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Največ srečnih, zadovoljnih,pred-
vsem pa prostih dni je v tem ob-
dobju leta. Vsi nekako pričakujemo,
da bomo leto končali tako, kot smo
si ga zastavili. Običajno si najbolj že-
limo medsebojnega razumevanja,
spoštovanja, miru in zato je misel-
kar želiš sebi, zaželi tudi drugim-
vsekakor zelo ustrezna. Ljudje smo
različni in menim, da je to privilegij,
ki ga imamo. Iz različnosti, dru-
gačnih pogledov in prepričanj nas-
tajajo dobre rešitve za vse. To
vodilo bi lahko prenesli tudi na
raven naše občine.V zadnjem ob-
dobju smo bili aktivni na področju
uvajanja nove spletne strani, ki nam
bo to hotenje in prizadevanje tudi
omogočila uresničiti.Vsem,ki to
želijo, je namreč omogočeno,da
sodelujejo pri nastajanju tako
kratkoročne kot dolgoročne razvo-
jne strategije.
Vsako leto posebej potekajo uskla-
jevanja med Občinskim svetom,
vaškimi odbori, društvi, občinsko up-
ravo s ciljem, da pripravimo načrt
dela za tekoče leto. Trudimo se, da
vzpodbudimo tudi posameznike, ki
predlagajo določene rešitve, ideje
pa tudi kritike, izrečene na korekten
način, so zelo dobrodošle. Nekateri
pa niso zadovoljni z ničimer in s temi
se je seveda težko pogovarjati,
vendar pa tudi teh ne pustimo na
cedilu.Res pa je tudi,da je takšnih
manj, kot je prstov na eni roki. Spre-

jmemo jih na pogovor, jim prisluh-
nemo in z zadovoljstvom lahko
povem, da gredo od nas vsaj
delno zadovoljni.
V tem letu smo pričeli tudi srečanja
z občani na več lokacijah v naši
občini. Pričeli smo na Gradišču,
nato nadaljevali pri Svetem Duhu
na Ostrem vrhu. Naslednji dan smo
bili na Slemenu in v Selnici ob Dravi.
Dodatno pa smo na željo občank
in občanov obiskali še kmetijo pri
Feleju-Majstru, kjer so se zbrali ljudje
iz srednjega dela na relaciji od
Bistrice proti Svetemu Duhu na Os-
trem vrhu.
Namen srečanj je dodatno informi-
rati občanke in občane o delu in
načrtih občine ter odgovoriti na
pobude in vprašanja. Ker želimo na
teh srečanjih podati čim bolj realne
informacije,se jih udeležujejo tudi
zaposleni na občinski upravi. Ta
srečanja so  pokazala veliko zani-
manje, zato jih bomo tudi v prihod-
njem letu z veseljem nadaljevali.
V letu, ki je za nami, smo veliko po-
zornosti in časa namenili predvsem
naslednjim aktivnostim.
Osnova za vsako razvojno strategijo
je prostorski akt. Na tem področju je
bila naša občina zelo šibka, zato
smo v tem letu pričeli  več projek-
tov. Dva projekta smo tudi za-
ključili,to je – OPPN - občinski
podrobni prostorski načrt za južni in
vzhodni del občine. Drugi projekti

pa se bodo nadaljevali tudi v pri-
hodnjem letu. Če želimo uresničiti
idejne zasnove za nov športno-
rekreacijski center in tudi kulturno-
izobraževalni hram, je nujno
potrebno pripraviti podrobni pros-
torski akt za ta del naše občine.V
novembru tega leta smo tako
izbrali izdelovalca –OPPN za ožji
center Selnice ob Dravi. 
Aktivnosti na področju odvajanja
fekalnih voda potekajo z zastavl-
jeno dinamiko obdravskih občin, s
katerimi sodelujemo v tem projektu.
Projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja in za izvedbo bodo za-
ključeni predvidoma v drugi
polovici leta 2009.Naša naloga v
prvi polovici prihodnjega leta na
tem področju je koordinacija s pro-
jektanti,zagotovitev potrebnih fi-
nančnih sredstev ter pridobitev še
manjkajočih služnostnih pogodb.
Vodovodno omrežje v občini smo v
tem letu dodobra racionalizirali,
povečali pa tudi obnovili. Pri pro-
jektu zamenjave tranzitnega
vodovoda od Selnice ob Dravi do
Jelovca smo tako pridobili tudi
evropska sredstva, ki so nam skupaj
z lastnimi finančnimi viri
omogočili,da smo pripravili pred-
pogoj za kasnejšo širitev omrežja
proti severu.
Največji zalogaj za našo občino v
preteklem letu pa je vsekakor bil
poseg v centru Selnice ob Dravi.

