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Tako hitro,kot je poletje prišlo, se je
tudi prevesilo v jesen in že se je
potrebno topleje zaviti v oblačila. V
poletnih mesecih pa se aktivnosti v
naši občini niso prekinile, temveč
ravno nasprotno. Vsa planirana
dela na področju vzdrževalnih kot
tudi investicijskih del so se pričela
oziroma so v polnem teku.
Glede na zelo spremenljive vre-
menske razmere je bilo potrebno
postoriti tudi veliko nenačrto-
vanega dela, predvsem na po-
dročju komunale in urejanja
hudournih vod.
Redna vzdrževalna dela so se izva-
jala na večini cest v občini, na-
jvečja pa so potekala od
Vodovodne ulice do Svetega Duha
na Ostrem vrhu, na cesti na
Gradišču na Kozjaku proti Črnku ter
na cesti od G1-1 proti Črešnjevcu
ob Dravi in proti Grahorjevi koči. Vz-
drževale pa so se tudi vse okoliške
ceste in javne poti glede na posre-
dovane informacije občank in
občanov.
Področje socialne varnosti je zaskr-
bljujoče, saj prihaja na občino ve-
liko ljudi, ki imajo vsak mesec
težave s pokrivanjem življenjskih
stroškov. V ta namen bomo priprav-
ili pravilnik, ki bo omogočal, da tudi
takšne težave ljudi poskušamo reše-
vati na pregleden in enakopraven
način. Potrebno pa je poudariti, da
smo na občini prisluhnili prav vsako-

mur, ki se je prišel pogovorit, seveda
pa smo lahko priskočili na pomoč le
v okviru finančnih možnosti pro-
računa.
Vsi ste že opazili, da se izvajajo dela
na cesti in ob njej skozi Selnico ob
Dravi. Projekt zamenjave tranzit-
nega vodovoda od Selnice do
Jelovca (občina Maribor), ki ga fi-
nanciramo skupaj z evropskimi
sredstvi, ter izdelava ceste in
pločnikov sta seveda zelo vplivala
na običajen promet. Naj
poudarim,da je najhujše že za
nami.
Ob pričetku del je bilo nekaj prob-
lemov, ki so se pojavljali na več
straneh, vendar se je to v najkra-
jšem možnem času uskladilo tako,
da sedaj potekajo dela z zado-
voljivim tempom in po projektu. Za
občane je pomembna je tudi infor-
macija, da je v tem času nastala
popolna zapora ceste od Ruš proti
Lovrencu na Pohorju in posredno
proti Lehnu in Ribnici na Pohorju,
zato je tudi to dejstvo vplivalo na
gostoto prometa skozi Selnico ob
Dravi.
V centru so tako končana vsa
gradbena dela na cestišču in
pločnikih kot tudi na predvidenem
križišču pri Ferothermu. Z deli bodo
takoj nadaljevali na lokaciji nove tr-
govine Tuš na vzhodnem delu naše
občine to pomeni širitev cestišča in
pločnikov proti severu.Ta dela pa

ne bodo tako močno vplivala na
promet kot do sedaj pa tudi dela
na zamenjavi tranzitnega
vodovoda se vztrajno oddaljujejo
od centra Selnice ob
Dravi.Omenim naj, da pri tem za-
menjujemo vse priklope,ki so na ob-
stoječi stari napeljavi, večina
občanov pa se tudi odloča za za-
menjavo lastnih vodov in  tudi
števcev. Vsa ta dela se izvajajo v
dogovoru med vodovodom, last-
niki zemljišč in občino. Tako pa
poteka tudi financiranje teh dodat-
nih del. Zamenjava tranzitnega
vodovoda je osnova oziroma
pogoj za vsako nadaljnjo širitev om-
režja tako v smeri proti Svetemu
Duhu na Ostrem vrhu, Spodnjemu
Slemenu in Zgornjemu Slemenu. Ve-
liko novih stanovanjskih objektov pa
je tudi ob glavni cesti proti Mari-
boru, ki narekujejo večjo potrebo
po pitni vodi. 
Na področju investicijskega vzdrže-
vanja lokalnih cest so dela na
odseku G1-1 proti Vertniku
končana, ravno tako smo  dela na
cesti G1-1 proti Gosaku zaključili.
Dela na cesti proti Roju na Fali pa
so v polnem teku. V sklopu teh del
bo narejeno veliko za odvodnja-
vanje meteornih voda, v delu, kjer
je to  smiselno, pa bomo pripravili
vse potrebno za fekalno kanal-
izacijo.
Na področju prostorskih aktov –

LEPO  POZDRAVLJENI
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OPPN za južni in vzhodni del- je
občina v fazi po javni razgrnitvi, to
pomeni, da bosta ta dokumenta
na občinskem svetu po vsej verjet-
nosti potrjena do konca tega leta.
Znano je, da smo kulturni dom
Arnolda Tovornika v lanskem letu
vrnili mariborski škofiji in se sedaj
imenuje po Martinu Slomšku. Zaradi
tega  pospešeno pripravljamo pro-
jekt  za gradnjo novega doma kul-
ture in izobraževanja. V naslednjih
prispevkih  selniških novic bomo
predstavili prve idejne zasnove za
nov kulturno-izobraževalni center, ki
je predviden blizu centra Selnice
ob Dravi.
V delu občine, kjer so šola, vrtec,
telovadnica ter prostor, ki je na-
menjen za šport, rekreacijo in druge
družbene aktivnosti, smo naročili
izdelavo podrobnega prostorskega
ureditvenega načrta.
V zvezi s športno dvorano-telovad-
nico pa naj omenim, da imamo
izdelane idejne projekte. Slikovni
material bo predstavljen v nadalje-
vanju. Aktivnosti v zvezi s  komu-
nalno ureditvijo (kanalizacija) za
našo občino  potekajo po predvi-
denem terminskem načrtu. To
pomeni, da projektanti izdelujejo
projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja in za izvedbo.
Zaradi velikega zanimanja staršev
za vpis otrok v vrtec se je občina
odločila, da odpre dodatni odd-

elek. S tem bomo zagotovili varstvo
za vse otroke.
V občini smo lahko ponosni, da je
na letošnjih olimpijskih igrah v
Pekingu nastopal tudi naš občan
Janez Jurše. V drugi polovici okto-
bra bomo celotno ekipo gostili pri
nas in z njimi poklepetali o njihovem
delu in ciljih.
Tudi v letošnjem letu so se po
Sloveniji vrstile naravne katas-
trofe.Veliko je bilo poplav, toče,
nekaj tudi požarov in vsi ti dogodki
so močno spremenili življenje ljudi
na teh območjih. Nam je bila sreča
v tem letu še kar naklonjena. Ker se
pa še zelo spominjamo tega kar se
je dogajalo ob naravnih nesrečah
tudi v naši občini, želimo vsem tem
družinam, da se kar najhitreje
vrnejo v običajno življenje.
Narava in okolje postajata vse
pomembnejša igralca na vseh po-
dročjih človeškega dela. Zavedati
se moramo, da smo naravo dobili v
upravljanje in smo jo zato dolžni
predati naslednjim rodovom v do-
brem stanju. Naša naloga pa je
tudi, da razvojne potenciale,
možnosti in želje čim bolj uskladimo
z naravo pa tudi z ljudmi.
Spoštovane občanke in občani,
potrudite se in si naredite svoj vsak-
danjik čim bolj raznoličen in pozi-
tiven.

Jurj Lep, univ. dipl. inž.
župan
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SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občine Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Donataja MA-
LINIČ, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja BLAŽIČ
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na �sk: Agencija NOVELUS, Katja Blažič s.p.
Tisk: Tiskarna Li�era picta d.o.o.
Naklada: 1600 izvodov

Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.

Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa
gospodinjstva ter javne ins�tucije in zavodi na območju občine Sel-
nica ob Dravi.Posamezni izvodi se dostavijo sosednjim občinam in
javnim knjižnicam.

Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb
naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin.

SREČANJA Z OBČANI

Župan, Jurij Lep, bo z delavci občinske uprave pričel z rednimi srečanji z
občani v posameznih krajih naše občine. Prva srečanja bodo:
- v Gradišču na Kozjaku (Kulturni dom) 11. 11. 2008 ob 16.00
- na Sv. Duhu na Ostrem vrhu (Kulturni dom) 11. 11. 2008 ob 18.30
- na Slemenu (OŠ Slemen) 12. 11. 2008 ob 16.00
- v Selnici ob Dravi (Gasilski dom PGD Selnica ob Dravi) 12. 11. 2008 ob
18.30

Vljudno vabljeni.
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Pred nami je četrta številka Sel-
niških novic. Tokrat iz objektivnih ra-
zlogov nekoliko zamujamo,
obljubljamo pa, da bomo s številko
pred božičem točni.    

Upamo tudi, da sedaj distribucija
Selniških novic poteka brez večjih
zapletov. Skupaj s  Pošto Slovenije
smo se potrudili, da se več ne do-
gajajo nepotrebne nevšečnosti in
da zaradi nerodnosti nekatera
gospodinjstva ostanejo brez
glasila.

Kot je to postalo trajnica, se boste
v tej tretji številki časopisa “SEL-
NIŠKE NOVICE” poleg uvodnih misli
župana Jurija LEPA lahko seznanili z
novostmi v zvezi s predvideno
gradnjo transportnega vodovoda
iz Selniške Dobrave do Maribora, ki
zaradi gradnje in razkopavanja
glavne ceste Maribor - Dravograd
posledično povzroča kar nekaj
slabe volje. Ta slaba volja seveda
ni zaradi gradnje prepotrebnega
vodovoda, temveč zaradi
čakanja pred zaporami prometa
oziroma semaforji, ki uravnavajo
promet na tej cesti. Predstavili vam
bomo možnosti sodelovanja pri
raznih razpisih. Že dalj časa je v Sel-
nici prisotna ideja o gradnji nove
telovadnice oziroma o primerni
adaptaciji sedanje telovadnice v
takšen objekt, ki bo zadovoljil
potrebe današnjega časa: v tej
številki Selniških novic vam pred-
stavljamo idejno zasnovo prenovl-
jene telovadnice.  

V tej številki pišemo o minulem
Ruškem odru, kjer je bila naša
občina pokroviteljica ene od
predstav. Pred vrati je začetek na-
jvečjega slovenskega gledal-
iškega srečanja: Borštnikovega
srečanja v Mariboru. In tudi tukaj je
naša občina pokroviteljica pred-
stave, ki bo v Selnici ob Dravi.
Seveda bo pravočasno steklo in-
formiranje o tej predstavi. Janez
URBAS nadaljuje z zelo zanimivim
popotovanjem po Slemenu, mi-
mogrede pa predstavi tudi peko
kruha. Isti avtor piše tudi o
ponovnem srečanju zamejskih
Slovencev iz Avstrije, Italije in
Madžarske, ki je potekalo na sle-
menski šoli v soboto, 27. septem-
bra letos.
Pišemo o slikarski koloniji pri Sv.
Duhu na Ostrem vrhu, o izboru
Slovenske kmetice leta, najavl-
jamo pravljične dneve za najmla-
jše in pišemo o rancariji na Dravi.
Tudi športniki so bili zelo aktivni od
takrat, ko je izšla zadnja štrevilka
Selniških novic. Zelo obširno pišemo
o delu ŠD Turbina. Še posebej smo
veseli, da smo na letošnjih olimpi-
jskih igrah v Pekingu imeli tudi
našega občana, ki ga kot člana
slovenskega dvojnega dvojca
predstavljamo v rubriki “Peking s
selniškim in bresterniškim pridihom”. 
Poleg predstavitev nekaterih naših
društev bomo znova prebirali
jezikovne drobtinice 

Želim vam prijetno branje Selniških
novic.

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Slobodan TATALOVIČ, odgovorni urednik

Spoštovane bralke in bralci !

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo
pošljete do konca novembra 2008 vaše
prispevke, da jih bomo lahko objavili v
decembrski številki časopisa. Gradiva
nam pošljite po elektronski pošti na e-
naslov info@selnica.si , s pripisom “za
Selniške novice”. Seveda pa lahko svoje
prispevke prinesete zapisane na CD. Za-
želeno je, da so vaši prispevki opremljeni
s fotografijami primerne kakovosti.

Čisto na koncu smo vam dolžni še manjše
opravičilo. V zadnji številki nam je
zagodel tiskarski škrat. Objavljeno je bilo
staro povabilo k sodelovanju. Morda je to
razlog za vaše tokratno nekoliko slabše
sodelovanje pri oblikovanju pričujoče
številke naših novic.

Uredništvo Selniških novic

WWW.SELNICA.SI

V letu 2008 nameravamo posebno po-
zornost nameniti našim spletnim stranem.
Že sedaj smo na njih objavljali vsa
gradiva za seje občinskih svetov in pa
javne razpise, v prihodnosti pa želimo ust-
variti resničen informacijski portal, kjer bi
tudi z vašimi prispevki omogočili čim
boljšo informiranost javnosti o dogajanjih
v občini. Vaši predlogi in mnenja so zelo
dobrodošli, zato vas vabimo, da nam jih
sporočite po telefonu (02)6730 208
(202) ali po elektronski pošti 
karin.jurse@selnica.si. 
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Že po zadnjih kvalifikacijskih tekmah
za uvrstitev na olimpijske igre Peking
2008 in izrednem uspehu – drugem
mestu na Poljskem - je postalo
jasno, da je dvojni četverec z
Bresterniškega jezera dosegel nekaj
izjemnega. Mladi fantje so se nam-
reč uvrstili na OI v Pekingu. Veslači,
ki ta četverec sestavljajo, so Janez
JURŠE, Gašper FISTRAVEC, Jernej
JURŠE in Janez ZUPANC. Ker je
Janez JURŠE naše gore list, smo se
odločili nekoliko podrobneje pred-
staviti te mlade, uspešne in pred-
vsem perspektivne fante. Ob vsem
tem pa je potrebno povedati tudi,
da ima nedvomno največ zaslug

za izjemne rezultate mariborskih
veslačev Veslaškega kluba DEM
trener, ki prav tako izvira s Slemena
- Dušan JURŠE, sicer pa tudi oče
prej navedenega Jerneja in stric
Janeza JURŠETA. 
Zato smo se odločili, da s člani dvo-
jnega četverca iz Bresternice
naredimo razgovor in jih v tem raz-
govoru povprašamo marsikaj – od
njihovega začetka organiziranega
treninga veslanja do letošnjih
olimpijskih iger v Pekingu in do načr-
tov za prihodnost. V razgovoru so
sodelovali vsi člani dvojnega
četverca in njihov trener Dušan
JURŠE.

