesto: Minjončki-Simple bar. 

3. Mesto: Begunci-PGD Selnica ob Dravi. 4. Mesto: Čebelarji iz Brestrnice, ki so nas zastopali na 
Ptujskem karnevalu
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Ne samo nagrajene maske, tudi večina drugih si zasluži 
omembo.
Dravske vile so nam prišle povedat, da so doma v velikem 
vodotoku. Nekoč so ljudje v veliki meri živeli od Dravskih 
darov, danes pa jih vse bolj jemlje državna birokracija.
Cigani iz Ranhofa so se prepričali, da Selničani še vedno 
radi dajo za norčije in smeh. Meta je samorastnike pripelja-
la na samotežnih garah. Deklice so za gromki aplavz zape-
le in zaplesale. Ogledali smo si lahko sliko s panjske konč-
nice. Vojaki treh dežel so se združili v eni skrbno izvedeni 
maski. Pa ovčke iz Gradišča, domače pajkice, kokošnjak in 
orači z Ruso iz Cerkvenjaka so bili zanimivi. Peter Prevc pa 
je napovedal svetovni rekord. Na čelo povorke so se letos 
postavili godbeniki iz Ruš. Še bi lahko naštevali, a naj bo 
dovolj.
Po končani predstavitvi mask, na igrišču za šolo, ki jo je 
lepo vodila »Viltuška gospodična«, Sara Pokeržnik, smo se 
preselili na kratko pustno rajanje v Hram kulture Arnolda 
Tovornika. Z domačimi muzikanti smo se zavrteli v veselih 
ritmih in okrepčali s slastnimi čevapčiči domačega mesar-
ja.
Tako lepo in kulturno bogato smo preživeli sončen, febru-
arski dan. 

Zapisal in fotografiral: Janko LISJAK
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KOPRIVA
Ob poteh in hišah, na travnikih in 
gozdnih jasah, ob potokih in rekah, 
na njivah in vrtovih. Povsod, kjer je 
kanček rodovitne zemlje, raste pri 
ljudeh ne preveč zaželena kopriva. S 
svojo navzočnostjo pri ljudeh še ved-
no pomeni, da ne skrbijo za urejenost 
svojega okolja. Pekoča nadloga, ki 
opeče vsakogar, če se je neprevidno 
dotakne, je nadvse koristna za naše 
boljše počutje in zdravje.
Kljub temu da pri ljudeh ni  priljublje-
na, v vsej svoji veličini pomaga lju-
dem na vsakem koraku. Od korenin, 
listja, stebla do semen je v celoti zdra-
vilna. Vse od zgodnje pomladi do po-
zne jeseni nas potrplježivo čaka, da 
se sklonimo jo poberemo in koristno 
porabimo zase in svoje bližnje.
Pri nas najdemo veliko koprivo (Urtica 
dioica) in malo koprivo (Urtica urens), 
razlikujeta se po velikosti, obliki listov 
in manjših malenkostih, katere niso 
bistvenega pomena, saj sta obe ra-
stlini enako zdravilni.

Koprive nabiramo na sončnih legah 
Kobanskega že v mesecu marcu, ta-
koj ko skopni sneg. Ravno te prve 
spomladanske so zelo bogate z že-
lezom, magnezijem, natrijem, kali-
jem, fosforjem, kalcijem in drugimi 
minerali, encimi, kislinami. Spomladi 
so prijetnega okusa primerne, da jih 
uporabimo v špinači, juhi, pecivu, 
kruhu, solati, smoothiju, sokovih, lah-
ko jih posušimo za čaj ali jih zmeljemo 
v prah za dodatek jedem. V primeru, 
da jih želimo uživati sveže, maramo 
odstranit pekoče dlačice, v katerih je 
čreslova in galusova kislina in druge 
učinkovine, ki povzročijo koprivnico 
in so močno pekoče, še zlasti za otro-
ke. Dlačice najlaže odstranimo tako, 
da koprivo utrgamo, primemo spodaj 
za steblo, obrnemo tako, da je listje 
navzdol in nekajkrat potegnemo z 
roko, da se dlačice povsem odstrani-
jo. Pri tem delu priporočam uporabo 

rokavic, zlasti za tiste, ki so občutljivi. 
Tako očiščene koprive lahko upora-
bimo v solati ali jih zaužijemo kar na 
licu mesta. Za pripravo ostalih jedi in 
sušenje pri koprivi vedno odščipne-
mo vrh oziroma še do dve vrsti listi-
čev, tako obrana kopriva bo potem 
nemoteno rastla naprej in bomo lah-
ko njene zdravilne lastnosti uporab-
ljali preko celega leta.

Zeleni deli koprive so uporabni od 
marca do konca septembra. Ko kon-
cem avgusta ali v začetku septembra 
dozorijo koprivna semena, pričnemo 
z njihovim nabiranjem. Koprivna se-
mena so bogat vir železa, vitamina 
A in drugih sestavin, ki jih ima sama 
kopriva. Semena naberemo, posuši-
mo in posušena temeljito očistimo 
vse nepotrebne navlake. Prečišče-
na semena lahko uživamo surova, v 
sokovih, smoothijih, z jogurtom ali 
skuto, z medom ali iz njih pripravimo 
različne tople napitke oz.čaje. S seme-
ni imam dobre izkušnje, že vrsto let 
svetujem njihovo uporabo vsem, ki 
imajo težave s pomanjkanjem železa 
oziroma so slabokrvni. Učinek kopriv-
nih semen je pri veliki večini ljudi sko-
raj neverjeten in pripelje do znatnega 
izboljšanja krvne slike brez kemičnih 
pripravkov, kateri imajo običajno po-
leg dobrih lastnosti vsaj še enkrat to-
liko slabih. 

Od zgodnje spomladi do jeseni nabi-
ramo koprivno listje in koprivna se-
mena. Ob nastopu jeseni, ko se vege-
tacija prekine in se rastline pripravijo 
na zaslužen počitek, pričnemo s ko-
panjem koprivnih korenin. Pri kopa-
nju koprivnih korenin se moramo za-
vedati, da ne smemo odstraniti vseh, 
ker bomo naslednje leto brez njih 
in zelenih delov (še posebej, če smo 
pred tem pobrali semena). Vzamem 
samo polovico razpoložljivih, ostale 
so za naslednje leto (razen pri mali 

koprivi, ki je enoletna rastlina). Po 
nabiranju korenine temeljito pretre-
semo in odstranimo vse, kar ne sodi 
zraven, zatem jih pod tekočo vodo 
operemo. Pri čiščenju in pranju mora-
mo biti zelo pazljivi, da ne poškoduje-
mo korenin in njihove povrhnjice. Ne 
drgnimo jih preveč! Če na njih ostane 
malo zemlje, nič hudega, saj koprive 
rastejo v dobri zemlji in nam ne bo nič 
škodila. Koprivne korenine temeljito 
posušimo(temp. naj ne presega 35 
stopinj), in ko so povsem suhe, zdro-
bimo na manjše koščke, takrat še od-
pade tista zemlja , ki je morda nismo 
pred tem očistili.. Posušene shranimo 
v suh temen prostor in za to primerno 
embalažo.

Od pomladi do jeseni smo si nabirali 
koprivo in si shranjevali za čas, ko je 
ne bomo imeli na voljo. V zimskem 
obdobju je čas za njeno uživanje in 
zaščito našega telesa. Lastnosti kop-
rive je temeljito opisal v  pesnitvi dr. 
Heinrich Hoffmann (1809 – 1894):

»Kopriva, ti nespoznana zel, tebe moram 
hvaliti,
tvoja krasna zelenina je v najlepši obliki 
ustvarjena iz železa,
kalcija, kalija, fosforja, samih dragocenih 
vrednot,
ki kalijo iz naročja dobre matere zemlje.
Le k njim se ti je treba skloniti,
Natrgati poganjke za blagor svojega telesa
In jih uživati kot sok, sočivje ali čaj.
To, kar zastonj raste v gozdu, na poti in trati,
celo še bliže, kraj na poti v bornem 
velemestu,
jemlji, kar ti čisto in nepokvarjeno ponuja 
dobrotljiva  narava
v svoji dobrohotni ljubezni na svojih 
blaženih poteh.«

Koprivo uporabljamo v različnih ob-
likah in na različne načine. Uporab-
na je za prehrano, zdravilo, zaščito 
rastlin (škropivo) in gnojilo. Koristna 
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je za ljudi, živali in rastline.  Koprivo 
ljudje uporabljajo na različne načine, 
z njimi dosežemo izboljšanje svojega 
počutja, zdravstvenega stanja, izbolj-
šajo rast rastlin na vrtovih in še veliko 
drugega.