PPRRAAZZNNIIČČNNII  PPOOZZDDRRAAVV  !!
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Dela so se opravljala na cesti GI-1
skozi Selnico na pločnikih, javni
razsvetljavi, kanalizaciji, vodovodih,
križiščih, nenazadnje pa tudi na ure-
ditvi okolice. V sklopu teh del pa
potekajo tudi  aktivnosti za zago-
tovitev dovoza in izvoza             za
bodoči center Tuš na vzhodnem
delu občine. Dela na samem ob-
jektu se bodo pričela takoj, ko
bodo to omogočile vremenske
razmere.
Naj se na tem mestu še enkrat zah-
valim za strpnost voznikov v času
delnih zapor na cesti skozi Selnico
ob Dravi. Ves čas smo iskali opti-
malne rešitve skupaj s policijo in iz-
vajalcem del. Posebej je potrebno
povedati, da je bil dodaten vir
povečanja prometa popolna za-
pora ceste iz Ruš proti Lovrencu na
Pohorju pri falski pečini, zato je bil
ves promet preusmerjen na selniško
stran reke Drave.
Na občinski stavbi in v njej smo v
tem letu ravno tako pričeli predvi-

dena vzdrževalna in rekonstrukci-
jska dela s ciljem, da pridobimo nov
in sodoben konferenčni prostor.
Glede na proračun in oba rebal-
ansa za leto 2008, ki jih je sprejel
Občinski svet, smo izpolnili oziroma
pričeli vse planirane aktivnostmi, od
katerih se bodo nekatere nadalje-
vale tudi v letu 2009.  Vseh obvez in
aktivnosti pa seveda nismo uspeli
realizirati in nas čakajo še naslednje
leto , ko se jih bomo lotili z novo en-
ergijo in zagonom.

Spoštovane občanke in občani !
V prazničnem mesecu decembru
naj vam dom diši po sveže pečenih
piškotih, naj se sliši sozvočje v sosed-
ski in družinski slogi ter razumevanju
in preživimo ga v veselem pričako-
vanju snega in novega leta 2009.
Srečno.

Jurj Lep,
župan
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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.

ŽUPANOVO VOŠČILO 
Spoštovane občanke, cenjeni občani, 

preživite mirne in tople praznične dni, 
v katerih si vzemite čas zase in za svoje najbližje. 
V prihajajočem letu pa vam želim čim več 

prĳetnih dogodkov, pravih odločitev, zdravja
in osebnega zadovoljstva. 

Negujte svoje vrednote, ovire, ki se bodo 
pojavljale pred vami, pa sprejmite kot

priložnost za nove življenjske 
vzpodbude in zmage. 

Na silvestrovo zvečer pa vas prisrčno vabim
na Slovenski trg, kjer se bomo skupaj poslovili 

od tega leta in nazdravili novemu.

SSrreeččnnoo   22000099 !!
Jurĳ Lep, 

župan 
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Skušali smo držati besedo in izdati
četrto in hkrati zadnjo številko Sel-
niških novic v letu 2008, še pred
božičnimi prazniki. Kot vidite, nam
je uspelo. Zato bodite v imenu
Uredniškega odbora in v mojem
imenu najlepše pozdravljeni. Ome-
nil sem, da nam je uspelo. To, da
nam je uspelo, pomeni, da smo se
morali kar pošteno potruditi za to,
da so te novice izšle pravočasno.
Na zadnji seji uredniškega odbora
smo naredili analizo našega
dosedanjega dela. Po nam znanih
podatkih ste z našim delom zado-
voljni. To nas veseli in nam daje do-
datno voljo pri delu. Kljub vsemu
pa smo ocenili, da je povsem do-
volj, če bomo v letu 2009 izdali le tri
številke. Kljub temu bomo v teh treh
številkah Selniških novic poskrbeli,
da boste o življenju in delu v naši
občini kar se da izčrpno informirani.
Kot je že navada, vam bo najprej
spregovoril župan. Ponovno se
boste lahko seznanili z razpisi, na
katerih sodeluje bodisi občina bo-
disi lahko na njih sodelujete vi. Os-
novna šola tokrat sodeluje s tremi
prispevki in v enem od njih podaja
pregled svojega dela v letošnjem
letu. Podžupan Janez Urbas
nadaljuje svoj sprehod po Sle-
menu, v katerem nam na zanimiv
način odkriva marsikaj, česar do
sedaj o tem delu naše občine še
nismo vedeli, tudi zimski motiv z
naslovnice je s Slemena. Poleg
tega nam v prispevku »Gruden« od
6. grudna, ko prihaja sv. Miklavž, pa
do 6.prosinca, ko nas obiščejo sv.