PEKING 2008

S SELNIŠKIM IN BRESTERNIŠKIM PRIDIHOM

O K T O B E R  2 0 0 8  -  Selniške novice 5

Na začetku bi vas rad vprašal, kdaj
in kako se je želja po veslanju
rodila v vas? Naj še dodam: ali so
vas v veslaški klub pripeljali vaši
starši ali pa morda kdo drug ?
Prvi se je ojunačil Gašper FISTRAVEC
in povedal, da so se fantje med
seboj poznali že iz ranega otroštva,
še posebej on, Janez in Jernej. »Pa
tudi starši so bili prijatelji med seboj.
Sam sem bil star osem let in sem kot
drugošolček zahajal sem igrat mini
golf, košarko, malo pa sem tudi ves-
lal oziroma tako za začetek naredil
nekaj kilometrov. Skratka, kot radi
rečemo, malo smo se vozili. Potem
pa sem si rekel: »Zakaj pa ne bi
poizkusil še z bolj resnim treningom
veslanja? Prav resno pa sem začel
vaditi 1999. leta, moj vzornik je bil

Iztok ČOP, in po njegovih velikih
dosežkih sem se tudi sam odločil,
da bom vse skupaj vzel malo bolj
resno.«
Drugi je o svojih začetkih spregovo-
ril Janez JURŠE, ki se ga je kot mla-
jšega Janeza prijel vzdevek Johan.
»Začel sem pri štirinajstih letih. V ves-
laškem klubu sem imel bratranca in
strica, sem pa sem hodil tudi na
počitnice – k bratrancu Jerneju in h
Gašperju. Tako sem poznal ta ves-
laški klub, še preden sem začel

ZNANI OBČANI SELNICE

Nepozabni trenutki v Ptičjem gnezdu – Peking 2008: Janez ZUPANC, GašperFISTRAVEC,
trener Dušan JURŠE, Janez JURŠE in Jernej
JURŠE.

Današnja zasedba čolna (od leve): Gašper FISTRAVEC, Janez JURŠE, Jernej JURŠE 
in Janez ZUPANC
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trenirati. Glede na to, da sem
doma na Slemenu in je naša
kmetija kar daleč od Bresternice,
sem resno začel vaditi takrat, ko
sem bil že tako velik, da moje pri-
hajanje na veslaške treninge ni bilo
več tako težavno.«
Še najbolj redkobeseden je bil
Janez ZUPANC, ki je povedal, da je
tudi on začel kot osemletnik ter da
se je že kot otrok poznal s svojimi
sedanjimi klubskimi kolegi.
Jernej JURŠE je povedal, da je tako
kot Gašper FIŠTRAVEC in Janez ZU-
PANC začel v drugem razredu os-
novne šole, kot osemletnik. »V
četrtem razredu osnovne šole sem
nehal veslati, se preizkusil v nekaj
drugih športih in se kasneje zopet
vrnil k resnemu treningu veslanja. To
je bilo po olimpijskih igrah leta 2000
v Sidneyu.

Kdaj je nastala zasedba četverca
takšna, kot jo vidimo danes ?
Vsi štirje so bili enotni. Da so pristali v
istem čolnu in tako postali ekipa, ni
povsem slučajno. Trener Dušan
JURŠE jim je venomer govoril, da želi
sestaviti četverec. Tako so v sedanji
zasedbi začeli vadbo maja
lanskega leta, zasedba pa je
postala nekako stalna po prvem
velikem uspehu v nemškem Essnu,
ko so premagali vso svetovno elito,
ki je bila takrat tam zbrana.
Potrebno je bilo sprotno dokazo-
vanje sposobnosti, in to je
omogočalo zadržati sedež v čolnu.

Kolikokrat na teden trenirate in
kako potekajo vaši treningi ? 
Takrat, ko ni prava tekmovalna se-
zona, trenirajo fantje od pet-do
sedemkrat tedensko, pred velikimi

tekmovanji pa tudi dvakrat
dnevno. Tako je bilo tudi pred
sedanjimi olimpijskimi igrami v
Pekingu. Povprečno na leto okoli 9
treningov na teden in od 800 do
1000 ur veslanja.

Vemo, da je veslanje zelo naporen
šport, ki od vas veslačev terja iz-
jemno velike telesne napore. Zato
vas sprašujem, kako to združujete z
drugimi obveznostmi, ki jih imate –
tu mislim predvsem na šolo oziroma
študij.
Vsi so bili enotni, da se je zaradi ves-
lanja potrebno odreči marsičemu.
Janez JURŠE je povedal, da je
sedaj, ko je letos postal študent,
tudi zanj nekoliko laže, še prej v
srednji šoli pa je zaradi športnih ob-
veznosti dostikrat manjkal v šoli. Na
fakulteti se je mogoče kar precej
preprosto dogovoriti za posamezne
študijske obveze. Vsi so si bili tudi
enotni v oceni, da je sedaj, po
uvrstitvi na olimpijske igre, vse dosti
laže. Poleg tega, da imajo vsak svoj
status športnika so tudi medijsko
dosti bolj prepoznavni in je tudi zato
vsako stvar sedaj lažje reševati. 

Na katere dosežke ste v svoji
dosedanji karieri najbolj ponosni ?
Dobrih in vrhunskih dosežkov je
dosti, še posebej, ker v sedanji
zasedbi ne veslajo dolgo. Najbolj
ponosni so na doseženo 4. mesto v
svetovnem pokalu v Münchnu, na
tekmo v svetovnem pokalu v Ams-
terdamu, po kateri pa so pri
vračanju doživeli hudo prometno
nesrečo, ki jih je kar precej zavrla pri
naslednjih pripravah na velika tek-
movanja. Tu je še doseženo 6.
mesto na evropskem prvenstvu, pa
5. mesto na evropskem prvenstvu
mlajših članov na Škotskem. Gašper
FISTRAVEC in Janez ZUPANC sta bila
mladinska svetovna prvaka leta
2004. 
Najbolj pa so ponosni na tisto
letošnjo tekmo na Poljskem, ko so se
z doseženim drugim mestom uvrstili
na OI v Peking. 
Še posebej so ponosni, da so na OI
lahko zastopali barve Slovenije.

Pa se vrnimo k pravkar končanim
OI v Pekingu. Kako ste jih doživeli?
Tukaj ne mislim na rezultat, ki ni bil
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takšen, kot ste si ga želeli. Tega vam
glede na vašo mladost in perspek-
tivnost tudi nihče ne zameri, saj vsi
vemo, da ste v Pekingu nabirali
izkušnje za naslednje igre v Lon-
donu.

Načrti za olimpijado so bili zelo ve-
liki. Naredili so to, kar so pač v tistem
trenutku lahko naredili. Breme je
bilo veliko predvsem zaradi
pričakovanj slovenske javnosti, kot
kaže pa je utrujenost s predtek-
movanj naredila svoje in dosežki
niso bili takšni, kot so si jih želeli. Ned-
vomno pa so si s sodelovanjem na
OI pridobili zelo dragocene izkušnje
za naslednje OI v Londonu, ki bodo
leta 2012. Ali bodo do Londona os-
tali skupaj, pa ni odvisno od njih
samih. Če bo vse skupaj teklo nor-
malno, bodo ostali skupaj, saj se
med seboj dobro poznajo in je to
za doseganje vrhunskih rezultatov v
dvojnem četvercu izjemno
pomembno.
Dejstvo je, da bodo v oktobru za-
čeli znova nabirati moči za nasled-
nje tekmovalno leto in naslednja
velika tekmovanja.

Ali namerava kdo izmed vas
nadaljevati kariero v trenerskih
vrstah?
Razen Jerneja JURŠETA se nihče ne
vidi v vlogi trenerja. Jernej na fakul-
teti študira smer veslanje tako, da
bo svojo poklicno pot nadaljeval
kot trener.

Kaj počnete v prostem času ?
Pri odgovoru na to vprašanje so bili
kar enotni in povedali so, da v
prostem času počno to, kar počno
njihovi vrstniki.

Ali vam je šport kakorkoli pomagal
v življenju? Vemo, da mladega
človeka vrhunski šport izoblikuje v
disciplinirano osebnost in je to že
sam po sebi velik dosežek za
vsakega mladega človeka. 
Tudi pri odgovoru na to vprašanje
so bili zelo enotni. Menijo, da jim je
šport zelo pomagal. Z motivacijo za
delo in trde treninge, za doseganje
zastavljenih ciljev, kar ne gre brez
skupnih moči, so se oblikovali v zrele
osebnosti, ki vedo, kaj hočejo. 
Od OI dalje pa jih zaradi medijske

pozornosti že povsod poznajo in je
tudi to lahko razlog, da kaj dosežeš
laže in hitreje, kot bi to dosegel
sicer.

Po razgovoru so fantje odhiteli na
sprostitveni trening – igranje
malega nogometa. S trenerjem
Dušanom JURŠETOM pa sva se
zadržala še v daljšem prijetnem raz-
govoru, v katerem je povedal mar-
sikaj zanimivega. Od strogega
trenerja in tvorca uspehov mari-
borskega veslanja se je v trenutku
spremenil v sproščenega sogov-
ornika, polnega načrtov za prihod-
nost. Povedal je, da nameravajo v
veslaškem klubu intenzivirati razvoj
ženskega veslanja in hkrati ustvariti
optimalno bazo veslačev vseh kat-
egorij v moški in ženski konkurenci.
Za dosego zastavljenih ciljev bo
potrebno storiti še marsikaj: zgraditi
novi hangar za čolne z vsemi pritik-

linami in seveda s platojem med
Dravo in hangarjem. Seveda je vse
povezano z velikimi denarnimi vla-
ganji, vseeno pa upajo v skorajšnjo
uresničitev zastavljenih ciljev. Na
koncu razgovora me je Dušan
JURŠE povabil še na ogled notran-
josti hangarja za čolne. S ponosom
mi je pokazal 17 metrov dolg in štiri-
desettisoč evrov vreden osmerec.
Na moje vprašanje, kdaj lahko
pričakujemo tekmovalno zasedbo
na tem impozantnem lepotcu, mi
je odgovoril, da zaenkrat
preizkušajo afiniteto posameznikov
do tega čolna. Poudaril pa je, da je
veslanje v njem interesantno za
vsakega veslača.

Z željami po še nadaljnjem
doseganju vrhunskih rezultatov sem
se poslovil in za vas zapisal ta raz-
govor.

Slobodan TATALOVIČ

Fo
to

: A
rh

iv
 v

es
la

šk
eg

a 
kl

ub
a

Fo
to

: A
rh

iv
 v

es
la

šk
eg

a 
kl

ub
a

Selnica4:Selnica  22.10.2008  19:44  Page 7



Občina Selnica ob Dravi je z javnim
razpisom izbrala izvajalca idejne za-
snove nove športne dvorane v Sel-
nici. Obstoječa šolska telovadnica
že dolgo ne zadovoljuje potreb
naših šolarjev niti drugih občanov,
ki v okviru športnih društev uporabl-
jajo njene prostore. Prav zato smo
se odločili, da pričnemo pripravljati
dokumentacijo za izgradnjo nove
športne dvorane, ki bo med drugim
ustrezala tudi sodobnim zahtevam
energetske varčnosti in izolativnosti.
Športna dvorana bo imela dva
nivoja, spodnjega, namenjenega
telovadišču in pomožnim telovad-

nim prostorom, zgornji del z
vhodom iz vzhodnega dela ob-
jekta pa bo obsegal izvlečne trib-
une za ca. 170 ljudi (z možnostjo
dodatnih tribun za 50 ljudi), bife, po-
možne prostore za društva, možnost
fitnes centra ali manjše rekreativne
telovadnice. Skupaj bo na voljo
1.807 m2 zaprtih površin. 

Pridobili smo prve idejne načrte za novo 

telovadnico pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi
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Ikona Arhitektura: Pogled z jugozahodne smeri

Ikona Arhitektura: Pogled z vzhodne strani

Ikona Arhitektura: Pogled s severovzhodne strani
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Otroci v akciji (Foto Anka)
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Turistično društvo Selnica ob Dravi nas je ponovno
razveselilo z izvedbo že tradicionalne prireditve Praznik
jabolk. V treh dneh smo imeli priložnost uživati v bo-
gatem programu prireditev, kjer ni manjkalo niti dobre
hrane niti dobre glasbe, da o naši tržnici sploh ne gov-
orimo. Že v petek nas je prijetno presenetila naša
kraljica jabolk Mojca Roj, ki nam je v novi kraljevski
obleki predstavila razstavo v občinskih prostorih. 

Tisti, ki so malo zamudili, so še pozno v večer lahko pris-
luhnili ubranim zvokom Tamburašev iz Velike Nedelje.
Tržnica, ki se je od poletja že dodobra usedla v naša
srca, je svoja vrata odprla kar dvakrat. V soboto in
nedeljo so lahko številni obiskovalci napolnili svoje
košare s selniškimi dobrotami, ki so jih ponujale naše
kmetice iz Selnice in Središča ob Dravi. Največje nav-
dušenje je požela jabolčna pita, ki jo je spekla Lučka
Grahor. Čeprav v dvorani Gasilskega doma ni bilo
poslušalcev, sta predavateljici Miša Pušenjak in Nina
Stros svoje znanje o bio-pridelavi na vrtu in gensko spre-
menjenih organizmih podali kar na prireditvenem pros-
toru za občino. Veseli nas, da se je teh predavanj
udeležil tudi mag. Jože Protner, predsednik Štajerske
turistične zveze, katere član je tudi naše Turistično
društvo. Sobotni dopoldan so popestrile otroške
delavnice, ki so jih vodile vzgojiteljice našega vrtca.
Otroci so s kratkim nastopom prikazali življenje na

kmetiji v času naših
babic in navdušili vse
prisotne.

Z veseljem smo si
ogledali tudi mojstrovine
iz buč, ki jih je oblikoval
Zdravko Lončarič. Z
otvoritvijo učno-turistične
poti na Janževo goro se
je pričel popoldanski del,
ki so ga v nadaljevanju
obogatili KUD Delavec iz
Lenarta in Ložniške
Ufarce. Kmetija Lampred
iz Gradišča je prikazala,
kako iz ovčje volne nas-
tane preja in končni
izdelek. 

Praznik jabolk znova navdušil

Kraljica jabolk na razstavi v občini (Foto Anka)

Ob Košanovi harmoniki in Krečnikovem petju je užival tudi
podžupan Janez Urbas (Foto Anka)

Predenje preje (Foto Anka)
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V nedeljo smo ob vrtcu v Selnici za-
sadili jablano kot simbol našega
kraja in zametek bodočega
jabolčnega gaja. Strokovno delo so
prevzeli naši sadjarji: Ivan Majster,
Vlado Dolinšek in Janko Stojkovič,
direktor Kmetijske zadruge Selnica
ob Dravi, ki bo tudi prevzela pa-
tronat nad posajenimi drevesi.
Seveda je lopato zasadil tudi naš
župan Jurij Lep.