V večletni uporabi kopriv in izkušnjah 
z njimi, pred vsem pa po dobrih od-
zivih uporabnikov navajam naslednje 
osnovne recepte,  za katere menim, 
da bodo za vas najbolj uporabni:

Čaj pri težavah s prostato (tudi ra-
kasta obolenja): kopriva korenina 40 
g, kopriva list 5 g, drobnocvetni vrbo-
vec 30 g, njivska preslica 10 g, breza 
list 10 g, zlata rozga 5 g.(količine so za 
3 tedne).
V liter vrele vode damo 4 čajne žlič-

ke pripravljene mešanice (zelišča naj 
bodo zdrobljena in temeljito preme-
šana), pustimo stati 10 min., precedi-
mo. Precejeno lahko shranimo v ter-
mo steklenico in pijemo preko dneva 
po požirkih minimalno 1 liter na dan.

Slabokrvnost: 100 g koprivnih se-
men (nabirajo se v jeseni), 600 g eko-
loškega medu.
Koprivna semena v možnarju zdrobi-
mo in jih vsujemo v kozarec za vlaga-
nje, dodamo ustrezno količino medu, 
temeljito premešamo in pustimo sta-
ti najmanj 7 dni. Zatem pričnemo z 
uporabo 1čajno žličko zjutraj in 1 čaj-
no žličko zvečer

Vitaminski napitek: 100 g suhih 
koprivnih listov, 40 g šipka (samo olu-

pki), 40 g borovnic.
1 veliko žlico navedene mešanice  
damo v pol litra vrele vode in pusti-
mo, da še pet minut vre. Odstavimo in 
pustimo stati vsaj 3 ure, zatem prece-
dimo in pijemo trikrat dnevno po pol 
skodelice.

Če imate vprašanja  v zvezi z zdravil-
nimi zelišči, njihovo uporabo, zdravil-
nimi učinki  oz vašimi zdravstvenimi 
težavami, pošljite svoja vprašanja na  
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski 
trg 4 ali na elektronski naslov alinac.
urbas@gmail.com.
Odgovori bodo v naslednji številki oz. 
v sedmih dneh na vašem elektron-
skem naslovu.

Pripravil: Janez URBAS

TRADICIONALNI BOŽIČKOV 
OBISK NA RANHOFU

Nekaj utrinkov s predstave »Janko in Metka«

Že peto leto zapored je na Ranhofu 
nastala mala pravljična dežela, kjer so 
se v petek, 18. 12. 2015, mudili Janko 
in Metka z očetom ter mačeho in  hu-
dobna čarovnica, ki je na veselje vseh 
otrok končala v krušni peči, Janko in 
Metka pa sta se srečno vrnila v oče-

tov objem. Predstavo, v kateri so ig-
rali domačini, so si ogledali otroci in 
odrasli iz bližnje okolice, tudi dobri 
decembrski mož, ki se je pripeljal v 
saneh s konjsko vprego, je bil navdu-
šen nad nastopajočimi. Tako je Boži-
ček po predstavi nagovoril navzoče, z 

otroki zapel, vse pridne tudi obdaril, 
odrasli pa so ob kozarčku tople pijače 
izmenjali besedo ali dve ter si zaželeli 
mirne prihajajoče praznike.  

Zapisala: Urška VUTE
Foto: BKTV 
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21. TRADICIONALNO POSTNO 
ROMANJE MARIBORSKE 
METROPOLIJE K »SVETNICI UPANJA«

Pridni otroci čakajo darila. Pozorno občinstvo

VICENZA, MONTE BERICO, 
SCHIO, TRENTO IN 
CHIAMPO
4. IN 5. MAREC 2016

Upanje je gibalo življenja. Upanje 
postane življenjski slog, ko si prido-
bimo dovolj globinskega zaupanja. Z 
zaupanjem zremo v prihodnost, ki ne 
bo vedno boljša, kot si običajno želi-
mo, a bo vedno nova priložnost, da se 
naučimo nečesa za nas pomembne-
ga.  Kako se obup vda in upanje vztra-
ja, zvemo od sv. Bakhite, »svetnice 
upanja«, h kateri nas je vodilo tokra-
tno, že 21. tradicionalno postno ro-
manje mariborske metropolije.
Duhovno, kulturno in umetniško 

nas je tokrat obogatil obisk severne 
Italije. Sprva smo se podali v mesto 
Vicenza, kjer na griču Monte Berico, 
tik nad mestom, stojita mogočna 
bazilika Matere Božje in samostan 
servitov. Marijina priprošnja je v 15. 
stoletju rešila mesto pogubne kuge, 
v zahvalo pa so meščani sezidali ka-
pelo. V naslednjih stoletjih je bila le-ta 
dozidana in večkrat obnovljena; pri 
tem so sodelovali različni gradbeniki, 
med njimi slavni Andrea Palladio. V 
17. stoletju je dobilo svetišče veliča-
stno podobo, kakršno ima še danes. 
Tu smo obhajali prvo slovesno romar-
sko mašo; med njo nas je nagovoril 
mariborski nadškof  metropolit msgr. 
Alojzij Cvikl, ki je tokrat prvič duhov-
no vodil postno romanje.

Bil je prelesten sončen dan, zato je 
bil pogled z vzpetine Monte Berico 
na mesto Vicenza in gorovje Dolo-
mitov na obzorju prav posebno do-
živetje. Tudi potep po zgodovinskem 
mestnem središču nas ni pustil rav-
nodušnih. Andrea Palladio, veliki re-
nesančni mojster v gradbeništvu, je 
ustvaril veliko dragocenih umetnin; 
prav zato slovi Vicenza kot Palladije-
vo mesto. Sprehod nas je vodil mimo 
osrednjih znamenitostih mesta, kot 
so med drugim zahodna vrata nek-
danjega srednjeveškega mestnega 
obzidja, grajski trg in Palladijev spo-
menik. Zagotovo nam je v spominu 
ostala tudi stolnica, v kateri je lepo 
odmevalo, ko je 300 romarjev v en 
glas nekajkrat zapelo »Kristus kraljuj«. 
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Pridni otroci čakajo darila.

Ostala nam je ena ura prostega časa, 
nakar smo se podali v kraj Schio.

V Schiu smo prisluhnili zgodbi Jožefi-
ne Bakhite, ki jo je papež sv. Janez Pa-
vel II. leta 2000 razglasil za svetnico. 
V njej imamo prvo afriško svetnico; 
papež Benedikt XVI. jo je imenoval 

»svetnica upanja«. V tem kraju je ži-
vela 45 let. Obiskali smo njen grob, 
njeno samostansko sobo in muzej. 
Sv. Bakhita je bila sprva sužnja, ki je 
morala prestati nepopisno trpljenje; 
Božja previdnost ji je odprla pot do 
svobode, da je lahko postala redov-
nica in dozorela v »svetnico upanja«. 
Njeno življenje, polno duhovne hra-
ne in prepojeno z naravnanostjo 
dobrohotnosti,  se dotakne vsakega 
srca: človeka sicer sprva prevzame 
groza, a hkrati doživi mir in upanje. 
Začutimo, kako se obup vda in upa-
nje vztraja. Ob vprašanju, kako bi se 
odzvala, če bi ponovno srečala ljudi, 
ki so jo kot sužnjo prodajali in trpin-
čili, je odgovorila:

»If I were to meet those who kidnapped 
me, and even those who tortured me, I 
would kneel and kiss their hands. For, if 
these things had not happened, I wou-
ld not have been a Christian and a reli-
gious today.«

»Če bi srečala tiste, ki so me ugrabili in 
celo mučili, bi pokleknila in poljubila 
njihove roke. Kajti če se te stvari ne bi 

bile zgodile, danes ne bi bila ne kristjan 
in ne redovnica .«

Prvi dan romanja se je prevesil v ve-
čer, sledile so vožnja do hotela, večer-
ja in nočitev.
Zdanilo se je drugo jutro, sicer hla-
dno in deževno. Ne da bi nas moti-
lo vreme, smo se odpeljali v Trento, 
prestolnico pokrajine Trentino in 
mesto sredi mogočnih gora. Kraj je 
znan predvsem po 19 let trajajočem 
Tridentinskem cerkvenem zboru, ki 
ga je v 16. stoletju sklical papež Pa-
vel III. Ta zbor je spodbudil katoliško 
prenovo in za nekaj stoletij usmerjal 
katoliški odnos do sveta, družbe in 
do drugih krščanskih veroizpovedi. 
Dopoldansko mašo smo imeli v slo-
viti cerkvi Marijinega vnebovzetja. 
Zven orgel je storil, da je umetnina, 
v kateri smo obhajali bogoslužje, še 
bolj spregovorila. Zatem smo šli v 
romansko stolnico iz 13. stoletja, kjer 
so koncilski očetje slovesno razglasili 
sklepne odloke zbora. Sledil je prosti 
čas; osvežili smo se z italijanskim ka-
pučinom, si privoščili pico ali testeni-
ne ter nakupili spominke.