Trije kralji, postreže z zanimivimi opisi
tega, kako so včasih praznovali te
praznike. Vse to opremi s prazniku
primernim kuharskim receptom in
rekom iz ljudske pratike. Pa tukaj še
ni konec prispevkov tokrat za
pisanje zelo razpoloženega podžu-
pana: prispeval je še informaciji s
prvega teka po Slemenu in o
poteku tečaja – učenja nemškega
jezika. Taborniki so opisali, kako so
izvedli JOTA vikend. Franc PEČNIK
je prispeval pojasnilo v zvezi s
Slomškovim domom in poročilo o
tradicionalni Hubertovi maši:
srečanju selniških in duhovskih
lovcev. Mirko PAJANČIČ je opisal
življenje in delo v Nogometnem
klubu Pohorje, »Marjetice« pišejo o
razstavi, ki so jo priredile, Jani
DOLINŠEK predstavlja fotografsko
razstavo in že sedaj kliče k udeležbi
na prihajajočem srečanju ple-
jžuharjev, oglasili so se kraljica
jabolk in selniški romarji, svoje pa je
z jezikovnimi drobtinicami dodala
tudi dr. Terezija ZORKO.

Sredi novembra, točneje 11. in 12.
novembra, se je župan v spremstvu
občinske uprave sestal s prebivalci
Gradišča na Kozjaku, Sv. Duha na
Ostrem vrhu, Slemena, Fale, Črešn-
jevca ob Dravi, Janževe gore in
Selnice ob Dravi. To je začetek
nove prakse sestajanja župana in
občinske uprave z občani na
zborih občanov. Na teh zborih
občanov je župan prisotnim pred-
stavil delo občinske uprave in hkrati
prisluhnil problemom, ki tarejo ljudi.

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

Slobodan TATALOVIČ, odgovorni urednik

Spoštovane bralke in bralci !

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo
pošljete do konca marca 2009 vaše
prispevke, da jih bomo lahko objavili v
aprilski 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. Zaželeno je,
da so le-ti opremljeni s fotografijami
primerne kakovosti.
Zelo smo veseli, da ste tudi za to številko
sodelovali z dosti prispevki, ki so bili vsi
opremljeni s kvalitetnimi fotografijami. To
pomeni, da smo se ujeli in vidno sodelu-
jemo vse bolje. 

Uredništvo Selniških novic
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Zbor občanov - Selnica ob Dravi Zbor občanov - Selnica ob Dravi

Zbor občanov – Gradišče na Kozjaku Zbor občanov – Gradišče na Kozjaku

Zbor občanov – Slemen Zbor občanov – Slemen

Zbor občanov - Sv. Duh na Ostrem vrhu Zbor občanov - Sv. Duh na Ostrem vrhu
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V občini se nadaljuje izvajanje nekaterih pomembnih
projektov. Za kanalizacijo se izdeluje projektna doku-
mentacija oziroma se bo v kratkem začel postopek pri-
dobivanja gradbenega dovoljenja. Graditi naj bi jo
začeli leta 2010. 
Zaključuje se postopek sprejema Občinskega podrob-
nega prostorskega načrta za stanovanjsko območje v
Selnici ob Dravi, hkrati pa so v izdelavi spremembe ure-
ditvenega načrta za center Selnice. 
V začetku prihodnjega leta se bo začel postopek spre-
jema Občinskega prostorskega načrta. Le-ta bo pred-
videl oziroma določil, kje bomo v prihodnje lahko
gradili, kaj bomo lahko tam gradili, in seveda bo
določal področja, ki so sedaj in bodo tudi v bodoče
namenjena kmetijski dejavnosti, in sicer na območju
celotne občine. Ob tem naj vas obvestimo, da s 1. jan-
uarjem 2009 ne bo več mogoče vlagati predlogov in
pobud za spremembo namembnosti rabe prostora –
zemljišča. Postopek sprejema Občinskega pros-
torskega načrta je zelo dolgotrajen in zapleten. Zato
ocenjujemo, da bo končan sredi leta 2010, ko bodo
številna ministrstva in njihove službe podali svoja
mnenja o njem.
Gradnja prepotrebnih pločnikov od središča Selnice
do pokopališča gre h koncu.
Začela so se pripravljalna dela za gradnjo Tuševe
samopostrežne trgovine in bencinskega servisa.
Zelo intenzivno potekajo postopki za čim prejšnji in čim

bolj preprost dostop do interneta tam, kjer dostop do
sedaj ni bil mogoč, – to je predvsem na področju
Gradišča na Kozjaku, Slemena in nekaterih hribovitih
predelov nad Selnico.
Nadaljuje se izgradnja vodovoda proti Mariboru. Ta
gradnja, ki poteka ob glavni cesti Maribor-Dravograd,
zaradi prometnih zastojev največkrat povzroča ne-
jevoljo ljudi. Gradnja bo predvidoma končana spom-
ladi prihodnjega leta.
V občinski stavbi so se začela dela, s katerimi bodo
urejeni kletni prostori in nova sejna soba v pritličju. Ta
prostor bo namenjen tudi različnim prireditvam.
Posodobili smo spletno stran občine, na kateri najdete
marsikaj, kar vas lahko bolje informira in vam marsikdaj
olajša kakšen postopek.