Kulturni program so izvedli KUD
PAVZA in otroška skupina našega
vrtca. Vsi udeleženci in obiskovalci
smo si bili edini, da je takšna prired-
itev v našem kraju potrebna, zato
se že veselimo prihodnje. Naj
končam z besedami predsednice
Turističnega društva Selnica ob

Dravi, ki se je ob koncu iz srca zah-
valila vsem nastopajočim,
udeležencem in obiskovalcem.
Tudi v našem imenu hvala vsem, ki
ste nam polepšali ta sicer mrzli ok-
tobrski vikend.

Sajenje jablane (Foto Anka)

Cesta in pločnik v Selnici počasi dobivata končno podobo. 

Kraljica jabolk, Mojca Roj, in predsed-
nica TD Selnica ob Dravi, Ivanka Frešer

Center Selnice počasi dobiva novo podobo

Ograja mostu na G 1-I pri odcepu za Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je bila v sramoto našemu kraju, je končno popravljena
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Že deveto leto zapored je zadnje avgustovske dni za-
polnil Festival Letni oder Ruše 2008, tokrat s sloganom
FESTIVAL V SENCI MOGOČNIH SMREK. Ponujal je obilico
užitkov s komedijami, koncerti, prireditvami za otroke
in športnimi aktivnostmi. Ob dosedanjih prizoriščih med
Pohorjem in Dravo je organizator festivala CEZAM
(Centra za mlade Ruše) pod vodstvom direktorja Mi-
haela Krajnčevića dodal še novo prizorišče, in sicer
Pravljični oder v parku ob ruškem vrtcu, kjer smo lahko
poslušali pohorske pravljice.

Že po tradiciji je pri izvedbi festivala s sponzorskimi sred-
stvi sodelovala tudi Občina Selnica ob Dravi. Prevzela
je pokroviteljstvo pri predstavi Toneta Partljiča Partner-
ski odnosi. Igralci Prešernovega gledališča iz Kranja so
nas do solz nasmejali s simpatičnimi dialogi, ki se
duhovito lotevajo aktualne teme partnerskih odnosov,
različnih predsodkov in partnerskih kombinacij, hkrati
pa smo v njih lahko prepoznali tudi sami sebe in našo
družbenopolitično stvarnost. Temu primeren je bil tudi
zaslužen aplavz, ki je igralce kar trikrat priklical na oder.

To pa ni bilo edino sodelovanje naše občina na festi-
valu. Prvič smo se odločili in v rancarski boj poslali kar
dve občinski ekipi. Ženska ekipa Izbranke in moška
ekipa Neobremenjeni sta na cilj prispeli kot drugi v svoji
skupini, na koncu pa so pristali proti koncu lestvice. In
čeprav ni nobena ekipa osvojila odličij, smo zagotovo
dosegli prvo mesto v navijanju, po glasnosti ter pre-
poznavnosti navijačev pa smo zasenčili vse druge
ekipe. Od rancarije smo se poslovili s trdnim sklepom,
da jih drugo leto presenetimo in uženemo v kozji rog.
Če ne drugače, pa vsaj z novim navijaškem orodjem.

O K T O B E R  2 0 0 8  -  Selniške novice 1 1

Tekmovalke prve tekmovalne skupine, Izbranke, so v živo rdečih majicah (foto: Olga Malec)Mamin novi partner iz Partnerskih
odnosov (foto Aleksander Onišak) 

Moška ekipa Neobremenjenih pod vodstvom našega župana
(foto: Olga Malec)

Festival LETNI ODER RUŠE 2008
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Čeprav so bile še pred nedavnim poletne počitnice,
ko smo brezskrbno poležavali na plaži in se na vse
mogoče načine razvajali, je za nami že mesec dni
šolskega dela. 

V teh dneh je naša osrednja naloga organizacija in
izvedba že četrtih šolskih olimpijskih iger, ki bodo
potekale v času od 29. septembra do 3. oktobra. Os-
novni cilj iger je vsem učencem šole omogočiti sode-
lovanje in preizkušanje sposobnosti v različnih športnih
disciplinah (tek, skoki, met žogice …), jim predati in

ozavestiti morda že izrabljeno sporočilo, da je pomem-
bno sodelovati in ne vedno zmagati ter tudi skozi
športne igre razvijati vrednote, kot so poštenost, prav-
ičnost, spoštovanje, vztrajnost ipd. Seveda je cilj še
povečati zanimanje mladih za šport, ki naj bi postal
sestavni del vzgoje in življenja vseh mladih ljudi.
V mesecu oktobru bomo nadaljevali  aktivnost ob
tednu otroka, katerega letošnji moto je Nekoga moraš
imeti rad. Otroci vrtca in učenci bodo z različnimi EKO
- točkami sodelovali na krajevni prireditvi Turističnega
društva Selnica ob Dravi ob prazniku jabolk. 

DEJAVNOSTI NA OŠ SELNICA OB DRAVI
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Prižiganje olimpijskega ognjaPrižiganje olimpijskega ognja

Učenci so bili ob otvoritvi iger navdušeni.
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V času od 22. do 26. oktobra bomo
praznovali teden prijateljstva, ko
bodo med drugim tudi naši pr-
vošolci uradno sprejeti v Skupnost
učencev šole. Gre za že tradi-
cionalno prireditev v okviru projekta
Zaščitništvo, s katero spodbujamo
dobre medsebojne odnose,
preprečujemo nasilje med učenci,
jih navajamo na pripadnost skupini,
spodbujamo odgovornost pri stare-
jših učencih – zaščitnikih, ki skozi vse
šolsko leto pod »svoje okrilje« vza-
mejo najmlajše – mezinčke. 
Prednostna naloga tega šolskega
leta je inovacijski projekt Bralna pis-
menost in leto knjižnih junakov.

Prizadevali si bomo razvijati bralno
kulturo ter motivacijo za branje, širili
vedenje, da je branje temeljna
zmožnost za pridobivanje in ustvar-
janje novega znanja, spodbujali
družinsko branje za uspešen
nadaljnji razvoj otrokove pis-
menosti, spodbujali učence k
obiskovanju knjižnice …
Še naprej ostajamo EKO - šola. V
mesecu septembru smo na šoli
izvedli prvo akcijo zbiranja starega

papirja in skupno zbrali rekordnih 21
ton. Zahvaljujemo se vsem staršem
in krajanom, ki so nam pri tem po-
magali. Poleg EKO - dejavnosti pa
bomo v letošnjem šolskem letu
poseben poudarek namenili tudi
promociji zdravja in skrbi za zdrav
način življenja, saj smo se vključili v
slovensko mrežo »Zdravih šol«.

»Ne morem verjeti, kako čas beži,«
je stavek, ki ga v teh dneh pogosto

slišimo tako med učitelji kot učenci
naše šole. Res, pred nami je
ogromno aktivnosti, zaradi katerih
bodo  meseci prav gotovo še
hitreje minevali tja do junija, ko se
bomo s ponosom ozrli nazaj in
ponovno razmišljali o brezskrbnem
poletju. 

Maja Vačun,
knjižničarka
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Nosilci šolske olimpijske zastave

S svojo točko so se nam predstavili tudi naši učenci, ki so člani Gimnastičnega
društva Ruše.

Prihod šolske olimpijske zastave
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Slogan, pod katerim smo se tokrat
srečali z zamejskimi Slovenci, je bil
˝V SLOGI JE MOČ˝. Na ta način
smo želeli potrditi, da resnično
samo ljudje, ki spoštujejo svoj narod,
svoje ljudi, ne glede, kje živijo in de-
lajo, lahko v življenju dosežejo svoj
cilj in notranje zadovoljstvo.

Srečanje z zamejskimi Slovenci je
potekalo v soboto, 27. septembra,
na opuščeni osnovni šoli Slemen,
kot simbolično opozorilo za vse, da
se z zaprtjem šole lahko konča tudi
del narodne zavesti in njegove
identitete. Srečanje se je pričelo z
okroglo  mizo, katere so se udeležili
predsedniki manjšinskih organizacij
in predstavniki občine Selnica ob
Dravi z županom Jurijem Lepom. 

»Spoštuj očeta in mater …«. Z božjo
zapovedjo je pričel svoj nagovor dr.
Borut Holcman, pomen same za-
povedi je v nadaljevanju obrazložil
z besedami: »Pomen božje za-
povedi je širši in ne pomeni samo to,
kar si običajno predstavljamo. Za-
poved nam daje vedeti, da kolikor
se odpovemo svojemu narodu in
svojemu jeziku, nas ne bo več.
Danes je nujno potrebno poznati
zgodovinsko resnico. Slovenci, ki

živijo zunaj matične domovine,
imajo drugačno slovenstvo, morda
celo kvalitetnejše kot mi, ki ga
živimo znotraj nje. Premalo smo
ponosni na to, da lahko govorimo
slovensko, da pa je vse skupaj bolj
zaskrbljujoče, pa od nas celo na
Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti zahtevajo, da svoje
znanstvene članke pišemo v an-
gleščini; to je neverjetno za narod,
ki želi ohraniti svojo identiteto. Zato
smo lahko ponosni na Primoža
Trubarja, ki je v težkih časih povzdig-
nil narodno zavest in slovensko
besedo.«

»Čutim se, da sem tukaj tudi pred-

stavnica Vas, zamejcev, ki ste bili
nekoč za trdo mejo,« je v svoji
uvodni besedi povedala v zame-
jstvu nad vse priznana in čislana
akademikinja prof. dr. Zinka Zorko.
V nadaljevanju je spregovorila o
problematiki v zvezi s časopisom
Porabje, ki ga izdajajo zamejski
Slovenci na Madžarskem. Opozorila
je da kakorkoli je naročnina nizka,
je za veliko večino prebivalcev
Porabja previsoka in potrebno bo
posredovati, da ostane časopis
brezplačen, saj ga nujno potrebu-
jemo za širjenje slovenske besede in
njeno ohranitev v še tako, za
nekatere Slovence, oddaljenih kra-
jih. Posebej je opozorila na velik
pogum koroških Slovencev pri
ohranitvi slovenske besede pred-
vsem knjižne slovenščine, za kar gre
v veliki meri zahvala Mohorjevi
družbi. V nadaljevanju je bil govor
o različnih narečjih in na to temo
smo si ogledali kratek film in prisluh-
nili zvočnemu zapisu narečij med
štajerskimi Slovenci v Avstriji.

»Beneški Slovenci in Rezija pred-
stavljajo dodaten problem. Veliko
se je govorilo o tem da bi se rezi-
janščina priznala kot eden izmed
slovanskih jezikov. Rezija je edina
izmed zamejskih skupnosti, kjer je
rezijanščina tudi predmet v šoli.
Vendar to ni dobro, da se otroci
učijo samo narečja, potrebno je
učenje knjižnega jezika,« je v svoji
razpravi nadaljevala dr. Zinka
Zorko.

Po širši razpravi o problematiki v za-
mejstvu je dr. Janko Zerzer opozoril
na problem, s katerim se bo
potrebno v kratkem soočiti, in sicer
je to preimenovanje zamejskih
Slovencev. S padcem meja nam-
reč to niso več zamejci. Med
drugim pa je opozoril, da na
uporabo slovenščine v veliki meri
vpliva socialni status, okolje in pred-
vsem družina.

Okrogla miza se je zaključila z
besedami dr. Vlaste Krmelj. »Govo-
rimo o gospodarstvenem, okolje-

V SLOGI JE MOČ

Dr. Terezija ZORKO
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varstvenem in socialnem vidiku
razvoja. Končno pa smo spoznali,
da je potrebno upoštevati še kul-
turni vidik in pri tem moramo sode-
lovati vsi.˝

Po resnem delu druženja z zame-
jskimi Slovenci se je pričel družabni
del, tradicionalni del katerega del
je kuhanje golaža na odprtem
ognju. Tokratnega tekmovanja,
četrtega po vrsti, se je udeležilo
devet ekip žal, sta v zadnjem
trenutku odpovedali udeležbo ekipi
iz Gropade in Pavza iz Selnice ob
Dravi. Kot vsako leto je tudi tokrat
petčlanska strokovna komisija
določila zmagovalca v kuhanju go-

laža in v najlepše urejenem okolju
ob ognjišču s celostno podobo
ekipe, ki se predstavi tako na kul-
turnem kot kulinaričnem področju,
značilnem za kraj, od koder prihaja.

Rezultat tega tekmovanja je bil
naslednji:

Kuhanje golaža

1. mesto: Žavcarjev vrh;
2. mesto: Porabje, Monošter;
3. mesto: KKZ Celovec.

Celostna podoba

1. mesto: Čepinci;
2. mesto: Žavcarjev vrh;
3. mesto: Gradišče na Kozjaku.

Nekateri izmed sodelujočih so se
prvič udeležili tekmovanja v
kuhanju golaža. Imeli so kar nekaj
začetniških težav predvsem z ogn-
jem in samimi kotlički. Vendar so
tudi to uspešno premostili in delo
komisije o določanju zmagovalca
je bilo zelo težavno. Tokratno četrto
kuhanje golaža pa je bilo tudi zad-
nje, saj bomo v naslednjem letu
golaž zamenjali za tradicionalne
jedi, značilne za okolje, v katerem
živijo ekipe. Na ta način bomo
spoznali jedi, ki jih do sedaj nismo
poznali oziroma jih doma redkeje
pripravljamo.

Na srečanju so se sklenila nova pri-
jateljstva in povezave z društvi.
Steklo je precej dogovorov o
nadaljnjem sodelovanju in izmen-
javi predvsem na kulturnem po-
dročju. Uspeli smo zaključiti še eno
srečanje z zamejskimi Slovenci in
dokazati, da velja reklo V SLOGI
MOČ.

Janez URBAS
Foto: Janez Urbas
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Danes v našem okolju kruh ne
pomeni več to, kar je pomenil
nekoč našim staršem, babicam in
dedkom. Kruha imamo v trgovinah
veliko vrst in kvalitet, imamo ga to-
liko, da ga več ne spoštujemo in ga
dobesedno mečemo v stran.

Vedno ni bilo tako in marsikje je dru-
gače po svetu še danes. Svoj čas je
pomenilo imeti kruh, da ne boš trpel
lakote, da boš srečen in živel v
blaginji. Kruh je krojil zgodovino
človeštva, ljudi delil na bogate in
revne. Zaradi kruha je prišlo do mar-
sikaterega spora in celo do vojn.
Sedaj je vse to pozabljeno in našim
mladim se zdi vse skupaj smešno.