Cerkev Matere Božje na griču Monte Berico - 
Vicenza
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Stolna cerkev v Trentu

Zgodnje popoldne je bilo že delno 
zasneženo in sledila je vožnja proti 
»italijanskemu Lurdu«, mestu Chi-
ampo. Spotoma smo si ogledovali 
kilometre dolge, lepo negovane vi-
nograde in sadovnjake. Za lepše po-
doživetje Lurda smo zapeli tudi zna-
no lurško pesem »Zvonovi zvonijo«.

Dospeli smo v samo mesto in se na-
potili proti votlini, močno podobni 
oni v Lurdu; zamislil si jo je in leta 
1935 zgradil bl. p. Claudio Granzotto 
kot izraz svoje predanosti Materi Bož-
ji. V neposredni bližini smo vstopili v 
sodobno cerkev in prisluhnili razlagi 
vsebine dovršenih mozaikov, s kateri-
mi je cerkev olepšal p. Marko Ivan Ru-
pnik. Ker je močno deževalo, smo kri-
žev pot molili kar v tem novodobnem 
svetišču in notranje doživljali Jezu-
sovo trpljenje in sporočilo mozaikov. 
Po končani pobožnosti smo si lahko 
ogledali zanimiv muzej, kjer hranijo 
mnogo raznolikih živali v naravni ve-
likosti in podobi, od pisanih metuljev 
v velikosti dveh dlani do ptiča emuja, 
ki odrasel v velikosti presega človeka. 

Zmračilo se je in napočil je čas za po-
vratek proti domu. Čakala nas je kar 
dolga vožnja, ki pa ni bila dolgočasna, 
saj smo si jo popestrili s petjem, s pri-
povedovanjem šal in zgodb; utruje-
nost smo lajšali s počitkom. Ko smo 
se razhajali, smo še močneje dojeli, 
da smo kot romarji bili ena družina in 
bomo vsaj do neke mere takšni tudi 
ostali, zlasti ob srečanjih, ki se bodo 

dogodila v življenju, in ob obujanju 
spominov. V tem času pred veliko 
nočjo nas napolnjuje upanje, ki smo 
se ga navzeli ob sv. Bakhiti, »svetnici 
upanja«. Njo je, kot je rekla sama, Gos-
pod močno ljubil, zato nam ona sama 
naroča, naj sočutno ljubimo vsakogar.

Zapisala: Ines ŠINKO
Fotografije: Karl LAMPREHT

Sodobna cerkev z mozaiki p. Rupnika - Chiampo
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V LETU 2016 NAS JE VODILA V LJUBLJANO

Na tribunah nogometnega stadiona Stožice

12. marca smo se napotili v 
naše glavno mesto Ljubljano. 
Ob 7. uri smo pot pričeli v Selnici, 
z vožnjo mimo Celja do Trojan, kjer 
smo imeli postanek za osvežitev in 
jutranjo kavico s krofom. Pot smo na-
daljevali do našega glavnega mesta, 
do Ljubljane. Najprej smo si ogledali 
največji športni center Stožice, ki je 
bil odprt avgusta 2010. Center je hi-
bridno zasnovan športni kompleks, ki 
meri 182.000 kvadratnih metrov, ob-
sega pa nogometni stadion s 16.038 
sedeži ter večnamensko dvorano 
Arena Stožice z zmogljivostjo 12.484 
obiskovalcev. S tem ponuja uravno-
teženo interakcijo med športnimi in 
kulturnimi vsebinami. Arena je poleg 
športnih aktivnosti primerna tudi za 
izvedbo kulturnih in zabavnih prire-
ditev ter kongresov in poslovnih do-
godkov. Tribune so razdeljene na »ze-
leni«, »rdeči« in VIP sektor. Tribune so 
na posebnih nosilcih, tako da se lahko 
tudi zložijo in je tako igralna površina 
večja.
 Z vodnico smo se sprehodili po tri-

bunah stadiona, kjer smo uživali ob 
pogledu na zeleno igrišče. Sledil je 
ogled garderob za domačo in gostu-
jočo ekipo. Videli smo tudi prostore 
za pridržanje razgrajačev na športnih 
ali drugih prireditvah (mini zapor). 
Na ploščadi pred vhodom na tribune 
so bili še vidni ostanki izpred dveh 
dni, ko je bila na stadionu otvoritev 
»Ljubljana, zelena prestolnica Evro-
pe 2016«. Pri ogledu velike športne 
dvorane si nismo mogli predstavljati, 
ko nam je vodnica povedala, da lah-
ko čez igrišče peljejo tudi 30 tonski 
tovornjaki, ko pripeljejo opremo za  
koncerte glasbenih skupin.
Po malici smo se odpravili na kraj-
ši ogled stare Ljubljane, tržnice na 
Vodnikovem trgu, Plečnikove pokrite 
tržnice in se sprehodili do spodnje 
postaje vzpenjače ter se odpeljali na 
Ljubljanski grad.
Ljubljanski  grad, krona nad mestom, 
že več kot pet stoletij soustvarja ve-
duto slovenske prestolnice. Mogoč-
na trdnjava, mestni simbol, najbolj 
obiskana turistična točka v Ljubljani, 

oaza zelenja nad mestom, prostor 
raznovrstnih kulturnih doživetij ter 
nepozabnih srečanj …pa za svojimi 
zidovi ponuja še mnogo več. Kako je 
grad nastal, smo si ogledali na video 
predstavitvi. Ogledali smo si virtualni 
muzej, kapelico, zapore, se povzpeli 
na razgledni stolp ter se razgledali po 
prestolnici.

Župan je nam Štajercem dal vedeti, 
da bodo to pomlad na južnem graj-
skem pobočju zasadili tisoč trsov 
dobre vinske trte.  Po ogledu gradu 
smo se odpeljali do živalskega vrta, 
kjer imajo zbrane živalske vrste z vseh 
kontinentov, poudarek pa je pred-
vsem na vrstah, značilnih za območje, 
kjer se stikajo alpski, panonski in sre-
dozemski svet. Na koncu ogleda smo 
lahko bili prisotni, kako so krmili kali-
fornijskega morskega leva.
Po ogledu smo se odpeljali do Luko-
vice, kjer so nam v gostišču Furman 
pripravili  dobro kosilo.
V Selnico smo se vrnili malo pred 21. 
uro in si rekli NASVIDENJE  7. maja, ko 
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NAŠIH ŠTIRIDESET LET

se bomo odpravili na Hrvaško -  v Bje-
lovar.
Hvala vsem, ki so karkoli pripomogli 
za lep in  nepozaben dan.

Dragi upokojenci, NE  POZABITE: 
ne glede na to, koliko ste stari, ali ste 
sami ali v dvoje, poskusite vsak dan, 
v vsaki naši upokojenski dejavnosti 
najti nekaj, kar vas osrečuje, kajti le 
tako bomo uživali v življenju.

Pripravil: Vlado  SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK

Na dvorišču gradu smo se srečali  z županom Ljubljane g. Zoranom Jankovičem, ki je tudi dovolil, 
da smo se z njim slikali.

Čudovito je biti v tišini,
V govorici dreves in oblakov,
Daleč od ljudi in gostobesednosti.
Vse to imamo taborniki,
Zato smo ponosni na našo organiza-
cijo,
Na naš Kobanski rod.