To je bil le grob pregled aktivnosti, ki potekajo. Marsikaj
je izpuščeno oziroma ni opisano, in to samo po sebi ne
pomeni, da se v tem trenutku drugega ne dogaja.
Upamo, da ste skozi ta kratki pregled dogajanja dobili
kar nekaj koristnih oziroma potrebnih podatkov.

Naj na koncu, v imenu Uredniškega odbora in v svo-
jem imenu zaželim vsem obilo prijetnega branja,
vesele božične praznike ter mnogo sreče, zdravja in
osebnega zadovoljstva v prihajajočem letu 2009. 

Foto: Slobodan TATALOVIČ

Po avgustovskem srečanju so v novembru za mizo
ponovno sedli župan občine Selnica ob Dravi Jurij Lep
in predsednik odbora za spremljanje investicije črpalne
hiroelektrarne (ČHE) Kozjak Vlado Dolinšek na eni ter
Damijan Koletnik, direktor Dravskih elektrarn Maribor s
sodelavci na drugi strani. Beseda je ponovno tekla o
možnih transportnih poteh v času izgradnje ČHE na
Kozjaku. Sogovorniki so se strinjali, da gre za zahteven
proces usklajevanja, pri katerem bo potrebno obrav-
navati vse pripombe iz javnih razgrnitev, a hkrati so bili
enotni v mnenju, da proces poteka v smeri zbliževanja
stališč. 
Osnovno vodilo reševanja poteka trase ostaja čim
manjši vpliv na okolje in življenje ljudi v času izgradnje.
Tega je moč, po mnenju sogovornikov, iskati v razpršitvi
obremenitev, in to z različnih vidikov. Prav tako je že v
procesu načrtovanja pomemben tudi čas po gradnji,
saj bo lokalna skupnost trajno živela s projektom. Pro-
jekt podporo lokalne skupnosti ima. To pa naj bo motiv
za še intenzivnejše dogovore in še bolj aktivno iskanje
rešitev prek dialoga, menijo oboji. Prav zato naj bi do
naslednjega srečanja predvidoma prišlo še letos.

Predstavniki občine Selnice ob Dravi in Dravskih

elektrarn Maribor o transportnih poteh

ponovno za isto mizo
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Konec koledarskega leta že po tradiciji predpostavlja
evalvacijo opravljenega dela, kar seveda velja tudi za
nas, šolarje. Kljub temu je za nas nekoliko drugače, saj
se v koledarskem letu prepletata dve šolski leti, ki pred-
stavljata konec in začetek. Zavedamo se, da ni
pravega začetka, če si ne začrtamo ciljev za prihod-
nost, in ne pravega konca, če se z zadovoljstvom ne
oziramo nazaj. To lahko nedvomno storimo tudi za leto,
ki se izteka. 
Koledarsko leto 2008 smo pričeli spočiti, saj so bile za
nami božično-novoletne počitnice. Tako smo lahko
nemoteno nadaljevali pouk ter druge šolske in
obšolske dejavnosti. Vse leto smo gojili in poudarjali
svoje posebnosti (Zaščitništvo, projekte, popestritvene
dejavnosti, EKO-šolo, posebne dneve in tedne, med-
predmetno in medrazredno načrtovanje, mednaro-
dno sodelovanje, skrb za učence s posebnimi
potrebami, skrb za poklicno vzgojo in prometno
varnost v šolskem okolišu …). Tako v preteklem kot letošnjem šolskem letu smo pri

učencih razvijali knjižno vzgojo, tj. vzgojo za in s knjigo.