Ni še dolgo tega, ko so bili naši starši
mladi in kruha ni bilo v izobilju. Pri
veliko hišah so kruh hranili pod
ključem in samo gospodinja ga je
delila. Seveda ni bil vsak dan svež,
včasih je že bil tako star, da je bila
na njem plesen, vendar še vseeno
dober, saj drugega ni bilo. Spošto-
vanje do kruha je bilo veliko, v
primeru, da ti je padla drobtina na
tla, si jo moral pobrati in poljubiti.
Pravili so, da duše jočejo v vicah in
da je eden največjih grehov
metanje kruha v stran ali hoja po
njem.

Povsod kruha ne kupujejo v trgov-
inah, zlasti ne na hribovskih kmeti-
jah. Še vedno ga pečejo doma in
zato ga še vedno cenijo in spoštu-
jejo. Pri njih na mizi ni vsak dan sveži
kruh, ni krušnih drobtin na mizi, ne
na tleh, saj se njihov kruh ne drobi,
čeprav je star več dni, povrh pa še
prijetno diši. Tudi pri nas doma je
tako. Vsake toliko časa prijetno
zadiši iz krušne peči po domačem
kruhu. Omamen vonj, kateremu se
ne moreš upreti, in vsi prav nestrpno
čakamo, da se vrata krušne peči
odpro in iz nje vzamemo kruh. To je
ena največjih poslastic, še zlasti, če
ga namažeš z domačo zaseko, ki
se topi na njem, in dodaš še malo
zimskega česna. Specialiteta, ki ji ni
para.

Peka kruha v krušni peči, še pose-

bej, če je napravljena povsem na
star način, brez sodobnih materi-
alov (mojstra za izdelavo takšne
peči je zelo težko dobiti), je vsaj v
začetku precej zahtevna naloga, ki
se je brez nasvetov izkušenih
gospodinj ne more lotiti vsakdo. Z
večkratnim pečenjem pa tudi to
obvladaš, skratka, spoznati moraš
svojo krušno peč do potankosti. Vse
njene dobre in slabe strani.

Pri peki kruha sodeluje vsa družina,
glavno besedo ima seveda
gospodinja, ki razdeli delo in s tem
se prične eden najlepših dni v
tednu, ko bo celotna hiša in še
njena okolica zadišala po tistem ta
pravem kruhu.

Najprej je potrebno pripraviti drva,
ki morajo biti suha in kvalitetna. Za
krušno peč jih  pripravimo posebej
in so tudi nekoliko daljša od običa-
jnih. Za peko kruha je zelo pomem-
bno, kakšna so drva in koliko jih je.
Zato imamo napravljeno posebno
košaro, v katero naložimo drva,
tako da je njihova količina za vsako
peko enaka in ni nobenih težav, da
bi bil kruh premalo ali preveč
pečen. V krušno peč se naložijo
drva od zadaj, saj mora goreti od
zadaj naprej, kjer je tudi dimnik, da
se celotna peč enakomerno seg-
reje. Medtem ko pripravljamo drva,
je Magda že namočila »mirnice«,

nujno potrebne za vzhajanje kruha.
Kruh, pečen na »mirnicah«, je veliko
bolj okusen in njegova uporabnost
je daljša. Pri običajnem kvasu dobi
kruh po nekaj dneh neprijeten okus
in vonj po njem. Z uporabo »mirnic«
se temu izognemo.

V krušni peči že prav prijetno pras-
keta in že se čuti toplota. Takrat se
prične priprava moke. Kakšna
mešanica moke bo uporabljena, je
predvsem odvisno od vrste kruha, ki
ga bomo pekli.

Pri moki je zelo pomembno, da je
ta čim bolj sveža in dolgo
skladiščena, zato je za dober kruh
najbolje nabavljati moko sproti, po
možnosti z mlina; čeprav je nekoliko
dražja, je pa bistveno kvalitetnejša
od moke v trgovini, ki je že zaradi
nizke cene vprašljivega izvora in
kvalitete. Večji kmetje so običajno
imeli svoje mline in so si sproti mleli
zrnje za moko. Takrat je bil tudi kruh
bistveno kvalitetnejši in bolj pol-
nega okusa. Danes imajo to
možnost le redki, saj je večina mli-
nov opuščenih in kažejo dokaj
klavrno podobo. Po sejanju moke in
pripravi mešanice dodamo prej
namočene »mirnice« in vodo, ki ne
sme biti mrzla. Vse skupaj dodobra
premesimo in pustimo, da se
nastalo testo nekoliko umiri in
prične vzhajati. Pri nas Magda še

VONJ DOMAČEGA KRUHA    
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RECEPT: Koruzni kruh                                

vedno pripravlja testo ročno, večina gospodinj se je že
modernizirala in namesto njih to opravi stroj. Seveda
tudi to vpliva na kvaliteto samega kruha. Na roke tako
zamesi za eno pečenje za 18 kg kruha, katerega
potem nekaj razdelimo med sorodnike in prijatelje ,
nekaj pa ga pristane v zamrzovalni skrinji za nujno
potrebo, vendar takšen kruh precej izgubi na svoji
kvaliteti.

Medtem ko je v krušni peči večina drv dogorela, je
potrebno vso žerjavico razgrniti po celotni površini, da
se dodobra segreje dno peči. Ko je žerjavica razgrn-
jena, testo za kruh je že dodobra vzšlo je potrebno
nadaljevanje dela. Vse skupaj se še enkrat temeljito
premesi in napravijo se kolači v posebne pletene
košare, kjer se prične ponovni postopek vzhajanja.
Vsekakor, če želimo dober in kvaliteten kruh, ga je zelo
dobro premesiti dvakrat.
Žerjavica je medtem opravila svojo nalogo, potrebno
jo je pogrebsti iz peči in nato celotno peč temeljito po-
mesti. Najboljša je metla iz koruznih »šopin«, vendar
nikakor ne smemo pred pričetkom pometanja pozabiti
na vlažiti, drugače bo zagorela in bo v prostoru kaj
kmalu vse v dimu. Zelo dobro je preveriti, ali je pravilna
temperatura v peči, saj se lahko včasih zalomi oziroma
niso ravno najbolj primerna drva, s katerimi kurimo.
Temperaturo, primerno za peko kruha, preverimo s po-
močjo koruznega ali pšeničnega zdroba. Če le-ta
počasi porjavi, je temperatura primerna. Če se to
zgodi takoj, je temperatura previsoka in je potrebno
peč ohladiti. Testo je dokončno v košarah vzšlo, damo
ga na lopar in že je v krušni peči. Vendar moramo biti
pri tem previdni, da pravilno zlagamo v peč, saj se

nam kaj lahko zgodi, da ne spravimo vsega pripravl-
jenega v peč. Zapremo peč in po približno po petna-
jstih minutah pogledamo, kako je s kruhom, ga po
potrebi premaknemo po peči in nadaljuje se pečenje.
Trajanje pečenja je predvsem odvisno od vrste kruha in
je od 50 do 80 minut. 
Medtem ko se peče kruh, je potrebno počistiti posodo,
v kateri smo mesili. Vse testo strgamo z nje in ga damo
v pekač, ki ga postavimo po končani peki kruha v
krušno peč, da se testo posuši. To so »mirnice«, ki jih
bomo uporabili pri naslednji peki kruha.
Pečen kruh z loparjem vzamemo iz krušne peči in ga
zavijemo v krpe, da se počasi ohlaja. Vsekakor pa se
en kolač nesramno dišečega kruha takoj načne in
prične se postopek z zaseko. Ali je lahko še kaj bolj do-
brega?
Magda peče več vrst kruha in kruh, ki je nastal izpod
njenih rok in domače krušne peči, je bil na številnih
razstavah, jedli so ga veleposlaniki številnih držav na
Madžarskem, v Italiji in Avstriji. Od povsod so prihajale
same pohvale in vsi smo ponosni, da slovenski kruh
spoštujejo tudi drugje. Vsekakor številne gospodinje po
Kobanskem pečejo takšen ali še boljši kruh. Velika
škoda je, da ga nočejo ali ne morejo spraviti na tržišče,
saj bi lahko bil del prihodka v družinskem proračunu.
Ravno iz tega razloga je še kako pomembno, da se v
Selnici ob Dravi še bolj uveljavi tržnica, ki bo bistveno
vplivala na razvoj trženja domačih izdelkov in
pridelkov.
Sedaj pa na sveži, še topel kruh in zaseko! Pa dober
tek!

Janez Urbas

Koruzna moka,
pšenična moka,
»mirnice«,
žlička soli,
vrela voda.

Razmerje med koruzno in pšenično
moko je 1:1. V skledo za mešanje
presejemo koruzno moko,
poparimo jo z vrelo osoljeno vodo,
mešamo, da se moka napoji z
vodo in je zmes videti kot žganci. Ko
se zmes nekoliko ohladi, dodamo
belo moko, zmešamo in dodamo
pripravljene »mirnice«. Nato
dodobra pregnetemo in pustimo,
da vzhaja. Po določenem času, ko
se testo podvoji, še enkrat pre-
mešamo, damo testo v košaro in
pustimo ponovno vzhajati. Koruzni
kruh se peče  okrog 60 minut.
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Nič dobrega ni obetal petek, letošnjega  8. avgusta,
ko  je Selnico  radodarno , v obilnih količinah, zalival
dež. Bili smo ga, nehvaležno rečeno , v tistih dneh že
siti. Toda še tako kisel dan ni mogel vzeti dobre volje
Selničanom, ki smo se tega dne z avtobusom odpel-
jali  proti Savinjski dolini na izbor mlade kmetice leta.
Kako le, saj smo vendar šli vzpodbujat kandidatko iz
našega domačega kraja. Korajžno in odločno
predsednico našega društva,  Mojco Roj. Avtobus je
bil do zadnjega kotička poln navijačev vseh generacij.
Naložili smo še muzikanta, pa seveda  nekaj pijače in
jedače za vsak primer. 

Vzdušje na avtobusu je veliko obetalo. Šale,  meh in
smeh so nas spremljali do Petrovč, kjer se je v velikem
šotoru odvijala prireditev. Petrovče so namreč domači
kraj lanske kmetice leta, Marte Rojnik.Bili smo res nekaj
posebnega. Oblečeni v zelene majice (prispevek naše
občine ), z navijaškimi rekviziti, smo se odpravili nar-
avnost na oder. Muzikant, Košanov Marijan,  je kar sam
napovedal, da bomo Selničani zapeli pesem V dolini
tihi. In smo jo res. 
Tako prešerno razpoloženi smo posedli k obloženim
mizam, da se pripravimo na tekmovanje . Vzdušje v šo-
toru je bilo izjemno. Temu je veliko pripomogel izvrstni
voditelj Franci Podbrežnik , ko je na sproščen in zanimiv
način predstavil  vseh sedemnajst  kandidatk. V vsaki
od njih bi lahko prepoznali zmagovalko. To so žene in
dekleta z izobrazbo, večinoma visokošolsko, ki imajo
poleg tega nešteto praktičnih  znanj in sposobnosti. Od
čebelark, vinogradnic , sirark in celo do planšark.
Večina kandidatk ima veliko družino. Ena izmed njih je
bila celo v pričakovanju 4. otroka. 
Zaradi velikega števila prijavljenih  je sledil predizbor.
Oddahnili smo si, ko se je Mojca uvrstila v nadaljevanje
. V tem delu so kandidatke odgovarjale na strokovna
vprašanja iz hmeljarstva in čebelarstva. Vse so bile zelo
dobro pripravljene, a finalistke so ostale samo tri. Ne
boste verjeli, med njimi je bila tudi Mojca Roj. 
Navijači  smo se  v zelenih majicah, eden za drugim,
približevali odru, da bi čim bolj vzpodbujali  Mojco. Še

voditelj se je pošalil: » Vroče bo, pod odrom je že vse
zeleno. »
Finalistke so bile tako podkovane v znanju in ročnih
spretnostih, da je žiriji že zmanjkovalo vprašanj. 
In na koncu, kaj mislite, katera je bila najboljša ?
Mojca Roj !
Sredi največje evforije, ko je direktorico občinske up-
rave ( bila je najbolj glasna med navijači ) že bolela
glava, kako velik šotor bo treba postaviti  naslednje
leto v Selnici in koliko denarja bo treba izmakniti iz
občinske blagajne , je sledil hladen tuš….. Zmagovalka
in mlada kmetica leta 2008 je postala Marija Grilc iz
Cerkelj na Gorenjskem. Kako je to mogoče, smo se
spraševali.  A za zmago je štelo  skupno število točk z
vseh tekmovanj.  Malo smo bili razočarani,  skupaj z
Mojco pa smo ugotovili, da se je vseeno dobro izteklo.
Zmagovalka bo imela vse leto veliko obveznosti,
Mojca pa jih ima že brez tega naslova preveč.  Kot
drugouvrščena bo moža za nagrado povabila čez
vikend v Terme Ptuj .

Prireditev je bila izpeljana brezhibno. Sledila je zabava
s plesom. Tudi Selničani smo se veselo zavrteli ob
poskočnih vižah. Sredi  najlepšega dogajanja smo se,
žal, morali posloviti. Treba je bilo priti še nazaj domov.

IZBOR MLADE KMETICE LETA 2008            

Mojca ROJ
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Navijači v zelenih majicah
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Navijači na poti                     
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Na avtobusu smo bili kot velika družina, složni v pitju in
petju. Mojca  se nam je hotela na vsak način oddolžiti
za podporo. Kar vse navijače je povabila na svoj dom,
kjer so bili na to že pripravljeni. Sledila je še ena večerja,
muzikantu se je vedno bolj igralo in mi smo spet veselo
zaplesali, ne da, da bi nas moral kdo prositi ali celo sil-
iti. Vsi smo imeli iste misli, da se tako odlično že dolgo
nismo imeli. In tudi tako enotni  že dolgo nismo bili. 
Vloga kmečke ženske v družbi se je v zadnjih nekaj de-
setletjih močno spremenila. Tudi predstava, da mora
stati ves dan za štedilnikom, delati v hlevu in na njivi, je
že zdavnaj zbledela. Prav takšna srečanja  jo delajo
enakovredno drugim  ženam. Že to, da mlade kmetice

v javnosti razkrijejo del svojega življenja, je pogumno
dejanje. 
Na koncu dolgega opisa tega lepega družabnega
dogodka v imenu Društva podeželskih žena in deklet
iskrena hvala županu g. Juriju Lepu za vsesplošno pod-
poro, direktorici občinske uprave ge. Karin Jurše za iz-
jemen navijaški stil in vsem drugim, ki so vsi, do
zadnjega, poskrbeli  za enkratno razpoloženje na
prireditvi. 
Končala bi v Mojcinem slogu: upam, da si se na morju
spočila, z otroki se igrala, moža pocrkljala in dobila
navdih še za kakšen pesniški stih.   