(Vida in Milan Fras – iz biltena ob 30-letnici)

Letos obeležujemo 40 let, odkar so 
se ustanovitelji Daniel PLANINŠIČ, 
Anton POKERŽNIK, Andrej LEŠNIK, 
Ivan MAJSTER, Anica KENDA, Sonja 
STAJAN, Marija TRABE, Bogdan HA-
CIN, Štefan NAMESTNIK in Radoslav 
LEŠNIK odločili, da ustanovijo tabor-
niški odred Đuro Đakovič Selnica ob 

Dravi, kar so v naslednjem letu, marca 
1977, tudi realizirali s podpisom usta-
novne listine. To je bil pomemben 
mejnik taborništva v Selnici ob Dra-
vi, saj so Selničani do takrat delovali 
v odredu Rudolf Maister iz Limbuša. 
Delo v odredu je intenzivno potekalo, 
ustanovljena je bila šolska Hečimovi-
čeva četa, in klub odraslih tabornikov 
Klub Alojz Šušmelj.  Do leta 1979 so 
bila organizirana letna taborjenja v 
Kaštel Kambelovcu, pobratili smo se s 
taborniki iz Slavonskega Broda in Ka-
vadarcev, sodelovali na mnogobojih, 
organizirali pohode in leta 1991 prvič 
organizirali obsežno akcijo JOTA 
(Jamboree on The Air). Na pomladni 

akciji leta  1992 smo na šolo na  Sle-
menu povabili župana, posadili lipo 
miru in takrat smo se preimenovali v 
KOBANSKI ROD. Osnove našega de-
lovanja so ostale iste, zamenjali so 
se kraj izvajanja akcij in ljudje, ki smo 
postali bolj aktivni. 
Za tradicionalne prvomajske pohode 
smo si zadali cilj, da prehodimo Slo-
venijo. Tako si za vsak prvomajski po-
hod izberemo drug konec Slovenije 
in ga raziskujemo tri dni zapored. Pre-
hodili in tri dni raziskovali okolico in 
znamenitosti smo na delu Pohorja od 
Koroške do Ruš, v velikem delu Kozja-
ka, Ormoža in Svetega Jurija ob Ščav-
nici, Bukovniškega jezera in Kobilja, 
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Malečnika in  Donačke gore, Prežiho-
vine in Uršlje gore, Jakobskega dola, 
Krasa s koščkom Italije,  Bizeljskega 
do Kumrovca, Svečine po poti vino-
gradništva in fosilov do Šentilja… 
Radi se vračamo na naš lepi Kozjak, 
saj gremo večkrat na Žavcarjev vrh 
in nato do stare šole na Slemenu, 
kjer smo izvedli že veliko preskokov 
ognja za Murne in krstili marsikatero 
novo rutko. Ni nam še uspelo poku-
kati na Gorenjsko, saj nas že kar štiri 

leta vreme preseneti in je ravno v 
času našega pohoda dež, pri njih pa 
celo sneg. Pohodov se udeležujemo 
v večjem številu, običajno nas je med 
petindvajset in trideset udeležencev. 
Zato imamo kar nekaj logističnih te-
žav, saj hočemo naše akcije speljati 
kar najceneje. Na srečo smo vedno 
naleteli na prijazne in dobrosrčne lju-
di, večinoma sorodnike in prijatelje, ki 
so nam pripravljeni odstopiti prostor 
za tri dni za majhno nadomestilo.  Na 

dveh pohodih smo celo obiskali naše 
sosede v Italiji in Hrvaški , saj nismo 
hoteli zamuditi priložnosti in si mi-
mogrede ogledati tudi njihovih zna-
menitosti. Na kar nekaj pohodih je bil 
tudi naš član Sašo, ki pogumno in po-
trpežljivo prenaša pot na invalidskem 
vozičku. Na takšnih pohodih se še po-
sebej izkažejo prijateljstvo, pozornost 
in pomoč, ki jo znajo nuditi taborniki.

Najslajši piškoti so tisti, ki jih poma-
gajo delati najmanjše roke. To smo 
ugotovili tudi v naših vrstah. Že kar 
nekaj let se zberemo v soboto  pred 
krasitvijo »naše smrečice« pri nas 
doma in spečemo piškote in naredi-
mo okraske iz naravnega materiala. 
Na dan krasitve »naše smrečice« v 
gozdu se zberemo pozno popoldne, 
odidemo v gozd, pred smrečico pos-
lušamo zimsko pravljico in zapojemo 

kakšno pesmico in okrasimo z doma 
narejenimi okraski smrečico. Grče 
nam medtem v taborniških prostorih 
skuhajo čaj in na mize postavijo naše 
piškotke. Rahlo utrujeni in premraže-
ni se  nato ogrejemo s čajem in okre-
pčamo s piškoti, ki so vsako leto bolj 
slastni.Zimovanje je vsakoletna za-
polnitev enega dela zimskih počitnic. 
Če imamo srečo, nas takrat obdari 
tudi sneg. Običajno ga v nižini ni, zato 

ga gremo iskat na višje ležeče kraje. 
Naša zimovanja smo preživeli na Sve-
tem Duhu na Ostrem vrhu, na Kapli, 
na šoli na Slemenu in na Ribniški koči. 
Vedno smo se imeli lepo, saj se nas 
je vedno zbralo zelo veliko. Nekaj let 
smo organizirali zimovanja s taborni-
ki iz Hoč. Sedaj pa se nam pridružijo 
tudi otroci, ki sicer nimajo možnosti 
hoditi na naša srečanja, so pa radi v 
naši družbi. Z letošnjega zimovanja 
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na Ribniški koči so otroci prišli zelo 
navdušeni. Predvsem so uživali v vo-
žnji po bob stezi, ki sta jo naredila 
Davor in Darko, spoznali so osnove 
in še kaj več o astronomiji,  rdeča nit 
zimovanja je bila zdrava prehrana in 
osebna higiena.

Tabornica Kobanskega rodu Ela
Tabornike Kobanskega rodu obiskujem 
že od drugega leta. Bila sem že na de-
vetih zimovanjih in štirih taborjenjih. 
Moje prvo zimovanje sem preživela na 
Kapli, druga zimovanja pa na Sv. Duhu, 
na Kaštivniku, na Slemenu, na Pohorju. 
Taborjenja sem preživljala v Bohinju.  
Taborjenj zadnjih let ni bilo in jih zelo 
pogrešam.
Moja babica je pri tabornikih že dolgih 
štirideset let in je vodnica. Letos smo 
zimovanje preživeli na Ribniški koči, a 
babice ni bilo z nami.
Tabornike bom zagotovo še dolgo obi-
skovala, saj mi je tam prijetno, dosti se 
naučim, spoznavam nove prijatelje in 
ne pogrešam računalnika in ne telefo-
na.
Taborniki, vsi v naravo.  
Ela HABJANIČ, 11 let

Zimovanje 2016 - Ribniška koča
Zjutraj smo se odpravili od doma in se 
odpeljali proti Ribniški koči. Razporedili 
smo se po sobah, šli smo ven na sneg. 
Vse te dni smo bili veliko zunaj. Zelo 
dobri so bili tudi obroki hrane, ki nam 
jih je skuhala prijazna kuharica. Imeli 

smo tudi dva izleta, z vodnikom Dubi-
jem smo veliko peli in se naučili nekaj 
pesmi. Na zimovanju sem spoznala ve-
liko prijateljev. To leto je bilo posebno, 
saj ni bilo z nami babi Vide, tako kot 
njeni vnuki so jo pogrešali tudi drugi 
otroci. Ti štirje dnevi so minili, kot bi 
mignil, a najpomembnejše je, da smo 
se imeli super.
V naravi je res lepo.
Mia HABJANIČ, 9 let

Taborniška srečanja potekajo po sta-
rostnih skupinah. Največ otrok ima-
mo v starosti do sedem let, saj imajo 
srečanja v času bivanja v vrtcu in šoli. 

Starejši imajo srečanja v društve-
nih  prostorih na občini. Na vodovih 
srečanjih se otroci spoznajo z vozli, 
o njihovi uporabnosti v taborništvu 
in vsakdanjem življenju. Spoznavajo 
naravo, preživetje v naravi , ne samo 
za hrano, temveč tudi za bivanje in 
kako naravo ohranjati, da bomo lah-
ko še dolgo uživali njene lepote, mi 
in naši zanamci. Najpomembnejši 
del taborništva je orientacija. Sem ne 
spada samo poznavanje strani neba 
in leva ter desna stran. Spoznavamo 
potne znake, naučimo se uporabljati 
kompas, na nočnih pohodih se orien-
tiramo po zvezdah, podnevi pa ugo-
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BOŽIČNI KONCERT 2015

tovimo, da nam opazovanje narave 
ponuja  veliko več kot lepe barve.

Zaključna misel
Taborniki Kobanskega rodu se trudimo 
otrokom približati življenje z naravo in 
odvisnost od nje, saj opažamo, da se 
otroci že v svoji rani mladosti preveč 
ukvarjajo s tempom in modernizacijo 
življenja. Želimo jim predstaviti užitek 
življenja z naravo in igre v njej, obenem 
pa jih navaditi osnovne discipline in 
odgovornosti za svoje nadaljnje življe-
nje. Venomer se srečujemo z  ljudmi, ki 

so svoja otroška in mladinska leta pre-
živeli s taborništvom in ti povedo, da 
jim je marsikatera izkušnja iz taborni-
štva  v življenju zelo dobrodošla. 
Otroci hočejo vse bolj lagodno in 
vrhunske tehnike polno življenje, starši 
pa v boju s tempom življenja ne uteg-
nejo otrokom pokazati, kolikšen del 
svojega življenja zamujajo. Ni bilo le-
pšega, kot iti s starši na izlet v naravo, 
se znoreti na krajšem pohodu na bližnji 
hrib in skupaj opazovati življenje okoli 
sebe, ni večjega veselja od skoka v naj-
bolj umazano lužo in splezati na naj-

višjo vejo na drevesu. Zakaj tega več ne 
doživimo?