Naše delo je bilo pravljično obarvano, saj je bil v os-
predju projekt Bralna pismenost in leto knjižnih junakov,
ki smo ga prijavili na Zavod za šolstvo kot inovacijski
projekt. O naši ciljih smo za Selniške novice že pisali,
zato se ne bi želeli ponavljati. Kljub temu menim, da ni
odveč, če tudi na tem mestu povzamemo nekaj naših
dejavnosti. Učenci so se v okviru projekta »spoprijateljili«
z eno izmed knjig, ki so si jo izbrali po oddelkih, ter jo
vse leto spoznavali in predstavljali na različnih priredit-
vah. Ob pustovanju so se npr. »prelevili« v izbrane kn-
jižne junake ter se predstavili z izvirnimi in smešnimi
nastopi. Svoje junake so učenci od 1. do 5. razreda
ponovno predstavili ob slovenskem kulturnem
prazniku, ko so domiselno prepletli različne zgodbice,
učenci višjih razredov pa so takrat z zanimanjem pris-
luhnili življenju in delu Franceta Prešerna, ki so ga v

KAKO SMO KOLEDARSKO LETO PREŽIVELI NA 

OŠ SELNICA OB DRAVI

Pravljična stojnica EKO-izdelkov

Pustovanje s knjižnimi junaki

Medvedki na zaključni prireditvi
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kratki igrani igri predstavili izbrani učenci in učiteljice
slovenščine. 
V mesecu aprilu so svoj projekt Ko pravljice oživijo
predstavili tudi oddelki podaljšanega bivanja. Prired-
itev so si zamislili kot uro pravljic, v kateri so oživele
številne, nam vsem znane pravljice. Učenci vseh razre-
dov so se ponovno vživeli v svoje knjižne junake na za-
ključni prireditvi v mesecu maju. 
Tudi v letošnjem šolskem letu na tem področju nadalju-
jemo z enakim zanosom. Učenci posameznih odd-
elkov že imajo izbrane knjižne junake. Za njimi so
uspešno izvedene likovne delavnice, na katerih so sku-
paj s starši izdelovali izdelke za praznični sejem pred
šolo in na vasi, ko bodo knjižni junaki prav gotovo
razkrili še kakšno svojo skrivnost/posebnost.
Za uspešno delo na področju okoljske vzgoje smo tudi
v preteklem letu osvojili EKO- zastavo, ki pomeni na-
jvišje priznanje na tem področju. Trudimo se namreč,
da cilje trajnostnega razvoja vključujemo v ure pouka,
dneve dejavnosti, interesne dejavnosti – skratka v živl-
jenje na šoli. Množično smo sodelovali v različnih zbi-
ralnih akcijah, skrbeli za čisto šolsko okolico, urejali
učilnice in druge šolske prostore, se zdravo prehranje-
vali, se prijazno vedli do sošolcev in vseh drugih …
Izvedli smo Zeleni teden in EKO-dan, organizirali EKO-
kviz, uspešno izvajali in zaključili branje za EKO-bralno

značko, ekološko ozaveščali učitelje in učence, se
vključevali v projekte in natečaje, sodelovali na prired-
itvah v kraju in še bi lahko naštevali. Veseli smo nove
učilnice v naravi, saj bomo lahko še več ur preživeli
zunaj šolskih učilnic. V letošnjem šolskem letu smo se
prvič vključili tudi v projekt Zdrava šola, katerega
poudarek je na promociji zdravja in skrbi za zdrav
način življenja. 
Svoje delo v okviru EKO-šole smo uspešno predstavili
na tridnevnem Festivalu ustvarjalnosti in inovativnosti
pri učenju v Ljubljani. V času od 21.–23. maja smo na
pravljični stojnici predstavljali svoje EKO-izdelke, na fes-
tivalu pa smo nastopili še z gledališko predstavo
Pekarna Mišmaš ter predavanjem o delu z nadarjen-
imi učenci. 
Veliko smo namreč naredili tudi na področju dela z
nadarjenimi učenci. Intenzivno smo pričeli uresničevati
Koncept odkrivanja in dela s temi učenci, saj želimo
razvijati višje oblike mišljenja, raziskovalno učenje, up-
oštevati močna področja in interese posameznikov,
spodbujati samostojnost in odgovornost … Del pro-
grama, namenjenega nadarjenim učencem, so pred-
stavljale t. i. sobotne delavnice, s katerimi smo želeli
zaobjeti dokaj široko področje nadarjenosti učencev.
S pomočjo nekaterih naših strokovnih delavcev ter zu-
nanjih sodelavcev smo izvedli športno, naravoslovno,
pravljično-umetniško in lutkovno delavnico. Omenjeno
delo z istimi cilji nadaljujemo tudi v tem šolskem
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Miške iz Pekarne Mišmaš
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letu.Ponosni smo na oddelke po-
daljšanega bivanja. Delo v slednjih
je celovit vzgojno-izobraževalni pro-
ces, ki ga učitelji prepletajo skozi
naslednje dejavnosti: samostojno
učenje, sprostitvene dejavnosti in
ustvarjalno preživljanje prostega
časa. Da tudi v oddelkih po-
daljšanega bivanja delo poteka
kontinuirano in kvalitetno, nam
učenci vsako leto pokažejo na ra-
zličnih prireditvah. Med drugim so
se aktivno vključili v izvedbo letošn-
jih šolskih olimpijskih iger, in sicer z
Mini olimpijado OPB-ja. 