Za Društvo podeželskih žena in deklet zapisala:
TONČKA FAŠNIK

Spoštovani !                                                       

Danes sem v Selniških novicah čitala, če imamo
kakšne prispevke, da vam lahko pošljemo.

Letos, 9. junija sem bila stara 90 let. Na moj rostni dan
sem se tudi spomnila na moj Lent ob Dravi. In če mi do-
volite, ga opišem – to je moja mladost, ki sem jo
preživela na flosih na Dravi.

Lent, Lent – ti moja mladost, polna norčij, smeha in solz.
Splavi, na katerih smo se igrali in splavarji dobre
žgance so kuhali, z moštom zalivali, a mi otroci iz piskra
ostanke smo jemali. Vse to flosar Bertl ve – ki mi reče:
“Punčka, pridi in iz piskra žgance vzemi:”, a ker žlice ni
bilo, sem kar s prsti segala v posodo – to. Vse to tudi
vinska trta ve, tisočkrat v šolo sem hodila mimo nje.
Kako mala bila je še. A zdaj, velika lepotica oprosti mi
norčije vse, ki smo jih šolarji mimo tebe delali.

Henrieta VERTNIK  

LENT

Brez Marjana Košana ml. in njegove harmonike ni
prešernega vzdušja, družbo pa mu dela predsednica TD 
Selnica ob Dravi Ivanka FREŠER.
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Naporno tekmovanje
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Lepi in topli avgustovski dnevi so v naravo, letos že
drugič, zvabili člane društva PAVZA. Spomladi smo tri
dni preživeli na kmetiji Nehnik na Mlakah nad Muto. In
ker je bilo naše druženje izjemno zabavno in prijetno,
smo se zbrali še enkrat, tokrat na idiličnih  gričih Sv.
Duha na Ostrem vrhu, na domačiji Pintarjevih, kjer sta
si Franjo in Marjanca Pintar uredila hišico za počitek in
svoj raj prijazno ponudila društvu. V goste smo povabili
tudi slikarje društva Amater iz Ruš. 
Na kampiranje smo se odpravili v petek pozno
popoldne , z namenom, da bi vikend preživeli kolikor
mogoče aktivno. Po prijazni dobrodošlici naših gos-
titeljev  je bil travnik pred hišo  kmalu poln pisanih šo-
torov . Po večerji smo vsi skupaj posedeli v taboru na
klepetu in prijetnem druženju, Marjanca in Franjo sta
nas razvajala z gibanico in drugimi dobrotami. 
Kamp je oživel že s prvim svitom. V zgodnjem jutru smo
prvi vstajači uživali v tišini, le vetrič in ptičje petje sta
lepšala zgodnji dan. Za popoldne so bile napovedane
nevihte, zato je slikarski del udeležencev takoj po za-
jtrku  postavil slikarska stojala, poiskali smo vsak svoj
motiv, se zatopili v ustvarjalno tišino in čopiči so zaigrali
svoj ples po platnih.
Večja skupina z otroki se je odpravila na pohod  do
Pušnikove kajže na nasprotnem bregu. Vmes so oprav-
ili še kakšen obisk na domačijah ob poti. Nekatere

babice in dedki  so ostali v kampu in se igrali s svojimi
vnuki, spet tretji so se lotili umetnosti kuhanja skupnega
kosila iz kotlov. Čas je mineval zelo hitro. Okrog pold-
neva smo se zopet zbrali v kampu in sedli k skupnemu
kosilu. Na izbiro smo imeli zelo okusno pripravljen golaž
ali vampe, vse za oceno 5. Kakor se je dan nagibal k
večeru, tako je nebo vse bolj grozilo s svojimi mokrimi
nameni. Na hitro smo pospravili tabor . Večino je dež
dohitel že v avtih, nekatere pa je tudi pošteno
namočil, vse za to, da bi si izjemno prijetno druženje še
bolj zapomnili. 
Slike, ki so nastale na tej koloniji, bomo razstavili na de-
cembrski razstavi .
Ob resnem delu društva Pavza skozi vse leto, ko
potekajo številne vaje pevskega zbora, dramske sek-
cije, glasbene sekcije, lutkovne skupine, ustvarjanje
likovne skupine ter številni nastopi vseh skupin, se zago-
tovo prileže tudi sproščeno druženje aktivnih in »pod-
pornih« članov društva- žene in možje in njihov
podmladek. Vsaj enkrat na leto društvo organizira tudi
izlet, da spoznavamo Slovenijo ter ogledamo naravne
in kulturne dragocenosti ter druge zanimivosti.
Tako združujemo resno delo s prijetnimi doživetji .

Maruša VRŠNIK
Foto: BenoPERKUŠ

LIKOVNA KOLONIJA  IN DRUŽABNO

ŽIVLJENJE DRUŠTVA PAVZA
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Slovenija je dežela gozdov, saj več
kot polovico (58%) ozemlja pokriva
gozd. Najnovejši satelitski posnetki
kažejo, da gozdovi pokrivajo že
skoraj 60% naše države. Gozdnatost
Slovenije je tako med najvišjimi v
Evropi in Slovenija je na tretjem
mestu v Evropi. Pred njo sta le Fin-
ska in Švedska. Največje gozdnato
območje sega od Trnovskega
gozda blizu meje z Italijo do reke
Kolpe na južni meji s Hrvaško.
Slovenija ima zelo razgiban relief, je
tudi raznolika in pestra, vendar je
zaradi občutljivega kraškega sveta
in hribovitih področij zelo ranljiva in
potrebuje veliko ohranjenih goz-
dov, ki varujejo tla pred erozijo, čis-
tijo zrak, so življenjski prostor za
mnoge rastline in živali... Slovenija
ima malo naravnih virov, zato je les
med drugim zelo pomemben tudi
za gospodarski razvoj. Lesna zaloga
v slovenskih gozdovih narašča. In
nenazadnje ne gre samo za veliko
lesno bogastvo, ampak predvsem
za izredno bogastvo življenja, ki je
osnova ekološkega ravnotežja v
naravi.

Gozdarstvo v Sloveniji pokriva na-
jvečji del nacionalnega prostora.
Zaradi tako velikega prostora so
vplivi na ekološko in socialno stabil-
nost zelo veliki, zato gospodarjenje
z gozdovi zahteva posebno po-
zornost, načrtnost in strokovnost.
Gozdna posest je v Sloveniji dokaj
razdrobljena, zato se moramo

zavedati, da zdravo prihodnost
lahko zagotovimo samo z ohran-
itvijo okolja, katerega del so tako
gozdovi kot tudi človek. Z ohran-
janjem stabilnih, zdravih gozdov bo
zagotovljen tudi kakovosten les.
Zato gospodarjenje z gozdovi za-
hteva aktivno sodelovanje goz-
darske stroke, lastnikov gozdov pa
tudi širše družbene skupnosti.
Gozdovi v občini Selnica ob Dravi
obsegajo del Kozjaka, ki ga na
severu omejuje državna meja z

Avstrijo, na jugu reka Drava, na
vzhodu občinska meja z mestno
občino Maribor (od Šele mimo Žav-
carjevega vrha in Rumfa do Drave)
in na zahodu greben ob Štur-
movem jarku ter cesta proti
Gradišču na Kozjaku. Gozdovi v
Občini Selnica ob Dravi ležijo na
nadmorski višini od 300 do 900 m. V
občini je 4360 ha gozdnih površin. V
privatni lasti je 3940 ha gozdov, v
državni lasti pa 420 ha, vendar se to
razmerje še vedno spreminja v ko-
rist zasebne lastnine, saj vsi dena-
cionalizacijski procesi še niso
končani.
Po gozdnogospodarskih načrtih
imajo ti gozdovi skupno lesno zal-
ogo skoraj 1 100 000 m³. Letni pri-
rastek v teh gozdovih je 34 600 m³.
Iz teh podatkov lahko vidimo, da je
v naših gozdovih skrito veliko ob-
novljivo naravno bogastvo. V teh
gozdovih je najbolj prisotna lesno-
proizvodna vloga. To vlogo, se
pravi izkoriščanje lesa iz gozda, vsi
tudi najboljše poznamo. Vendar
tudi že pri tem gozda prihaja do ve-
likih razlik med posameznimi lastniki
gozdov; to je odvisno od: velikosti

Razlogi države za financiranje ali sofinanciranje nekaterih 
dejavnosti v gozdu ali gozdarstvu so naslednje:
• koristi gozda, ki jih uživa celotna družba,
• javni interes za ohranitev in razvoj gozdov
• interes države, da iz gospodarsko-političnih razlogov pomaga
določenim skupinam lastnikov gozdov.

Tako se v Sloveniji iz proračuna Republike Slovenije subvencionirajo:
• nabava, polaganje in izdelava kontrolnih in lovnih nastav za pod-
lubnike in druge možne povzročitelje motenj v delovanju gozda,
• izvedba različnih protipožarnih ukrepov v požarno ogroženih goz-
dovih,
• izvedba del v varovalnih gozdovih in gozdovih v ožjem delu hu-
dourniških območij,
• gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za vzdrževanje življen-
jskega okolja prostoživečih živali v zasebnih gozdovih,
• sanacija v zasebnih gozdovih, kjer povzročitelj poškodovanosti ni
znan,
• obnova gozdov na pogoriščih in obnova gozdov, poškodovanih po
naravnih ujmah,
• drugo redčenje v zasebnih gozdovih,
• vzdrževanje gozdnih cest in še nekatere dejavnosti, ki so predpisane
z zakonom o gozdovih ( Ur. list RS, št. 30 /93, 13/98-odl.US, 56/99-ZON,
67/02, 110/02-ZGO-1, 115/06 in 110/07 ) in na njihovi podlagi sprejetih

predpisih in Uredbah.

GOZDOVI IN MOŽNOST  SUBVENCIJ 

ZA DELA V GOZDOVIH
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gozdne posesti, deleža dohodkov iz gozda,
ekonomskega učinka, tradicionalne navezanosti na
gozd in še mnogo drugega.
Ob vsem tem bi želel opozoriti na možnost subven-
cioniranja različnih gojitvenih  in varstvenih del, ki jih
lastniki opravijo v svojih gozdovih. To pa predvsem
zato, ker lastniki gozdov premalo izkoristijo možnosti
subvencioniranja različnih del v gozdovih.   

Podlaga za vse te različne oblike sofinanciranja pa so
gozdnogojitveni načrti ali drugi izvedbeni načrti ter
letni programi vlaganj v gozdove, ki jih pripravi Zavod
za gozdove. Po izdelanem programu dela za tekoče
leto lastnik opravi načrtovano delo in obvesti revirnega
gozdarja o opravljenem. Ta pa opravi prevzem dela in

vnese podatke, potrebne za izplačilo subvencije v
računalnik. Lastnik dobi nakazano vsoto subvencije v
60-ih dneh. Vendar to ni plačilo za opravljeno delo, kot
je bilo to pred 10 in več leti. Subvencija v tem primeru
pomeni nadomestilo dela stroškov, ki jih je imel lastnik
pri opravljanju dela na objektu v svojem gozdu. Po-
drobneje je to opredeljeno v Pravilniku o financiranju in
sofinanciranju vlaganj v gozdove ( Ur. list RS št. 71 – 30.
VI. 2004 ).
Za vse podrobnejše informacije glede financiranja
posameznih del naj se lastniki obrnejo na pristojnega
revirnega gozdarja. 

Miran PRAZNIK
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Spoštovani!

Pred skoraj tremi meseci,
natančneje 10. julija 2008, mi je bila
zaupana posebna naloga. Postala
sem predsednica Športnega
društva Turbina iz Selnice ob Dravi.
Večina se verjetno še zmeraj
sprašuje, kdo sploh sem, zato se
bom čisto na kratko predstavila.
Pred približno štirimi leti sem se pre-
selila k fantu v Spodnjo Selnico.
Tukaj sva si ustvarila družino in svoje
življenje ustalila v domačem
vaškem okolju. Ne morem reči, da
sem domačinka, vendar se tukaj
počutim zelo prijetno, domače; za
to so zaslužni prav ljudje okoli mene.
Že vse življenje se posvečam športu.
Pa naj bo atletika, nogomet ali
kolesarjenje, zmeraj sem zraven, če
le dopušča čas, moja športna
ljubezen pa je vsekakor odbojka, s
katero se profesionalno ukvarjam
že več kot deset let. Lahko se po-
hvalim, da sem s to panogo za-
stopala tudi slovensko odbojkarsko
reprezentanco. Zaradi številnih
poškodb, ki so me čez čas začele
pestiti, sem morala zapustiti profe-
sionalno pot in se sprijazniti z dru-
gačno usodo. Toda ker nisem
človek, ki obupa, sem ponovno za-
vihala rokave in se lotila malo dru-
gačnega dela. Postala sem
odbojkarska sodnica, v letošnjem
letu pa mi je eni izmed prvih v
Sloveniji uspelo narediti mednaro-
dni trenerski odbojkarski izpit, tako
da lahko svoje odbojkarsko znanje

sedaj prenašam tudi na mlajše
generacije. 
Ker rada sprejemam nove izzive,
sem se na pobudo nekaterih znanih
športnikov iz Selnice ob Dravi, pred-
vsem pa na pobudo takratnega
predsednika športnega društva
gospoda Bojana Knaverja, od-
ločila, da sprejmem povabilo k
sodelovanju tudi v Športnem
društvu in se preizkusim tudi v
takšnih vodah. Na že omenjeni
izredni skupščini Športnega društva
Turbina 10. julija 2008 so me potrdili
kot novo predsednico društva. Že
od vsega začetka vem, da je to
posebna in zelo odgovorna
naloga, ki pa jo bom poskusila čim
bolje opraviti, vendar me ni strah,
ker vem, da je z mano izkušena,
kakovostna in pridna ekipa, ki me
vzpodbuja, svetuje in stoji ob strani:
podpredsednik Danilo Maučnik,
tajnica Nika Maučnik in blaga-
jničarka Jasna Maučnik, ves nad-
zorni odbor in častno razsodišče.
Seveda smo se na vlogo dobro
pripravili in svoje načrte predstavili
že na izredni skupščini. Naredili
bomo pa vse, da bo Športno
društvo Turbina v slovenskem šport-
nem prostoru še bolj prepoznavna
in konkurenčna športna organi-
zacija, ki bo razvijala nove športne
programe in pristope, uveljavljala in
promovirala šport kot pomemben
element kakovostnega življen-
jskega sloga ter celovito in
kakovostno podpirala svoje člane
in članice. Postati želimo osrednja

lokalna športna organizacija, ki bo
poskrbela za potrebe krajanov po
športnih storitvah, kakovosti ponu-
jenih storitev, številu udeležencev v
programih in številu sodelujočih pri
pripravi in izvedbi programov. Pri
svojem delu si bomo prizadevali za
nenehno izpopolnjevanje in se
trudili doseči vedno več in več.
Seveda pa bomo skrbno spremljali
tudi kritike našega dela in jih spreje-
mali konstruktivno. Vsekakor bo ob
tem potrebna spodbudna strpnost
v odnosu do zahtev, pričakovanj
ter pri reševanju konfliktov oziroma
razočaranj.
Naši konkurenčni prednosti bosta
odličnost in kakovost, saj so vred-
note, ki jih spodbujamo, vrednote,
ki vplivajo na širšo ozaveščenost
družbe.
Uspešnost želimo doseči s timskim
delom znotraj društva; to pomeni
sodelovanje vseh deležnikov
društva, predvsem z vodji različnih
sekcij, to pa bo tudi način, pristop,
ki ga bomo gojili v odnosu do spon-
zorjev, medijev in vseh, ki so s špor-
tom povezani.