Da bi to taborniško življenje podoži-
veli, pa vabim vse, predvsem tiste, ki  
ste bili, ki ste in ki želite biti taborni-
ki, na našo kratko prireditev ob naši 
obletnici, ki bo potekala 25. 5. 2016, 
ob 18. uri v Hramu kulture v Selnici ob 
Dravi.              

Starešina Edvard ČEPE

V župnijski cerkvi sv. Marjete Antio-
hijske so domači pevci znova pričarali 
nepozaben večer. Božični koncert, ki 
se je odvijal v soboto, 19. decembra 
2015,  v organizaciji  KUD Arnold To-
vornik. 
V adventnem času je bogato sporo-
čilo božične noči  dobilo ob petju še 
večjo doživljajsko vrednost kot pro-
tiutež sodobnemu času, ki nas odvra-
ča od poglobljenega praznovanja. 
Člani MePZ  Marjeta so  z zborovodki-
njo Barbaro Lešnik poslušalcem, ki so 
napolnili cerkev skoraj do zadnjega 
kotička, preko venčka cerkvenih bo-
žičnih pesmi razkrivali božično skriv-
nost. Koncert ne bi dobil dodatnega 
čara, če po polni cerkvi ne bi zadoneli 
mogočni in žametni glasovi moškega 
pevskega zbora Pavza z zborovodjem 
Gregorjem Zavcem. Z milimi ženski-
mi glasovi pevskega zbora Lipa in nji-
hovo zborovodkinjo Darinko Maček  
smo se z nočjo spustili v Betlehem in 
že občutili čar svete noči.
Božični koncert so vsi zbori skupaj 
zaključili s pesmima Rajske strune 
in Sveta noč, ki je bila ta večer zares 
sveta in polna topline. Pevce in pos-
lušalce je nagovoril tudi g. kaplan  Jo-
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GOSTOVANJE V PREGRADI 
NA HRVAŠKEM

žef Urbanič, ki nam je s prijaznostjo 
in svojo potrpežljivostjo začrtal nekaj  
življenjskih smernic. 
Poslušalci koncerta so zadovoljni, ra-
dostni in notranje pomirjeni odhajali. 

Marsikdo je sam pri sebi popeval ka-
tero to noč spet slišanih pesmi. Cilj je 
bil dosežen. 
V Hramu kulture so članice Društva 
podeželskih žena in deklet Selnica ob 

Dravi že ponujale bogato in izvirno 
pripravljeno pogostitev za vse sode-
lujoče.  

Vtise zapisala Dušanka VRENČUR
Fotografije: Janez LEŠNIK 

27. decembra 2015 smo se člani KUD-a Arnolda 
Tovornika z gosti odpravili na čezmejno gostova-
nje, ki se je končalo z nastopom MePZ  Marjeta na 
prednovoletnem koncertu v Pregradi.
Branko in njegova žena  ter njeni domači so nas  
gostili ob zidanici s prekrasnim pogledom v ču-
dovito toplem  in sončnem dnevu. Sledil je ogled 
dvorca Bežanec in muzeja V Pregradi.  Po znanem 
pregovoru se vse lepo, okusno in prijetno enkrat 
konča, zato smo se  pevci  začeli pripravljati  za ve-
černi nastop. Zborovodkinja Barbara Lešnik nas je 
kot vedno motivirala, tokrat z novoletnim darilom 
in lepimi željami.
Večer se je končal s prijetnim druženjem z doma-
čini in obljubo, da se v prihajajočem letu spet vi-
dimo, najverjetneje pri nas v Selnici ob Dravi. Ob 
zahvali za gostoljubnost je  predsednik KUD-a Ar-
nolda Tovornika,  Drago Glažar izročil  darilo naših 
sponzorjev, ki se jim zahvaljujemo za donatorstvo.

Pripravila: Duška VRENČUR 
Fotografija: Robi HERIC
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SVETI TRIJE KRALJI

TUDI MI SMO ZMAGOVALCI

Člani mešanega pevskega zbora  Marjeta  že nekaj 
let pred praznikom treh kraljev obhodijo marsika-
tero hišo v Selnici in njeni okolici, da prineso s pe-
smijo  božji blagoslov družinam, ki jih sprejmejo.

Tudi letošnje leto so  odšli na tridnevno pot po kra-
ju na praznik Jezusovega imena. Sporočajo, da nas 
Bog ljubi in želi biti naš sopotnik v življenju, kar je 
tudi sporočilo Božiča.

Darežljivost družin in posameznikov pa bo name-
njena finančni pomoči bolnemu otroku v domači 
fari in prispevek Karitasu Slovenije, so sklenili  pev-
ci, ki hodijo z njimi. Lansko leto so obiskali okrog 60 
družin, med drugimi tudi družine v Jarenini.

 Zapisala: Duška VRENČUR 
Fotografija: Kristina LEŠNIK 

V soboto, 19.3.2016, sem na Regijskih igrah MATP, na 
osnovni šoli Ljudski vrt na Ptuju,zastopal barve VDC POLŽ 
Maribor enota Ruše. Program MATP je najmlajši program 
specialne olimpijade. Namenjen je vsem, ki zaradi težjih in 
težkih kombiniranih motenj ne zmoremo udejstvovanja v 
športih, ki zahtevajo razumevanje navodil, samostojnost 
pri izvedbi aktivnosti in poznavanja pravil. Kratica MATP 
izhaja iz ameriškega poimenovanja Motor Activities Tra-
ining Program. Prijela se je že tudi v Sloveniji in je danes v 
splošni rabi v krogih, ki program razvijajo. V Evropo se je 
program MATP razširil iz Amerike, v  Sloveniji ga razvijajo  
od leta 2000. Na svetovni ravni je bil MATP prvič predsta-
vljen na Svetovnih poletnih igrah leta 2003 na Irskem. Od 
takrat ima program svoje mesto na vseh svetovnih pole-
tnih tekmovanjih. 
V športni dvorani osnovne šole Ljudski vrt se nas je zbralo 
zelo veliko število udeležencev. Še več je bilo športnega 
duha, največ pa dobre volje in druženja. Za dobrodošlico 
smo dobili malico in plastenko pijače za med tekmova-
njem. Vsak je dobil svojo startno številko, katera je bila 
tudi vpisana na kartončkih sodnikov.
Po pozdravnih govorih organizatorjev in funkcionarjev je 
sledila himna MATP, ob kateri smo bili vsi mirni in obrnjeni 
proti zastavi. Nato nam je športnica zaželela uspešno in 
varno tekmovanje, ki naj temelji predvsem na dobri vo-
lji in športnem duhu. S to popotnico so se Regijske igre 

MATP pričele,  sledila je še svečana zaprisega tekmovalke.

Organizator je pripravil šest tekmovalnih postaj, katere 
smo opravili s pomočjo spremljevalcev, z njihovimi na-
vodili in nekatere tudi popolnoma samostojno. Igre na 
tekmovalnih postajah so bile pripravljene tako, da smo jih 
zmogli opraviti vsi. Vsi smo tekmovali zelo zavzeto in smo 
v svoje delo vložili ogromno truda. Veselili smo se vsakega 
svojega in tudi sotekmovalčevega  uspeha. Še bolj so se 
naših uspehov veselili spremljevalci, saj so že med trenin-
gom videli koliko našega napora je bilo vloženega v vsak 
naš uspeh. Na tribuni so nas glasno bodrili obiskovalci in z 
aplavzom nagradili naš uspeh.
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Po zaključenem tekmovanju je sledilo fotografiranje pred 
zastavo in podelitev kolajn s priznanji. Za spomin smo do-
bili tudi majico z napisom Regijske igre specialne olimpija-
de MATP na Ptuju. Pripravljeno kosilo nam je vsem dobro 
teknilo. Med vožnjo proti domu smo v kombiju, kljub utru-
jenim telesom, glasno podoživljali tekmovanje, se smejali 
in bili pripravljeni tudi kakšno zapeti.
V maju me čakajo Državne igre MATP na Reki, kjer bom 
ponosno zastopal barve VDC POLŽ in Slovenije.
Res je, da ne skačemo kot Peter Prevc in ne vozimo hitro, 
kot je Tina Maze, tudi boksamo ne tako močno kot Dejan 
Zavec, a v naše treninge vložimo neizmerno veliko truda 
in na koncu smo tudi  mi zmagovalci. 