Mini olimpijada OPB-ja

Četrte šolske olimpijske igre so ned-
vomno zaznamovale začetek
novega šolskega leta. V času od
29. septembra do 3. oktobra so
učenci naše šole merili svoje moči v
športnih igrah. Nekateri so dosegli
boljše rezultate kot drugi, prav vsi
pa smo te dni živeli v športnem
duhu ter spoštovali moto: fair play
je srce športa. Še posebej nam
bosta vsem v spominu ostala
otvoritev in zaključek iger, ko smo
bili vsi še posebej povezani. 

Vse bolj povezani smo tudi z otroki
našega vrtca, ki se, kolikor je le
mogoče, vključujejo v življenje na
šoli. Veseli smo, da je število otrok in
posledično s tem zanimanje za vpis
v naš vrtec v Selnici v zadnjih letih
tako naraslo, da smo lahko s pod-
poro občine odprli še dva dodatna
oddelka vrtca v šoli. 

O tem, da je bilo leto za nas us-
pešno in smo torej lahko nedvomno
zadovoljni, pričajo tudi številni
dosežki naših učencev v šoli in zunaj
nje. Ti so se vse leto udeleževali ra-
zličnih tekmovanj in natečajev, kjer
so s svojim znanjem pokazali, da na
selniški šoli delamo dobro. 
Uspešno je bilo sodelovanje s starši
in krajem. Tako centralna šola,
predvsem pa obe podružnični so
marsikdaj središče kulturnega živl-
jenja in dogajanja v kraju; na to
smo še posebej ponosni. Veseli smo
bili, ko smo v mesecu aprilu prejeli
županovo oziroma občinsko priz-
nanje za uspešno delo z učenci.
Vsega tega si želimo tudi v letu, ki
prihaja – da bi soustvarjali trenutke,
ki se jih bomo ob koncu leta zopet
z veseljem spominjali.

Maja Vačun, 
knjižničarka

Foto: Maja Vačun in arhiv OŠ

Nagrade najboljšim športnikom OI so podelili člani veslaškega kluba Dravske elektrarne.

Otroci skupine Sončki na obisku v šolski knjižnici
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V vseslovenskem Trubarjevem letu
smo tudi učenci in učitelji Osnovne
šole Selnica ob Dravi zgrabili
priložnost, da še podrobneje spoz-
namo delo in pomen Primoža
Trubarja ter z različnimi dejavnostmi
izrazimo hvaležnost za vse, kar nam
je podaril. Odločili smo se za
izvedbo Trubarjevega dne, in sicer
v četrtek, 23. oktobra 2008. De-
javnosti ob tem dnevu so potekale
po šolski vertikali, se pravi od 1. do
9. razreda, in so bile vsebinsko in
izvedbeno prilagojene starostni
stopnji učencev. 
Ideja, da je tudi učence prve in
druge triade smiselno seznanjati s
Primožem Trubarjem, je bila sprva
za marsikoga vprašljiva. Že na dan
dejavnosti, predvsem pa ob sami
evalvaciji dela, pa smo bili prav vsi
enotnega mnenja, da je bila še
kako smiselna. 
Učenci od 1. do 6. razreda so si na
ta dan skupaj s šolsko knjižničarko
ogledali Trubarjevo razstavo in pris-
luhnili zgodbi o nastanku in pomenu
prvih slovenskih tiskanih knjig. Pre-
ostali čas so učenci 1. triade izdelo-
vali knjižne kazalke, iz različnih
materialov izdelovali črke ter iz njih
odtiskovali/tiskali oddelčne
abecednike (abecedo ter svoji ini-
cialki oziroma ime in priimek).    
Tretješolci ob ogledu razstave

Za učence 2. triade so učiteljice
načrtovale in izvedle likovne
delavnice v okviru medrazrednega
povezovanja. 

Učenci so dorisovali Trubarjev
portret, izdelovali njegove doprsne
kipce in reliefe iz gline, zapisovali
abecedo v različnih tipih pisave,
oblikovali miselne vzorce s podatki
o Primožu Trubarju, ki so jih iskali po
različnih informacijskih virih. 