Zato vljudno vabljeni, da se nam
pridružite na tak ali drugačen
način! 
In iskrena hvala vsem, ki me ob delu
že podpirate!

Lep športni pozdrav,
Urška Nedeljko

Beseda nove predsednice 

Športnega društva Turbina              

V Odbojkarskem klubu Turbina

tudi ženske

Z novim vodstvom je bila pod okril-
jem Športnega društva Turbina us-
tanovljena nova športna sekcija, in
sicer sekcija odbojka za ženske.
Želja po oblikovanju ženske odbo-
jkarske ekipe je že dalj časa visela v
zraku, potrebni so bili samo ljudje,

pripravljeni pomagati uresničiti to
željo in jo postaviti na realna tla. In
to se je zgodilo. S 1. septembrom
smo na OŠ Selnica ob Dravi pričeli
odbojkarske treninge tudi za dek-
leta. Priznati je treba, da je bil odziv
ogromen. Na treninge odbojke se

je prijavilo več kot 50 osnovnošol-
skih deklet različnih starosti in ob-
likovali smo več odbojkarskih ekip,
v katerih bodo dekleta igrala.
Imamo ekipo MINI odbojke, ki jo
sestavljajo dekleta 3., 4., in 5.
razreda, ekipo MALE odbojke z
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dekleti 6. in 7. razreda ter ekipo
starejših deklic iz 8. in 9.
razreda.Treningi za vsako skupino
potekajo vsaj dvakrat tedensko.
Zavedamo se, da nam je zaupana
posebna in hkrati zelo zahtevna
naloga, zato smo se nanjo tudi
posebej pripravili. Imamo profe-
sionalne odbojkarske trenerje s
številnimi odbojkarskimi in
pedagoškimi izkušnjami, ki nam
bodo nekoliko olajšale delo,
otrokom pa vsekakor zelo koristile,
in zato nas ni strah, da ne bi zmogli
doseči več kot dobrih rezultatov. 
Dekleta, ki igrajo mini in malo odbo-
jko, se bodo že letos pomerila v
klubskem tekmovalnem sistemu,
nastopala pa bodo tudi na tek-
movanjih za šolo. S starejšimi dekli-
cami se letos v klubska tekmovanja
nismo uspeli vključiti, saj nam to
onemogoča finančno stanje
novoustanovljene sekcije, pred-
vsem pa čas in izkušnje, ki jih
moramo še izpiliti. Udeležili pa se
bomo številnih trening tekem in šol-
skih tekmovanj, ki nam bodo koris-
tila za vnaprej, saj imamo cilj
dekleta čim prej umestiti v tek-
movanja na državni ravni. K temu
pa bo, verjamemo, veliko prispe-
vala tudi novoustanovljena ženska
članska odbojkarska ekipa OK
Turbina, ki se je letos prijavila za tek-
movanje za Pokal Slovenije. Nika
Maučnik, Manja Žvikart, Tanja
Lečnik, Nataša Štanc, Mihaela
Lampreht, Urška Nedeljko, Nina Val-
išer, Špela Pušelc, Amanda Brglez,
Tamara Kores, Maša Berdinek,
Sanja Veličkovič, Urška Hertiš, Urška
Planinšek in Marjetka Žvikart smo
dekleta iz vseh vetrov, ki smo se po

mirovanju bodisi zaradi poškodb,
šolskih ali službenih obveznostih
ponovno našla in odločila, da spet
preizkusimo svoje znanje ter izkušnje
in svojim naslednicam omogočimo
še boljše možnosti odbojkarskega
udejstvovanja. 
Prvi uspeh smo odbojkarice že
dosegle, ko smo 23. septembra odi-
grale pokalno tekmo z ekipo iz
Vuzenice, ki že dalj časa sega po
vrhu 3. odbojkarske lige zahod, in jo
premagale. Čez teden dni nas
čaka nova tekma in vsekakor si že-
limo ponoviti uspeh. Cilj, ki ga že-
limo doseči, pa je, da se že drugo
leto vključimo v tekmovanja 3.
slovenske odbojkarske lige, čeprav
se bojimo, da bo problem pred-
stavljala šolska telovadnica, ki ne
izpolnjuje predpisanih pogojev.
Ravno zato tudi moška ekipa OK
Turbina trenira in igra zunaj svojega
okoliša, saj je primerna tako fi-
nančno kot prostorsko telovadnica
osnovne šole v Limbušu; to je
vsekakor velik problem tako za

igralce kot ljubitelje selniške odbo-
jke.
Ob vsem tem ne smem pozabiti
omeniti ljudi, ki so najbolj zaslužni za
nastanek ženske odbojkarske sek-
cije. Na prvem mestu je vsekakor
Danilo Maučnik, trener moške ekipe
OK Turbina, ki nas je vzpodbujal in s
svojimi izkušnjami zelo pomagal, da
smo se lotili projekta, ki resnično ni
zanemarljiv. Veliko zaslug pripisujem
tudi Jitki Štumper, učiteljici športne
vzgoje na Osnovni šoli Selnica ob
Dravi ter odbojkarski trenerki, ki vodi
ekipo MINI odbojke in je glavni člen
pri sodelovanju s športnim društvom
in osnovno šolo, ter seveda Niki
Maučnik, študentki trenerstva
odbojke, ki vodi ekipo MALE odbo-
jke, hkrati pa je kapetanka ženske
odbojkarske ekipe OK Turbina.
Pomembno vlogo ima Matjaž
Hrovatin, vodja odbojkarske sek-
cije, ki je prevzel skrb za vso
potrebno organizacijo. Morda gre
nekaj zaslug tudi meni, novi
predsednici Športnega društva
Turbina, ki sem zbrala ekipo odbo-
jkarskih znank in poskrbela, da
nastopamo v tekmovanjih za Pokal
Slovenije in s tem naredimo nov
korak v športne razsežnosti Občine
Selnica ob Dravi. 
Rada bi se zahvalila tudi vsem
sponzorjem in donatorjem, županu
občine Selnica ob Dravi in rav-
nateljici OŠ Selnica ob Dravi za vso
pomoč, ki nam jo dajejo. Želim si,
da bi v prihodnje še bolje sodelovali
in poskrbeli, da bo ženska odbojka
v našem kraju še dolgo živela.

Urška Nedeljko
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V iztekajočem se mesecu septem-
bru so bili člani in članice Šport-
nega društva Turbina zelo aktivni.
Organizirali so kar nekaj zelo dobrih
in obsežnih športnih prireditev.

6. septembra 2008 je na igrišču
športnega parka Možič potekal
odbojkarski turnir, ki ga je organiziral
OK Turbina. Sodelovalo je veliko
članov omenjena kluba, svoje
znanje odbojke na mivki pa so
preizkusili tudi drugi občani in
občanke Selnice ob Dravi. Sodelo-
valo je več kot dvanajst mešanih
ekip, ki so štele po tri igralce in
igrale na dveh igriščih. Sodelovali
so veterani OK Turbina, fantje in
dekleta OK Turbina, člani in članice
OK Turbina, med njimi trije bivši
slovenski reprezentanti, Danilo
Maučnik, Jitka Štumper in Urška
Nedeljko, učiteljice in učitelji OŠ Sel-
nica ob Dravi ter gosti: Ljubo Ger-

mič, poslanec državnega zbora,
Iztok Kšela, nekdanji selektor
slovenske moške odbojkarske
reprezentance, Darko Lečnik, nek-
danji članski reprezentant Ju-
goslavije, Bojan Knaver, bivši igralec
in predsednik ŠD Turbina ter mnogi
drugi. Najboljše tri ekipe so prejele
pokal, druženje pa se je ob hrani in
pijači nadaljevalo še pozno
popoldan.

14. septembra 2008 je tekaška sek-
cija organizirala 5. gorski tek na

Sveti Duh. Kljub izredno slabemu in
hladnemu vremenu se je teka
udeležilo 16 tekačev in tri tekačice
iz bližnje in daljne okolice. Vsi tek-
movalcu, ki so startali pri Osnovni
šoli Selnica ob Dravi, so varno in us-
pešno prišli do cilja pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu, in vsak posameznik je
veljal za velikega zmagovalca.

Absolutni zmagovalec 5. gorskega
teka je postal David Valenti, član
Športnega društva Turbina, in sicer
s časom 57 minut in 25 sekund, to
pomeni tudi novi rekord proge.
Vsak udeleženec teka je prejel
spominsko majico, kot okrepčilo pa
okusno malico z dobro kapljico. 
Ker tek na Sveti Duh spada med
tekmovanja za Štajersko-Koroški
pokal, tako zahtevne organizacije
seveda ni bilo možno izvesti brez
velikega števila prostovoljcev. Na
tem mestu se želimo zahvaliti
članom Športnega društva Turbina,
GRS Maribor – reševalni skupini Sel-
nica ob Dravi, tabornikom
»Kobanskega roda«, pred-
stavnikom Osnovne šole Selnica ob
Dravi, osebju okrepčevalnice Heric,
doktorju Francu Beigotu, podjetju
Dava, predvsem pa vodji sekcije
tekačev, gospodu Janezu Miucu, ki
je poskrbel, da je celotna prireditev
tekla tako, kot mora.
Vsekakor pa ne smemo pozabiti
sponzorjev in donatorjev, ki so
prireditev finančno podprli. 
Veselimo se že 6. gorskega teka k
Sv. Duhu na Ostrem vrhu in si želimo,

da bi nam bilo naslednje leto
vreme bolj naklonjeno in bi priv-
abilo še več tekmovalcev in gledal-
cev.

Vzporedno z gorskim tekom je
športno društvo, natančneje sekcija
kolesarstvo, organiziralo letošnjega
Kobanskega korenjaka – kolesarski
vzpon k Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
Tekmovalcev, polnih adrenalina, je
bilo 25. Tudi njih ni premagalo slabo
vreme in veselih obrazov smo jih
videli še na cilju. Zmagovalec po
številu vzponov je tako postal Davor
Martinjak, ki je kot vodja kolesarske
sekcije letos tudi organiziral
Kobanskega korenjaka. Njemu in
vsem tekmovalcem iskrena hvala in
upamo, da se vidimo tudi prihodnje
leto.

Urška Nedeljko, 
predsednica Športnega 

društva Turbina
Foto: arhiv ŠD Turbina

Utrinki s športnih prireditev

Športnega društva Turbina

Na startu v Selnici                                                                                                                    

Že blizu cilja pri Sv. Duhu na Ostrem
vrhu                                                                                                                                                                                                                         

Cilj pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu                                    
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

AKTUALNI DRŽAVNI RAZPISI

Javni razpis za ukrep Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leti 2008 in 2009

Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem
kmetije.
Predmet podpore je enkratna finančna pomoč mladim prevzemnikom kmetij za prvi lastniški prevzem kmetije.
Sredstva za ta namen se dodelijo v obliki enkratne finančne pomoči na podlagi doseženih in ovrednotenih
točk. Do podpore pomoči mladim prevzemnikom kmetij so upravičeni vlagatelji, ki opravljajo kmetijsko
oziroma gozdarsko dejavnost na območju Republike Slovenije, starejši od 18 let in mlajši od 40 let oziroma so
dopolnili 40 let v letu prijave na razpis in pri katerih gre za prvi lastniški prevzem kmetije.
Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja
javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.
Več informacij: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in in-
formiranje o ukrepu: INFO točka ARSKTRP (od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30) Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel: 01 580 77 92, faks: 01 478 92 06, e-pošta: aktrp@gov.si. Razpis in razpisna dokumentacija

sta dosegljiva na spletnem naslovu http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.

Javni razpis za ukrep Zgodnje upokojevanje kmetov

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev v obliki rente upravičencu, ki se odloči, da bo prenehal z
opravljanjem pridobitne kmetijske in gozdarske dejavnosti na kmetiji zaradi prenosa kmetije na prevzemnika.
Okvirna višina nepovratnih sredstev namenjena za izvedbo ukrepa »Zgodnje upokojevanje kmetov« za leti
2008 in 2009 znaša 3.000.000 EUR.
Vlagatelji so kmetje, starejši od 57 let, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani na podlagi opravljanja kmeti-
jske dejavnosti, .e niso upokojeni in so pripravljeni nepreklicno prenehati z opravljanjem pridobitne kmetijske
in gozdarske dejavnosti ter celotno kmetijo prenesti na izbranega prevzemnika.
Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja
javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.
Več informacij: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in in-
formiranje o ukrepu: INFO točka ARSKTRP (od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30) Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel: 01 580 77 92, faks: 01 478 92 06, e-pošta: aktrp@gov.si. Razpis in razpisna dokumentacija

sta dosegljiva na spletnem naslovu http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.

Javni poziv za pridobitev statusa upravičenosti do sofinanciranja organi-

zacij na področju mladinskega dela za obdobje 2009–2012 

Namen javnega poziva je spodbujanje organizacij na področju mladinskega dela na način javne finančne
podpore na podlagi ugotavljanja primernosti ter sposobnosti organizacij kot nosilcev programskih dejavnosti.
Cilj javnega poziva je priznavanje statusa upravičenosti do sofinanciranja programov tistim organizacijam
na področju mladinskega dela, ki izpolnjujejo pogoje tega javnega poziva, v drugi fazi pa sofinanciranje
mladinskih programov in programov za mlade, ki jih izvajajo organizacije s priznanim statusom po tem pozivu,
in ki prispevajo k obstoju in razvoju mladinskega dela in mladinske politike, in sicer za naslednje skupine:
– nacionalne mladinske organizacije, – mladinske centre, – druge nevladne organizacije.