Pripravil: Sašo MARTINJAK
Fotografiji: družinski arhiv

Džakarta. Washington. Astana. Biškek. To so nekatera iz-
med mest, ki so jih obiskali naši člani, potopise pa so že 
ali pa še bodo delili s Selničani in Selničankami. V Mladin-
skem društvu Bakheros se trudimo, da skozi različne do-
godke predstavljamo tudi kulturno in naravno raznolikost 
sveta in raznolika potopisna predavanja so zagotovo del 
tega. To raznolikost nam je v začetku leta v kletnih prosto-
rih pod Občino predstavil Tine Šteger.

Povsem nepričakovano je nato v januarju na ploščadi 
Hrama kulture Arnolda Tovornika sledil sprejem našega 
sovaščana, Jake Lazarja, ki je na svetovnih zimskih predi-
grah Specialne olimpiade v Schladmingu osvojil mnoga 
odličja. Igre Specialne olimpiade so namenjene osebam 

z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. So enačica 
olimpijskih in paraolimpijskih iger. Na letošnjih svetovnih 
zimskih predigrah je sodelovalo 24 članic. Slovenija je bila 
med njimi in je tako osvojila kar 10 zlatih, 8 srebrnih in 3 
bronastih odličij. Naš sovaščan je tekmoval v teku na smu-
čeh. V teku na 500m je osvojil bron, v štafeti 4x1000m je 
skupaj z Anito Rednak, Marcelom Ribičem in Timotejem 
Škrinjarjem osvojil zlato in za konec uspeh kronal še z 
zlatom v teku na 1000m posamično. Kakor se za vsak tak 
dogodek spodobi, niso manjkale zastave, transparenti 
z izjavami podpore, harmonika in govori. A kar je najpo-
membnejše, prišlo je veliko ljudi, ki so želeli Jaki izkazati 
svojo podporo, spoštovanje, ponos in veselje ob njegovih 
dosežkih. Jaka dokazuje, da smo vsi lahko uspešni in supe-
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riorni na svojem področju, če smo aktivni, malo trmasti in 
predvsem, če imamo radi življenje, lahko zablestimo in ni 
je ovire, ki bi nam stala na poti do našega cilja. Zato bodi 
specialist tudi ti. Pa naj bo to za peko muffinov, nabiranje 
rož, ležanje na plaži ali  kot Jaka, za tek na smučeh. 

V februarju smo se nekateri člani udeležili skupinske pust-
ne povorke po Selnici, katero že vrsto let uspešno vodi 
KD Pavza. Nato smo se ob 8.marcu, dnevu žena, v društvu 
odločili, da bomo v domačem kraju delili cvetje našim so-
vaščankam. Konec meseca pa je bil obarvan povsem navi-
jaško. Skupaj s Klubom študentov Ruš, Selnice in Lovrenca 
smo se namreč v velikem številu udeležili ogleda poletov 
v Planici, kjer smo z bučnim navijanjem vsaj za trenutek 
pripomogli k neverjetnemu uspehu naših fantov. Do-
godke v prvem delu tega leta pa smo zaključili z dvema 
dogodkoma v aprilu. Prvi je bil izlet v pivovarno Bevog, 
kjer smo si natančneje ogledali pivovarno ter proizvodnjo 
piv, katerih vzorce smo na koncu tudi z veseljem poskusili. 
Sledil pa dogodek ob svetovnem dnevu knjig. Sproščeno 
druženje ob kavi, čaju, akustični glasbi in prebiranju knjig 
ter poezije, ki je potekalo v avli Hrama. 

Začetek leta je torej za nami. Mi smo z njim več kot za-
dovoljni. Ker pa vemo, da dobrih dogodkov nikoli ni do-
volj, bomo še naprej delali po svojih najboljših močeh.  V 
mesecu maju tako v sklopu občinskega praznika priprav-
ljamo Bogračijado, potopisno predavanje Špele Habulin 
Dva meseca po Indoneziji ter koncert skupine Crossroads. 
Oba dogodka bosta v kletnih prostorih pod občino. V po-
letnih mesecih bomo nadgradili lanskoletni dvodnevni 
dogodek, kolesarjenje po Parenzani, jeseni se bomo sre-
čali na že tradicionalni Bakherosovi ekskurziji, kjer bomo 
okušali pristno slovensko kulinariko ter se v novembru 
na Martinovem pohodu na Vinski vrh družili z našim Bak-
husom. Ob koncu leta pa bomo, poleg Predbožične Fale-
-pohod z baklami, ponovno organizirali večji humanitarni 

dogodek Dve šoli en namen, ki je v lanskem letu presegel 
vsa pričakovanja. 
Se vidimo na prihajajočih dogodkih!

Člani MD BakHEROs 
Fotografije: Rok BERDINEK in Alen RAUH

Sprejem Jake Lazarja

Ogled poletov v Planici

Potopisno predavanjeIzlet v pivovarno Bevog
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POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA 
V GRADIŠČU NA KOZJAKU

TAKO PA JE POSTAVITEV MAJSKEGA DREVESA 
POTEKALA PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU

Veliko krajanov Gradišča na Kozjaku se je 29. aprila 
udeležilo postavitve majskega drevesa. Postavitev je 
potekala hitro, saj so si pomagali s strojem.
Nekaj utrinkov s postavitve

Tudi pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu so postavili majsko 
drevo. Na predpraznični večer se je zbralo veliko 
krajanov. Postavitev je potekala na star način – ročno.

Prispevka pripravil: Slobodan TATALOVIČ
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20 LET CENTRA ZA 
PREPREČEVANJE ODVISNOSTI
»Izvedela sva pravzaprav od drugih oseb, 
čeprav sva občasno imela občutek, da 
nekaj s sinom ni v redu. Lahko bi si mislila, 
pa vendarle, tega si nočeš priznati. Vse 
tiste sinove obljube niso nič več veljale. 
Imela sva občutek, da se nama podirajo 
tla pod nogami. Bil je  čas, da prosiva za 
strokovno pomoč.«

To je samo ena izmed zgodb staršev, 
ki se obrnejo po pomoč Centru za 
preprečevanje odvisnosti, ki letos 
praznuje 20-letnico delovanja. 

Pot Centra za preprečevanje odvisnosti 
se je začela septembra 1996. Do leta 
2014 je deloval pod okriljem Zavoda za 

zdravstveno varstvo Maribor, v zadnjih 
letih pa v okviru Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje. Z letom 2012 ima 
Center pisarno tudi v Murski Soboti. 
Program je anonimen in brezplačen. 
Center ima odprta vrata za vsakogar s 
težavami z drogo (za tiste, ki po drogi 
le občasno posegajo, ali za tiste, pri 

katerih že govorimo o odvisnosti) 
ali svojcem, partnerjem ter drugim 
ključnim bližnjim osebam, ki želijo 
nekomu pomagati.

ZAKAJ JE POTREBNO 
UKREPATI ČIMPREJ?
Pomembno je, da bližnje osebe 
pomagate in naredite prvi korak, 
saj so težave, povezane z uživanjem 
drog, zelo kompleksne:

• Uživalci drog zelo težko priznajo 

svojo težavo.
• Uživalci drog prvega koraka ne 

bodo storili sami od sebe, dokler 
se ne bodo nakopičili problemi 
do te mere, da jim bo življenje 
postalo neznosno.

• Krajši, kot je čas jemanja drog, 
večja je verjetnost, da se težave 
rešijo z manj posledicami.

Program pomaga posameznikom 
doseči stabilno abstinenco od 
vseh prepovedanih drog, zaključiti 

izobraževanje ali pridobiti zaposlitev, 
vzpostaviti pozitivno družinsko klimo, 
oblikovati varno socialno mrežo in 
vzpostaviti kvalitetno preživljanje 
prostega časa.

Center bo ob obeležitvi 20. obletnice 
delovanja v letošnjem letu pripravil 
več aktivnosti, ki jih lahko spremljate 
na internetni strani:
http://www.nijz.si/sl/regije/obmocna-
enota-maribor 

Center za preprečevanje 
odvisnosti
Sprejemna pisarna Maribor:
Ljubljanska ulica 4, Maribor

Sprejemna pisarna Murska Sobota:
Ul. arhitekta Novaka 2B, Murska Sobota

tel. št: (02) 332 72 51
 
gsm: 031 744 494
(02) 333 12 56

e-mail: info.cpo@nijz.si
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DRŽAVNO PRVENSTVO V 
STANDARDNIH PLESIH

KAKO SEM SHUJŠAL 90 
KILOGRAMOV IN OSTAL ŽIV

Dne 23.01.2016 se je v Radljah ob 
Dravi odvijalo državno prvenstvo v 
standardnih plesih, kjer so nastopali 
tudi naši krajani. Med mlajšimi 
mladinci sta plesala plesni par Ana 
Stajan in Žan Stajan in osvojila peto 
mesto. Tekmovanja med mlajšimi 

pionirji pa sta se udeležila Tanisa 
Martič Potočnik in Tim Stajan in 
osvojila naslov državnega prvaka. Pari 
plešejo pri plesni šoli Samba Maribor.