Dorisovanje Trubarjevega portreta 
(Avtor: Žiga Hren, 5. b)

Dorisovanje Trubarjevega portreta 
(Avtor: Jean Michel Hirš, 9. b)

Učenci 3. triade so imeli na ta dan
priložnost prisluhniti evangeličanski
duhovnici in duhovniku (ge. Jani
Kerčmar in g. Viljemu Kerčmarju), ki
sta se prijazno odzvala našemu
vabilu ter učencem podrobno
predstavila pomen reformacije in
značilnosti evangeličanske vere. To,
kar bo učencem od 6. do 8.
razreda najbolj ostalo v spominu,
pa je nedvomno predstavitev
timskega pouka, ki so jo v eni šolski
uri izvedli učenci 9. razreda.   
Poučevanje v obeh oddelkih tega
razreda je namreč že dva tedna
pred Trubarjevim dnem potekalo v
obliki timskega pouka. Slednji je
zagotovo ena izmed najkvalitetne-
jših oblik medpredmetnega pove-
zovanja in je kot tovrstna oblika
dela na OŠ Selnica ob Dravi dolgo-
letna praksa. Ideja je že pred več
kot desetimi leti nastala z na-
menom oblikovanja in doseganja
skupnih ciljev ter predvsem iz
prepričanja, da timsko načrtovanje
prispeva h kakovostnejšemu
poučevanju in učenju, saj ima neki
skupen cilj. Vsi, ki imamo izkušnje z
izvajanjem, pa vemo, da sama
izvedba timskega pouka zahteva
tako timsko načrtovanje, timsko iz-
vajanje, in timsko evalvacijo terTretješolci ob ogledu razstave)

STATI INU OBSTATI 
tudi 500 let po Trubarjevem rojstvu
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predvsem skupen čas, ki ga morajo najti strokovni
delavci, če želijo zadostiti vsem naštetim dejavnostim.
Kot piše Alenka Polar (2007), je »pomanjkanje časa na-
jvečji in najpogostejši problem timskega dela, saj je čas
najpomembnejši dejavnik oblikovanja sodelovalne kul-
ture«. Poleg tega lahko tovrstno delo pomeni precej
dodatnega oziroma neustaljenega dela učiteljev in
učencev, hkrati pa je lahko izziv in motivacija tako za
ene kot za druge. Mnogi naši bivši učenci se timskega
pouka spominjajo kot enega izmed najboljših oblik
sodelovalnega učenja. 
V letošnjem letu se je kot ena najboljših tem med-
predmetnega povezovanja pokazal prav Primož
Trubar. Slednji tudi samo in obdobje reformacije je
predpisano v učnem načrtu za slovenščino v devetem
razredu, Trubarjevo leto pa je še dodatna motivacija
za ozaveščanje učencev o pomembnosti tega ve-
likega Slovenca. 
Na naši šoli smo timski pouk poimenovali Reformacija in
ga namenoma umestili na konec oktobra, ko Slovenci
praznujemo dan reformacije. Vse bolj opažamo, da
veliko učencev ne ve, zakaj smo ta dan prosti pouka
in kakšno težo sploh ima ta »osamosvojitveni« državni
praznik. Večina ljudi pozna 31. oktober kot bučasto in
coprniško zaznamovani dan, zato je bil eden izmed
naših ciljev učence poučiti tudi o tem. Za začetek smo
se tako sestali vsi učitelji, ki poučujemo v 9. razredu. Do-
govorili smo se za vsebine pri posameznih predmetih, s
katerimi bi učencem čim širše predstavili zgodovino v
16. stoletju. V ospredju so bili skupinski pogledi,
prepričanja, potrebe in cilji ter želja in pripravljenost za
sodelovanje. Odločili smo se, da bo slovenščina
nosilka, medpredmetna povezovalka, in da je smiselno
timsko delo izvajati v okviru naslednjih vsebin in pred-
metov: slovenščina – nosilka timskega pouka (Primož
Trubar, življenje in delo; dramatizacija; bohoričica,
Adam Bohorič: Šolski red stanovske šole; Biblija; Trubar-
jevo pismo Slovencem), nemščina (Martin Luther in nje-
gove teze), zgodovina (Martin Luther in začetek
reformacije; Valvasorjevi zapisi o Trubarju), geografija
(širjenje reformacije), glasbena vzgoja (Trubarjevi
psalmi; pomen glasbe za protestante), angleščina
(William Shakespeare: Romeo in Julija –  dramatizacija,
Henrik VIII. in njegovih šest žena), športna vzgoja (starin-
ski ples), kemija (alkimija), fizika (Galileo Galilei, Nikolaj
Kopernik).
Česa vse so se devetošolci naučili pri timskem pouku,
smo si lahko ogledali na Trubarjev dan. Devetošolci so
pod mentorstvom učiteljev svoje delo namreč dram-
sko uprizorili. Predstava je potekala v avli šole, ki je bila
za ta projekt opremljena z vrati wittenberške cerkve in
njenim zvonikom, prižnico, ki smo jo kasneje spremenili
v balkon, mizo, kjer se je sprva pisala prva slovenska
knjiga, kasneje pa Shakespearova tragedija in soneti,
ter tablo in slikarskim stojalom. Da je bila predstavitev
vizualno še zanimivejša, so si nastopajoči učenci nadeli
še vlogam primerna oblačila. Pričeli smo s prihodom
Luthra, ki ob zvonjenju wittenberških zvonov nabije na
cerkvena vrata 95 tez, končali pa z zvonjenjem in
Trubarjevo pridigo Slovencem. Smeh, zadrega
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Primož Trubar z ženo Barbaro