Rok: Rok za predložitev vlog za 1. stopnjo javnega poziva:
– prvi rok do 23.9.2008,
– drugi rok do 6.1.2009,
– tretji rok do 28.4.2009,
– četrti rok do 29.9.2009.
Več informacij: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, ga. Marija Slovnik Hrvat, tel: 01/426-57-01,

faks: 01/425-91-46.
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Pilotni projekt učenja

nemškega jezika 

V oktobru smo skupaj z Andragoškim za-
vodom Maribor pričeli izvajati konverzacijski
tečaj nemškega jezika za naše kmete, ki se
ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oz. turiz-
mom na kmetih. Tečajniki se bodo naučili
uporabljati izraze, ki se nanašajo na opis
kmetije, prve stike, telefonske rezervacije,
naročanje hrane in pijače, sestavo jedil-
nikov, tipične slovenske jedi, pritožbe,
plačila, opis okolice, napotkov in nasvetov
za goste ipd. Če se bo ta 30-urni pilotni pro-
jekt učenja nemščine pokazal kot koristen,
bomo podobne tečaje organizirali tudi v pri-
hodnjem letu. 

O B V E S T I L O

Obveščamo vse udeležence v prometu, da bodo zaradi iz-
gradnje projekta »Obnova tranzitnega vodovoda Selnica –
Jelovec«, v času od 8. 8. 2008 do predvidoma 30. 4. 2009,
delne zapore na vozišču regionalne ceste G1-1 na odseku
center Selnica on Dravi – Jelovec. Promet se bo odvijal iz-
menično enosmerno s pomočjo prometne signalizacije. Hvala
za razumevanje.

ŽUPAN
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les.

NOVICE

Javni razpis za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij 

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske politike Pro-
grama razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 2007 - 2013) za
podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in
s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih
možnosti in povečanja dohodka.
Vlagatelji: Do podpor so upravičena podjetja, ki so ob oddaji vloge registrirani za upravičeno dejavnost kot:
1. samostojni podjetnik posameznik ali
2. gospodarska družba ali
3. zadruga.
Predmet podpore so naložbe v že registrirana mikro podjetja na podeželju, ki zagotavljajo nova oziroma
ohranjajo delovna mesta in povečujejo dohodek podeželskega prebivalstva ter se naložba nanaša na
opravljanje dejavnosti po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS .t. 69/07), ki so opredeljena
v razpisu.
Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog je od naslednjega dneva po objavi javnega razpisa pa do zaprtja
javnega razpisa, ki bo objavljen na spletnih straneh MKGP.
Več informacij: Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti v informacijski pisarni Agencija RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) in na INFO točkah po Sloveniji, ki skrbijo za obveščanje in in-
formiranje o ukrepu: INFO točka ARSKTRP (od ponedeljka do četrtka: 8.–15.30; petek: 8.–14.30) Dunajska 160,
1000 Ljubljana, tel: 01 580 77 92, faks: 01 478 92 06, e-pošta: aktrp@gov.si. Razpis in razpisna dokumentacija
sta dosegljiva na spletnem naslovu http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si.

OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4

2352 Selnica ob Dravi

Vračanje v javno telekomunikacijsko omrežje

Obveščamo vas, da bodo seznami upravičencev do vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje izobešeni
na oglasni deski na Občini Selnica ob Dravi ter objavljeni na spletni strani www.selnica.si pod rubriko Infor-
macije in napovednik dogodkov. Upravičenci, ki menijo, da podatki s seznama niso pravilni, imajo pravico
do 30. 11. 2008 popraviti podatke oziroma priložiti ustrezna dokazila, in sicer na sedežu občine pri ge. Kristini
Kmetec.
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Zaživela je nova spletna stran www.selnica.si 
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Kar smo napovedali že v prvih Sel-
niških novicah, se je zgodilo. Nova
spletna stran občine je zaživela na
spletnih straneh www.selnica.si. Pri
njenem oblikovanju nas je vodila
želja po čim boljši preglednosti in in-
formativnosti.

Obiskovalci lahko na spletni strani
dobite vse potrebne informacije o
delovanju občine pa tudi širše. Tako
na levi strani spletne strani lahko
izbirate med menijskimi
postavkami:
Občina – tu lahko preberete infor-
macije o županu, podžupanih, viziji,
vrednotah in ciljih občine, o razvo-
jnih projektih ter zgodovini občine;
Občinska uprava – navedeni so us-
lužbenci občine, njihovi kontaktni
podatki in področja, ki jih pokrivajo;
Občinski svet – navedeni so člani
občinskega sveta, odborov in
komisij ter vabila, zapisniki in
gradiva, ki jih obravnavajo občinski
svet, odbori in komisije;
Predpisi – navedeni so vsi veljavni
predpisi občine, ki so dosegljivi tudi
na spletnih straneh;
Katalog informacij – predstavljen je
katalog informacij javnega

značaja, ki ga morajo imeti vse
javne institucije;
Razpisi – objavljeni so odprti in za-
prti razpisi občine ter rezultati
razpisov;
Vloge in obrazci – trenutno so ob-
javljeni nekateri obrazci občine, ki
jih potrebujejo občani in podjetniki;
Turistične informacije – objavljeni so
kontaktni podatki za pomembnejše
institucije v občini;
Društva – društva, ki to želijo, lahko
objavljajo v rubriki kultura, šport, tur-
izem in drugo, urejene so tudi
spletne povezave do društev, ki
imajo svoje spletne strani;
Podjetja – urejene so spletne
povezave do naših podjetij.

Na desni strani spletne strani so vam
na voljo menijske postavke:
Novice in napovednik – objavljamo
novice in napovednik dogodkov,
ob tem pa so vsem na voljo tudi
vsebine Selniških novic;
Koristne povezave – pripravili smo
vam povezave na spletne strani
posameznih državnih in drugih insti-
tucij, ki bi jih lahko potrebovali;
Foto utrinki – so namenjeni za fo-
tografije našega kraja, dogodkov in

ljudi;
Oglasna deska – tukaj lahko ob-
javite vse vaše oglase ali druge in-
formacije, ki bi jih želeli deliti z
drugimi;
Anketa o zadovoljstvu – je anketa,
s katero želimo nenehno preverjati
kakovost našega  dela v občini.
Takšno anketo ste že izpolnjevali
tudi v pisni obliki, sedaj jo lahko
izpolnjujete tudi na spletni strani.
Anonimnost je zagotovljena;
Vpis v e-seznam – če želite preje-
mati naše e-novice in obvestila,
vpišite svoj e-naslov v seznam.

Na koncu smo vam pripravili še
kratko vprašanja oziroma trditev, ki
se nanaša na posamezne do-
godke, aktivnosti in probleme v naši
občini, ki jih bomo sprotno spremin-
jali.

Vljudno vas vabimo, da nam posre-
dujete svoja mnenja in predloge po
telefonu 673 0202 ali po elektronski
pošti karin.jurse@selnica.si. Ver-
jamemo, da bomo skupaj ustvarjali
spletno stran, ki bo resnično
uporabna in informativna za vse
nas. 
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V današnjem času zaradi
tehnološkega razvoja znanje hitro
zastara. Preplavljajo nas potrebe
po novih znanjih, vseživljenjsko
učenje postaja nuja za ohranitev
konkurenčnih prednosti na trgu
dela. Vse bolj pomembno je, da
posameznik nova znanja, veščine
in druge spretnosti pridobiva
samoiniciativno ter zna izkoristiti
priložnosti, ki jih okolje ponuja na
tem področju. Pridobivanje novih
znanj in spretnosti skozi vse življenje
je ključnega pomena pri načrto-
vanju prihodnosti posameznika.
Eno takšnih priložnosti vam v sode-
lovanju s projektnimi partnerji
ponuja Regionalni sklad dela Po-
dravje v okviru projekta Center
vseživljenjskega učenja Zg. Po-
dravske regije, ki s pomočjo Točk
vseživljenjskega učenja v lokalnem
okolju ponuja brezplačne oblike
izobraževanja in usposabljanja
(programe samostojnega učenja in
delavnice).
Z namenom, da vam olajšamo
dostop do koristnih informacij in
znanj, smo v mesecu oktobru tudi v
vaši občini vzpostavili Točko vseživl-

jenjskega učenja. Točka je namen-
jena vsem, ki se želite dodatno izo-
braževati in usposabljati ter iščete
informacije s področja izobraže-
vanja, načrtovanja kariere, podjet-
ništva in iskanja zaposlitve.

Točka s programi samostojnega
učenja in drugimi oblikami učenja,
podprtimi z informacijsko – komu-
nikacijsko tehnologijo, omogoča
racionalno in učinkovito dopolnitev
vašega znanja na bolj fleksibilen,
posameznikovim potrebam pri-
lagojen način izobraževanja. 
Vsi (mladi, starejši, brezposelni, za-
posleni …), ki vas zanima učenje,
ne glede na starost, in iščete nove
pristope k učenju ter verjamete, da
za učenje ni nikoli prepozno,
vabljeni, da nas obiščete v času
uradnih ur. 
Mentor vam bo z veseljem poma-
gal pri izbiri ustreznega programa
za samostojno učenje. Izbirate
lahko med različnimi jezikovnimi
programi (angleščina, nemščina) in
programi računalniškega opismen-
jevanja. Prav tako vam v okviru
Točke dajemo informacije o

možnostih izobraževanja, načrto-
vanja kariere, iskanja zaposlitve in
podjetništva. Naj bo to vaš korak k
zastavljenim ciljem in uresničevanju
želja. 

Vse storitve Točke so brezplačne,
saj so sredstva zagotovljena od
Evropske unije, iz Evropskega so-
cialnega sklada in Ministrstva za šol-
stvo in šport.

Pokličite nas na brezplačno številko
080 17 78 in skupaj bomo poiskali
rešitev za vas.

Veselimo se srečanja z vami.

Vesna Lukič
Regionalni sklad dela Podravje

Projekt je sofinanciran od Evropske unije – Evropski socialni sklad in Ministrstva RS za šolstvo in šport.

S pomočjo Točke vseživljenjskega učenja 

do novega znanja

Točka v Občini Selnica ob
Dravi deluje v prostorih občine,

na naslovu Slovenski trg 4, 
Selnica ob Dravi 

(Info točka v pritličju),
trikrat mesečno, in sicer:
prve tri srede v mesecu 

med 8. – 12. uro

Projekt »Obnova tranzitnega 

vodovoda Selnica – Jelovec«

Gradnja projekta Obnova tranzit-
nega vodovoda Selnica – Jelovec
se je pričela 11. avgusta 2008, po
pravnomočnosti gradbenega do-
voljenja. Projektno dokumentacijo
6V-C08 je pripravila projektna pis-
arna Voding s. p. Milena Blažeka. Z
izgradnjo se bo povezal  vodovodni
sistem Ruše-Selnica in Mariborski
vodovod iz smeri Maribor-Brestern-
ica-Jelovec, ki do sedaj še nista bila
povezana. 
Za izvajalca del je bil izbran Mari-

borski vodovod po izvedenem
javnem naročilu – odprti postopek,
ki opravlja gradbena in montažna
dela na terenu. Nadzor opravlja
Tingo, d. o. o., Miklavž na Dravskem
polju. Operacija projekta Obnova
tranzitnega vodovoda Selnica-
Jelovec se je začela v centru Sel-
nice z navezavo na obstoječi
vodovod. Na lokaciji navezave se
danes opravlja napajanje omrežja
iz novega Vodohrana Selnica, ki je
lociran severno od osnovne šole
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Selnica. 
Pri izvajanju del pa so takoj na za-
četku nastopile težave zaradi
močne prometne žile med Mari-
borom in Dravogradom ter sov-
padanja z gradbenimi deli
drugega večjega projekta, izgrad-
nje pločnikov. Povečanje prometa
je posledično nastalo tudi zaradi
popolne zapore ceste med Rušami
in Falo in ta  promet poteka
trenutno po naši strani.
V tem času so položili vodovodne
cevi od središča Selnice do od-
cepa k Sv. Duhu na Ostrem vrhu,
izvedli so prevezave hišnih
priključkov za nemotene oskrbo
stanovalcev s pitno vodo. Dela
potekajo v skladu s terminskimi
plani. 

Obstoječe omrežje LŽ DN80 je bilo
za dobavo večjih količin vode
neustrezne dimenzije; to posebej
velja za dobavo požarne vode. Re-
alizacijo programa obnove so
narekovale naraščajoče potrebe

po pitni vodi ter težave z oskrbo
vode v oddaljenejših naseljih. Nad-
gradnja vodovodnega omrežja bo
tako omogočila, da bo možno
pripeljati zdravo, kvalitetno vodo
do vseh prebivalcev v sedanjem
sistemu, izboljšati razmere v primeru
požara, omogočena bo možnost
zagotavljanja potrebnih količin
neoporečne pitne vode tudi v kri-
tičnih dnevih in v obdobju maksi-
malne porabe.

Operacijo do višine 77,39% delno fi-
nancira Evropska unija, in sicer iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj. 
Projekt se izvaja v okviru Opera-
tivnega programa krepitve region-
alnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prior-
itete »Razvoj regij«, prednostne us-
meritve »Regionalni razvojni
programi«.

Tinca KMETEC,
vodja projekta

(Foto: Tinca KMETEC)
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OBČINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4

2352 Selnica ob Dravi
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V zadnjem času me je poklicalo ve-
liko ljudi, ki so želeli informacije o
vožnji s spremljevalcem. Ker sem
ugotovil, da je ta možnost uspos-
abljanja kandidatov za voznike mo-
tornih vozil B-kategorije v javnosti še
vedno velika neznanka, sem se od-
ločil, da na kratko opišem to
možnost.

Dne 13.8.2006 so se pričele uporabl-
jati določbe 139. člena Zakona o
varnosti cestnega prometa, ki opre-
deljujejo vožnjo s spremljevalcem.
Namen uvedbe možnosti vožnje s
spremljevalcem je oblikovanje us-
treznih navad mladih, ki jim bodo v
pomoč na samostojni vožnji po
opravljenem vozniškem izpitu. Z
uvedbo sistema voženj s spremlje-
valcem se zagotavlja:
- učinkovito preprečevanje vožnje
pod vplivom alkohola ali drugih psi-
hoaktivnih snovi,
- upoštevanje omejitev,
- zmanjšanje nevarnih in objestnih
voženj ter s tem povezanih promet-
nih nesreč.