Zapisala: Julijana STAJAN
Fotografije: Simona STAJAN

O PRISTOPU

Za rešitev osebnega problema preko-
merne telesne teže (198 kg/174 cm) 
sem si izbral pot hevrističnega huj-
šanja, ki je bila udejanjena brez kom-
pliciranih notranjih operacij trebuha, 
brez diet ali medicinskih oziroma dru-
gih prehranskih dodatkov. 
Predstavil bom inovativni model 
hevrističnega izobraževanja, ki sem se 
ga utelesil, saj sem v zadnjih štirih le-
tih samostojno shujšal 90 kilogramov 
na račun raziskovalnega dela na sa-
mem sebi. Učni eksperiment oznanja 
preobrazbo življenjskega sloga!

ZDRAVSTVENA SLIKA 
Kot otrok sem bil vedno nagnjen k 

debelosti. V mladosti sem jo uspešno 
obvladoval na račun aktivne športne 
aktivnosti. Z odhodom na delo v tu-
jino sem nezavedno spremenil biori-
tem ter namen svojega poslanstva. Po 
povratku domov pa sem se začel ne-
kontrolirano rediti, saj sem živel pre-
komerno stresno. Sem namreč takšne 
vrste človek, ki mu hrana hasne. Groz-
no je bilo opazovati samega sebe, 
kako sem se vsako leto zredil za ca. 15 
kilogramov. Bolj kot sem se boril proti 
debelosti, bolj sem zahajal v zasvoje-
nost. Socialna izločenost je posledica 
načina življenja. 
Debelost je uradna bolezen. Invalidno-
sti nisem iskal. Zanesel sem se na zdra-
vo pamet. Novembra 2011 sem tehtal 
198 kilogramov. Novembra 2015 sem 

tehtal samo 108 kilogramov. Proces 
tako ekstremnih dimenzij se imenuje 
masivno hujšanje. Značilnost modela 
je, da nam zdravstvena zavarovalni-
ca plača estetske korekcije odvečne 
kože. Tako sem novembra 2015 opra-
vil tudi prvi operativni poseg estetske 
korekcije odvečne kože na trebuhu. 
Pri operaciji nisem shujšal nič. Toda v 
pasu sem imel 12-15 cm manj. Kupiti 
sem moral dve številki manjše kavboj-
ke. Nasploh pa sem bil redna stranka 
pri krojaču. Marca 2016 me čaka dru-
gi operativni poseg na nadlahteh in 
prsnem košu. Stegna bodo na vrsti 
na jesen 2016 ali na zimo 2017. De-
belost je posledica gena svobodne 
volje, utelesnjene kot načina življenja. 
Od otroštva do danes sem imel vedno 
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zdravo zdravstveno stanje, pa kljub 
temu ni šlo!! Debelost se je pojavila 
kot stranski učinek stresne poti samo-
potrditve. Spremljala me je vsa leta 
od rojstva z namenom, da se naučim 
delati/sprejeti/ljubiti samega sebe.
Odločitev je padla.
Star sem bil 53 let. Odločil sem se, da 
si za svoj 60. rojstni dan kupim darilo 
– aktivno telo! Pri posnetju stanja so 
ključni pasivni dejavniki: spol, starost, 
začetna telesna teža, zdravstvena sli-
ka, metabolizem, mišična masa….
Osebno sem prvo, drugo in tretje leto 
shujšal vsako leto za 25 kilogramov, 
in to izključno s plavanjem ter na ra-
čun spremembe prehranskih navad. 
Za uravnotežen vnos hrane skrbim z 
nakupi kosil v osnovni šoli. Količino 
hrane razdelim na pet obrokov. Zad-
njega zaužijem do 18 ure. Drugo pa 
so telesne aktivnosti. Primer: Začel 
sem s tehniko žabica, potem preklo-
pil na kravla ter zaključil z delfin. teh-
niko. Ko se prvič skočil v bazen. nisem 
preplaval niti 25 metrov. Nato sem 
hodil dvakrat na dan. Sčasoma sem 
premagal odpor in zmogel plavati 2 
kilometra. Velikih preskokov ni. Kjer 
delamo vadbo z glavo, tam se rezul-
tati izgube kalorij podvojijo, saj ne-
nehno pazimo na uravnotežen vnos.

Strah pred neuspehom je bil vsako 
leto zelo velik. Motivacija pa se je 
stopnjevala. Potrebno je dodatno 
hoditi tudi v savno, da krepimo duha. 
Savnanje, plavanje ter fitnes se naj 
izvajajo redno. Aktivnosti v naravi 
pa nam dostavljajo svež kisik, veter 
nam neguje kožo, sprehodi grejejo 
kožo. Kultura savnanja je pomemb-
na. S tekočo vodo najprej operemo 
znojno telo. V parni savni odpremo 
pore kože. Infrardeča savna je primer-
na za hujšanje. V njej posedimo dlje 
časa ali večkrat po normalni ciklus. 
Zeliščna služi dihalnim potem. Finska 
pa požene kri po žilah. Toplina srca 
nas ogreje. Imunski sistem pospeši 
izločanje strupov iz organizma. Skrb/
odgovornost zase je bila vsaj pet let 
podvojena. Preobrazba notranjega 
sveta je bila tako velika preizkušnja, 
da se mi niti ne sanja, kakšno moč 
sem imel, koliko energije/napora je 
bilo vloženega. Sistem dela na sebi 
samem kognitivno ustvarja protislov-
ne kreposti!

Model upošteva še finančna sredstva, 
potrebna za izdatke glede modnih 
zapovedi, kot post estetskih terapij 
in drugih plačljivih zdravljenj, pot-
rebnih za vzdrževanje rednih telesnih 

aktivnosti. Primer: osebno porabim 
ca. 1.000,00 evrov vsako leto za zame 
ključne aktivnosti v Športnem parku 
Ruše (bazen, fitnes, masaže ter wel-
lness). Ker se koža stanjša/izsuši, so 
pomembni prehranski dodatki za 
nego kože. Bistveno je, da si vzame-
mo dovolj časa za razvajanje telesa, 
da bo preobrazba duha optimalna. 
Če ne bi vsako leto investiral v lastno/
izkustveno izobraževanje na zgledu 
hujšanja, tudi tržnega znanja ne bi 
kreiral. Brez tveganja verjetnost ni 
stvarna. 
Inovativne odločitve namreč napla-
vijo edinstvene in nenavadne rešit-
ve. Če nisem zmogel novembra 2014 
preplavati niti polovice bazena, sem 
julija 2015 najprej opravil pohod 
Ruše - Reber cesta - Bajgot - Slap Šu-
mik – Kanjon Lobnice – Ruše v deve-
tih urah, nato odplaval dva kilometra 
ter opravil redni obred nedeljskega 
savnanja z udeležbo na vseh treh 
programih. Leto 2015 je tako bilo v 
znamenju  ohranjanja telesne teže, 

Milan leta 2011

Milan danes
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da sem lahko sprejel izziv estetskih 
korekcij odvečne kože. 

NAUK ZGODBE

Mnogi zmerno debeli ljudje so sicer 
aktivni športniki, vendar jim tistih ne-
kaj odvečnih kilogramov signalizira 
pot do sprejetja/spoznavanja same-

ga sebe. Prirojena telesna teža je na-
mreč znak ljubezni/spoštovanja do 
samega sebe. S hujšanjem sem veliko 
profitiral, ne samo tvegal življenje, in 
ostal živ. V tem obdobju sem namreč 
ustoličil 22 avtorskih knjig. Vodilni 
nauk o modrosti GNOTHI SEAUTON 
izhaja kot motivacijski priročnik o 
rezoniranju. Etika kreposti modela 

organizacijske kulture močne oseb-
nosti pa je oznanjena v članku http://
www.preberite.si/shujsal-sem-petde-
set-kilogramov/.  

                         Pripravil: Milan ROBIČ
Fotografiji: Branko VALIŠER in Ivan NAVOJ

MATERINSKI DAN

ODDIH V IZOLI

Mama je ena sama, to je moja mama!
Mama je moja, ko se je oklenem in 
rečem: “Rada te imam.”
Mama je tista, ki reče: “Saj bo vse v 
redu.” 
Mama je tista, ki reče: “Pridi, ko boš 
imela čas. Čakam te.”

25. marec je tisti dan, ko imajo matere 
svoj praznik.
Kulturno - umetniško društvo  (KUD) 
Arnolda Tovornika je v počastitev 
tega dne v Hramu kulture 23. marca 
izvedlo proslavo.
Pevski zbor sv. Marjeta je pripravil dva 

krajša recitala o materah, ženskah. 
Zapeli smo štiri pesmi, vezanih na isto 
tematiko. Da je bilo petje ubrano, pri-
jetno za uho, je poskrbela naša mlada 
zborovodkinja, študentka na glasbe-
ni fakulteti, Barbara Lešnik.
K sodelovanju smo povabili tudi naše 
najmlajše, zaradi katerih imamo ma-
tere svoj dan. To so otroci iz selniške-
ga vrtca Kobanček pod strokovnim 
vodstvom njihovih vzgojiteljic. Ob 
razigranih plesih in nadobudnem 
petju so nas popeljali skozi sončne 
pomladne dneve, nam pričarali smeh 
na ustnice in ogreli naša srca.

Na prireditvi so sodelovali tudi ljud-
ski pevci in godci – skupina Upi. S 
svojstvenim načinom petja in igra-
nja na ljudske inštrumente skrbijo za 
lepo popotnico prihodnjim rodovom, 
podarjajo pesmi, ki so jih prejeli od 
svojih prednikov in so jim bile polo-
žene že v zibelko.
S prijetnimi občutki in s cvetom v ro-
kah so matere in žene zapustile dvo-
rano.

Zapisala: Darinka MAUČNIK

Lani oktobra smo selniški upokojenci zopet bili v Izoli. 
Kot vsako jesen smo tudi lani uživali tri dni ob morju. Z 
avtobusom smo se pripeljali v hotel Delfin. Tam so nas 
lepo sprejeli, saj smo njihovi zvesti gostje.
Uprava nas je pogostila s kozarčkom za dobrodošlico. Po 
namestitvi po sobah smo si ogledali obalo in okolico. Ob 
hotelu smo občudovali novo pridobitev - nasad začimb-
nih rastlin in rož. Tam smo se stare gospodinje tudi foto-
grafirale.
Kot vsako leto je bila tudi letos hrana odlična in obilna. 
Tudi kopanje v bazenu je bilo prijetno, le voda je bila 
malo prehladna.
Zadnji dan smo se sprehajali po mestu in si kupili kak 
spominek. Zvečer je bila zabava s plesom za veselo slovo. 
Na poti domov smo se ustavili na Trojanah, da je potem 
ves avtobus dišal po krofih.
Moram pohvaliti našega predsednika, ki vedno skrbi za 
nas. Ker ve, da smo že malo pozabljivi, pred odhodom vsa-

kega pokliče in reče: »Jutri gremo v Izolo, da ne pozabiš.«

Prispevek: Dragica PODMENIK
Fotografija: Ivanka KOBALE
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KNJIGOPISEC
Zodnč je blo enkrat slobo vreme, pa sn 
mev cajt radijo poslušat. Pa se mi je zdel 
toki znoni glos.«To je pa jo noš župan«, 
sn si reko, pa sn še bolj našpičo uhe. Pa 
je pravo, da je ena zgodba že končona, 
pa da tudi druga zgodba ži gre h krojo. 
»Ko te zaj«, sn si mislo? »A zaj pa te ži 
noš župan knjige piše?« Ni mi dolo mira, 
pa sn se en den lejpo zrihtal, pa sn šov 
du v ravno, pa v knižnico, ko je v novem 
kulturnem domi, ko so ga tak svečano 
odprli. Še jaz sn enih par sendvičov po-
jejdo pa kuj neka vina spiv.
Tam v knižnici sn reko, da bi rad mev 
knjige od nošiga župana, zato ko sn po 
radio ču, da je govoro o zgodbah. Ena 
bi naj mela naslov:«Kanalizacija« al tak 
nekod, druga pa da govori o kulturi al o 
kulturnem domi. Ženske so me čudno 
gledale, pa molo jim je šlo na smejh. 
Te sn pa šov brez knjig du v avlo. Tam 
sn se naslono na en stov, pa sn začno 
študirat, da mi je blo kuj hica. Pa najprej 
nisn nč zastopo. Tak, ko da sn pršo v 
najbolj temno pa gosto gošo, pa nevim, 
kam. Pal se mi je pa le zasvitalo. Župan 
je pa jo govoro o selniški kanalizaciji pa 
o kulturnem domi. Tǝste zgodbe so ble  
pa jo samo metafore, tak ko se pometno 
reče. Po slovensko bi to bla prispodoba, 
saj tak so nas v šoli učili. Te ko sn pa 
toto pogruntal, sn si pa tak oddehko, da 

se je sigurno do občine čulo. Ko sn mev 
še cajt, sn si pa tej toti kulturni dom vredi 
pogledav. Ko me je edn videv, kak gle-
dam po bajti, je prǝšo k mǝni, pa je reko, 
da mi lahko molo razloži, ke je kaj. Te pa 
je reko, da ena stron doma predstavla 
Pohorje, ena stron Kozjak, v sredini je 
pa Drava. Te sn pa še bolj pazlivo gle-
dav, pa se mi je tak čudno zdelo. Na tǝsti 
stroni, ko bi naj blo Pohorje, je enih par 
granitnih kamnov prlimanih, tǝsta stron, 
ko bi naj predstavlala Kozjak, pa je lejs 
gǝr nabit. Sn šov molo bliže pogledat, pa 
me je kuj vrglo: »Za boga svetiga«, sn 
si mislo, » Iverco so gǝr nabili, tö na Ko-
banskem pa teko lejpih smerek, pa hojk, 
pa jesenov, pa javorov, pa macesnov gr 
na vrhi. Sram naj jih bo.«  To sn pa bil  
slobe vole, pa sn šov še bolj pazlivo gle-
dat. Pa mi ni šlo v račun. Či je po sredini 
Drava, zako je pa tej tak široka ko Po-
horje. Mogoče pa zato, ko eni umetniki 
svejt čisto drgoči vidijo, ko mi navodni 
ludi. Sn neki brav, da se jim reče kubi-
sti. To so tǝsti, ko vidijo človeka s trijimi 
rokami, žensko s trijimi zizami pa z eno 
očiso, pa tak naprej. Ko sn toto vse po-
gruntal, sn se pa v avto vsejdo, pa sn se 
molo pelav po Selnici. Najbolj tam, ko so 
kanalizacijo dejlali, pa je zaj vse na novo 
poasfaltirano. Pa marem rečt, da se mi 
ni sploh nč dopodlo. Ceste so tak puk-

laste, ko da so ble pred drugo svetovno 
vojsko narete. En jašek vun štrli, drugi je 
potoplen, da te pošteno ruka. Še dobro, 
da nimam gepisa. Bi ga mogo vun vzet, 
drgoči bi ga zgubo.Jaz nevejm, a niso 
meli koke špoge al pa lote, da so tak 
gardo naredli. Pravzaprav bi mogo pa 
župan eniga poslat, da bi totim pod prste 
gledav, ko so dejlali. Pa te ži more tak 
bt, ko jaz se na politiko nena zastopim. 
Sploh pa ne na selnško. 
Zaj ko sn si tak molo dušo olajšav, mi je 
pa prešlo v glavo, da bi nošemu županu 
enih par naslovov napisav, da bi koko 
novo knigo napisav, al pa vsak koko 
poglavje, zaj ko so mu pr gnorji molo pr-
škrnili.
Te sn pa mislo tak. En naslov bi lahko 
biv:«Oskrba z zdravo pitno vodo za vse 
v selniški občini« al pa :«Izgradnja cest 
in asfaltiranje kolovozov«, po kirih zaj 
marejo ludi v Selnico hodit. Pa še eniga 
naslova sn se spomno:«Ureditev centra 
Selnice« , ko zaj tak burno zgleda.
Ko sn pa doumo prǝšo, sn pa toto koj sn 
doživev, pravo, pa sn tǝd župana molo 
pošinfal. Pa je teta Tinika rekla: »Saj ni 
važno, kok je, samo da je lep.«

Zapisal: JEJŽ

KONSERVATORIJ ZA
 GLASBO IN BALET MARIBOR

Podružnična šola Tabor
DISLOCIRANI ODDELEK SELNICA OB DRAVI

Mariborska cesta 30, Selnica ob Dravi
Vabimo vas na

JAVNI NASTOP
učencev Konservatorija za glasbo in balet, 

dislociranih oddelkov 
Ruše in Selnica ob Dravi,

 18. maja ob 18. uri v Kulturnem domu Ruše

VPIS NOVINCEV
20. in 25. maja 2016 od 17.00 do 19.00

v prostorih osnovne šole Selnica ob Dravi
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Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite 
najkasneje do 30. 5. 2016 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 
2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali 
srečneže, ki bodo prejeli lepe nagrade.

IZŽREBANI NAGRAJENCI 
NAGRADNE KRIŽANKE 26. ŠT. SN:

1. Anej KRISTAN
2. Dragica JESENEK
3. Marija PREDNIK