Gre za pomembno zakonsko
novost, ki mladim omogoča prido-
bivanje vozniških izkušenj s pred-
hodnim daljšim usposabljanjem že
pred pridobitvijo vozniškega dovol-
jenja oziroma pred dopolnitvijo
predpisane starosti za vožnjo vozil B-
kategorije. 
Osebni avtomobil ali štirikolo s
spremljevalcem lahko vozi oseba:                                                                                
- ki je starejša od 17 let,
- ki se v avtošoli po predpisanem
programu usposobi za voznika mo-
tornih vozil B- kategorije,
- ki po končanem usposabljanju
opravi pred komisijo avtošole
preizkus znanja predpisov o varnosti
cestnega prometa in vožnje mo-
tornega vozila.
Usposabljanje po predpisanem
programu usposabljanja z vožnjo s
spremljevalcem v avtošoli lahko
prične oseba, stara najmanj 16 let
in pol ter ima pridobljeno ustrezno
zdravniško spričevalo. Usposabl-
janje je sestavljeno iz teoretičnega

in praktičnega dela.
Usposabljanje iz vožnje ne sme biti
krajše od 20 ur, traja pa tako dolgo,
dokler kandidat ni sposoben
varnega obnašanja v vseh promet-
nih okoliščinah.

Po končanem usposabljanju sledi
preizkus teoretičnega in prak-
tičnega znanja, ki mora biti opravl-
jen po programu in kriterijih za
opravljanje vozniškega izpita pred
dvočlansko komisijo avtošole.
Spremljevalec, ki spremlja osebo na
vožnji po opravljenem usposabl-
janju in uspešno opravljenem
preizkusu znanja, mora biti vpisan v
evidenčni karton vožnje. Spremlje-
valci so lahko naslednje osebe:  
• eden od staršev, posvojiteljev,
skrbnikov ali rejnikov osebe, ki bo
vozila s  spremljevalcem,
• stari starši, strici in tete, bratje in
sestre – če s tem pisno soglašajo
starši, skrbniki ali rejniki osebe, ki bo
vozila s spremljevalcem,
• so stari najmanj 30 let,
• imajo veljavno vozniško dovol-
jenje za vožnjo motornih vozil B-kat-
egorije najmanj 7 let, 
• v evidenci nimajo več kot pet
kazenskih točk. 

Na podlagi opravljenega pred-
pisanega programa usposabljanja,
opravljenega praktičnega
preizkusa znanja pred komisijo av-
tošole ter vpisa spremljevalca v ev-
idenčni karton vožnje lahko oseba
pri dopolnjenem 17. letu prične voz-
iti s spremljevalcem. Oseba sme
voziti s spremljevalcem osebni av-
tomobil ali štirikolo, dokler ne opravi
vozniškega izpita za vožnjo mo-
tornih vozil kategorije B oziroma na-
jveč šest mesecev po dopolnjenem
18. letu starosti. 

V obdobju vožnje s spremljevalcem
morata spremljevalec in oseba, ki
vozi s spremljevalcem, opraviti vsaj
dve uri vožnje z učiteljem vožnje,
kot je to določeno v 14. členu
Pravilnika o avtošolah (Ur. l. RS, št.
114/05). Najmanj eno učno uro

vožnje mora oseba, ki vozi s spreml-
jevalcem, opraviti v vozilu avtošole
ob spremstvu učitelja vožnje in
spremljevalca po najmanj treh
mesecih vožnje s spremljevalcem in
najmanj eno učno uro vožnje po
najmanj treh mesecih od prve
skupne učne ure vožnje z učiteljem
vožnje in spremljevalcem. Po vsaki
opravljeni učni uri vožnje se opravi
analiza vožnje in svetovalni
pogovor, v katerem učitelj vožnje
opozori kandidata in spremljevalca
na napake ter jima svetuje, katerim
elementom vožnje naj posvetita
več pozornosti med vožnjo.

Spremljevalec je dolžan usmerjati
osebo, ki jo spremlja pri vožnji v ces-
tnem prometu, da poteka promet
nemoteno, umirjeno in varno.
Spremljevalec in oseba, ki je
spremljana, sta v cestnem prometu
dolžna ravnati v skladu s predpisi o
varnosti cestnega prometa in pred-
pisi o javnih cestah. 

Za prekršek, ki ga pri vožnji povzroči
oseba (mladoletnik), ki vozi s
spremljevalcem, je ta odgovorna
po splošnih pravilih o odgovornosti. 
Za škodo, povzročeno pri vožnji
vozila v cestnem prometu, je
odgovoren lastnik vozila v skladu s
sklenjeno pogodbo o zavarovanju
avtomobilske odgovornosti in v
skladu z zavarovalnimi pogoji
odgovornostne zavarovalnice.    
Za dodatna pojasnila smo vam
vedno na voljo v avtošoli Relax v
Rušah, na tel. številki 041 83 44 22 ter
na internetni strani 
ww.avtosola-relax.si

Damir Kranjc, 
vodja avtošole

Relax PE Ruše

VOŽNJA  S  SPREMLJEVALCEM  

V  AVTOŠOLI  RELAX
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Tako kot vsako drugo leto je tudi
letos potekalo klubsko svetovno pr-
venstvo. Udeležili smo se ga tudi
člani Radio CB kluba Selnica.
Tekmovanje je potekalo v Birming-
hamu v Vel. Britaniji. Na sporedu so
bile tri discipline. V dveh smo osvo-
jili prvo mesto, v eni pa drugo. Tako
smo osvojili skupno prvo mesto in
postali klubski svetovni prvaki.
Domov smo se vrnili s pokalom kot
dokazom za osvojeno prvo mesto
na svetovnem klubskem prvenstvu.
Tudi člani Radio CB kluba Selnica
smo se udeležili prireditve v
počastitev občinskega praznika
Občine Selnica ob Dravi.
Prevzeli smo pohod, ki je potekal iz
Selnice ob Dravi k Sv. Duhu na Os-
trem vrhu. Udeležilo se ga je 50 po-
hodnikov.
Priredili smo tudi mednarodno tek-
movanje v vzpostavljanju zvez, ki je
potekalo od Sv. Duha na Ostrem
vrhu. Sodelovalo je enaindvajset
klubov iz osmih držav.
Posameznikov se je udeležilo 237.
Sodelujoče države so bile Hrvaška,
Avstrija, Italija, Madžarska, Ni-
zozemska, Vel. Britanija, Nemčija in
Slovenija.
Podelitev priznanj in pokalov s
kuiturnim programom je potekala v
Gasilskem domu na Slemenu.
Udeležba je bila mednarodna. Na
podelitvi je prisostvoval tudi župan
Občine Selnica ob Dravi g. Jurij

Lep. Prisotnih je bilo 150 ljudi, med
njimi tudi občani Selnice.
Dobro sodelujemo tudi s Hrvaško
zvezo CB Radio klubov ( HSCB ).Na
Zagrebškem velesejmu so imeli
postavljen paviljon in en dan je
potekala Slovenska predstavitev.
Predstavili smo CB Radio klub Sel-
nica in promovirali tudi Občino Sel-
nica ob Dravi ( Sl.1-2 ).
Dobili smo povabilo za tekmovanje
za Evropski super pokal, ki je
potekalo v Nemčiji. Tekmovanja
smo se udeležili in dosegli prvo
mesto. Domov smo se vrnili s
pokalom kot dokazilom za uspeh.
Udeležujemo se tekmovanj v do-

movini in zunaj nje. Dosegamo lepe
uspehe, obenem pa promoviramo
Občino Selnica ob Dravi. Na sliki so
pokali, ki smo jih osvojili v letošnjem
letu ( Sl. 3).
Sedaj pa poteka tekmovanje za
celinski pokal, in to od meseca sep-
tembra dalje. Tekmovanje bo
potekalo v osmih državah. Stejejo
najboljši rezultati z vseh tekmovanj.
Tekmovanje poteka ekipno in tudi
posamezno.
Vse, ki bi se nam radi pridružili
oziroma vas naše delo na kakršen
koli način zanima, prisrčno vabimo,
da se nam priključite.

Zdenko Petelin 
l SE 003-CB Pajo

Foto: Zdenko Petelin

RADIO CB KLUB SELNICA
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Govedorejsko društvo Maribor je za hotelom Arena ob
vznožju Pohorja pripravilo čudovito  razstavo govedi.
Organizatorji ob govedorejskem društvu  še Kmetijsko-
svetovalna služba KGZS – Zavoda Maribor ter Sekcija
in kontrola proizvodnosti KGZS – Zavoda Ptuj  si za
pripravo in izvedbo razstave zaslužijo najvišjo oceno.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 in je sestavljeno
iz petih upravnih enot, in sicer: Maribora, Ruš, Radelj ob
Dravi, Slovenske Bistrice in Pesnice, ter iz štirinajstih
občin; tako v treh sekcijah združuje 260 članov. 
Naša občina se je zelo dostojno predstavila na razs-
tavi. Občana in člana Kmetijske zadruge Selnica ob
Dravi  sta s svojimi živalmi dosegla vrhunski in zavidljiv
rezultat. 
Zmagovalka v konkurenci starejših krav lisaste pasme
je postala Minka , katere lastnik je naš uspešen rejec
Ivan Lep s Fale. V konkurenci plemenskih telic črno-
bele pasme pa je zasedla visoko drugo mesto telica
Lusi, katere lastnik je prav tako rejec iz naše občine
Jože Šiler s Fale.
Za doseženi uspeh so živalim pripeli posebne zvonce,

lastnikom pa razdelili diplome , ki so jih podelili organi-
zatorji razstave in  mlečna kraljica Stanka Kotnik.
Vzdušje prireditve vam bodo pričarale naslednje  fo-
tografije.

Janko Stojkovič,
direktor KZ Selnica ob Dravi

Razstava plemenskih krav in telic

Ivan LEP                                                                                                                                                      Ivan LEP                                                                                                             

Jože ŠILER                                                                                                         

O K T O B E R  2 0 0 8  -  Selniške novice 3 3
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Septembra meseca 2008 je župan
Jurij LEP skupaj s predstavniki
Rdečega križa in Društva upoko-
jencev Selnica ob Dravi obiskal tri

slavljenke. Vse tri so letos prazno-
vale visok življenjski jubilej: gospe
Hedvika FRANK, Elfride HARINSKY in
Terezija ŠKRABL so dopolnile 90 let.

V uredništvu Selniških novice se
pridružujemo čestitkam in slavl-
jenkam želimo še obilo zdravja in
osebnega zadovoljstva . 

Foto: Foto Anka

ŽUPAN JURIJ LEP OBISKAL JUBILANTKE

Gospa Terezija ŠKRABL  

Gospa Hedvika FRANK    

Gospa Elfride HARINSKY  
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Dr. Zinka Zorko
Iz frazeološkega slovarja slovenskega jezika avtorja Janeza Kebra (Založba ZRC SAZU, Ljubljana 2003) sem izpisala
najbolj značilne stalne besedne zveze – frazeme, ki jih poznamo tudi v naših krajih.
(Nadaljevanje iz SN številka 3)
Orati ledino 'prvi delati na kakem področju, biti prvi'.
Ledina pomeni neobdelana zemlja, tudi opuščena, s travo zarasla njiva, v prenesenem pomenu pa pomeni ner-
aziskano, neznano, težko stvar, ki se je mora kdo lotiti.

Dobiti koga na limanice 'prevarati, ukaniti koga'.
Frazem je nastal po načinu nekdanjega lova na ptice s pomočjo limanic. Beseda limanica je nastala iz besede
lim 'lepilo', v nemščini je Leim paličica, prevlečena z lepljivo snovjo za lovljenje ptičev. 

Kupiti mačka v žaklju 'kupiti kaj, ne da bi stvar prej poznal, videl'. 
Frazem je verjetno prevzet iz nemščine, kjer so mačko v žaklju dodali zato, ker so na sejmih kot brezvredno pod-
taknili nepazljivemu kupcu mačko namesto zajca, kunca ali pujska.

Matilda je pobrala koga 'kdo je umrl'.
Glavna pomenska sestavina matilda pomeni smrt. Besedo je težko razložiti. Možno je, da so partizani strojnico
imenovali tudi mrtvaška raglja in matilda.

Med in mleko se cedita 'vsega je dovolj; je zelo dobro'. Mleko je simbol prvega vidika ljubezni, vidika skrbi in potr-
jevanja. Med simbolizira, da je življenje sladko, med je simbol ljubezni do življenja in sreče.

Delati s kom/čim kot svinja z mehom 'delati s kom/čim grdo, malomarno'.
Primera temelji na prestavi, kako domnevno neumna, nerodna svinja dela z mehom, tj. nevešče, ne da bi bila
za to sposobna.

Star kot Metuzalem 'zelo star'.
Primera temelji na Metuzalemu, očaku pred vesoljnim potopom. Po Mojzesu je doživel najvišjo starost (969 let)
med vsemi biblijskimi očaki.

Rdeča nit 'kar je v celotnem pojavu bistven sestavni del'.
Frazem razlagajo z dejstvom, da so bile od 18. stoletja ladijske vrvi angleške mornarice tkane tako, da so imele
po vsej dolžini rdečo nit, ki je tako označevala lastnino mornarice.

Neumen kot noč 'zelo neumen'.
S primero se slikovito ponazarja ena najbolj znanih človekovih lastnosti ali slabosti – neumnost. Možno je dom-
nevati na prenos teme, temačnosti noči na temo duha, pameti. Nasprotno od tega je svetloba v glavi, kar
dokazuje zveza: zdaj se mi je pa posvetilo. 

Potegniti koga za nos 'prevarati, ukaniti koga'.
Frazem je nastal po načinu, da so ljudje nekaterim močnim živalim zaradi obvladovanja namestili skozi nosnice
obroč, npr. biku, medvedu, konju, oslu.

Črna ovca 'kdor je v primerjavi z drugimi drugačen, slab'.
Pomen temelji na simboliki črne barve in izjemnosti te barve pri ovcah. Tako tudi bela vrana pomeni poseb-
nost, izjemo, simbolika bele barve pa je pozitivna.

Biti na psu 'biti v težkem finančnem, neprijetnem, izgubljenem položaju'.
Izvor frazema je treba iskati v nizkem, nespoštovanem položaju ali stanu psa.

Metanje peska v oči 'slepilo, sredstvo za goljufanje, varanje,
prevara'. Iz antičnega sveta je znan trik pri sabljanju, 
mečevanju. Eden od borcev vrže drugemu pesek ali prah 
v oči ter ga s tem začasno oslepi in onesposobi za boj.

Skakati čez plot 'biti nezvest v zakonu'.
Naveličani zakonci se občasno želijo osvoboditi zakonskega
jarma s skakanjem čez plot, ki je prispodoba za varnost, trdnost doma, zakona.

Jezikovne drobtinice

Stalne besedne zveze v slovenščini
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