Romeo in Julia ob izpovedi ljubezni

Kralj Henrik VIII. z eno izmed svojih žena

Večni optimisti – Alkimisti

Selnica5:Selnica  19.12.2008  6:28  Page 11



nastopajočih, radovedni pogledi in glasen aplavz pa
so bili nagrada za čas, ki smo si ga vzeli.

Devetošolci so uprizoritev timskega pouka predstavili
še staršem na roditeljskem sestanku. 
Da se bomo še kdaj spomnili tega projekta, smo izdali

tudi zloženko, v kateri smo na kratko opisali vsebine
sodelujočih predmetov. 
Iz likovnih izdelkov učencev 1. in 2. triade smo v šolski
knjižnici pripravili razstavo in ob ogledu ponosno
povedali, česa vse smo se na Trubarjev dan naučili. 

Če bi danes vprašali prvošolca Nika, kdo je bil Primož
Trubar, bi nedvomno odgovoril: »Aja, tisti, ki je prvi pisal
slovenske knjige.« Starejši učenci pa so že doumeli
vrednost njegovega pisanja – med njimi tudi deve-
tošolka Anja, ki je ob tem zapisala: »Kaj bi, če bi jezik
Trubarju pomenil res tako malo? Kaj bi bilo z našim
jezikom, z našo slovenščino, če Trubar pred 458 leti ne
bi napisal prvih knjig? Morda bi še danes »šprehali v
vindiše šprahe«. Morda bi za mnoge bili in bi tudi ostali
ničvredni divjaki.«

Danijela KRAMPL (vodja timskega pouka)
Maja VAČUN (vodja Trubarjevega dne)

Foto: Maja Vačun in arhiv OŠ

Nič ni vredno trajno
pridobiti, razen smeha in

nasvetov prijatelja.
(Hilaire Belloc)

Ko gre otrok v šolo, je to zanj in za
njegove starše zelo pomemben do-
godek. To je dogodek, ki vzbuja v
otroku in starših nasprotujoča si
čustva – po eni strani ponos, srečo
in zadovoljstvo, po drugi strani pa
se vanje potihoma prikradejo ne-
gotovosti, dvom in strah pred
množico. Da bi jim vsaj malo olajšali
začetne težave, smo na naši šoli
poskrbeli že pred osemnajstimi leti,
ko smo pričeli inovacijski projekt ZA-
ŠČITNIŠTVO. Projekt je bil zasnovan
za prijetno druženje med najmlajšo
in najstarejšo generacijo na šoli. Pr-
vošolci, ki jih imenujemo mezinčki,
že kmalu po začetku pouka dobijo
vsak svojega zaščitnika, to je deve-
tošolca. Ta med letom skrbi za svo-
jega mezinčka, mu pomaga
premagovati najrazličnejše stra-
hove, ga vodi po šoli in njeni okolici
ter z njim izvaja vrsto dejavnosti, ki
jih seveda določimo na začetku
šolskega leta. Med prvo- in deve-
tošolci se stkejo čudovite vezi pri-
jateljstva, ki jih spremljajo vse
življenje. Zaščitništvo je postalo del

Razstava izdelkov v šolski knjižnici

INOVACIJSKI PROJEKT 

ZAŠČITNIŠTVO NA OŠ SELNICA

Ples ob dnevu prijateljstva
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življenja naše šole.

Projekt Zaščitništvo je bil zasnovan premišljeno in z
naslednjimi cilji: 
– poglabljanje občutka pripadnosti skupini,
– preprečevanje nasilja med učenci,
– navajanje prvošolcev in devetošolcev na življenje in
delo v skupini,
– aktivno preživljanje prostega časa po pouku,
– razvijanje dobrih medsebojnih odnosov,
– razvijanje odgovornosti pri starejših učencih,
– sestavljanje himne in maskote zaščitništva,
– uvajanje osmošolcev v zaščitništvo,
– sodelovanje s sosednjo šolo.

Vprašanje, ali z zaščitništvom res poglabljamo pri-
jateljstvo in zmanjšujemo nasilje med otroki, je po
natančnem spremljanju naših dejavnostih dobilo
pritrdilen odgovor – med učenci je resnično manj
nasilja, če se najstarejši in najmlajši učenci družijo
načrtno, če morajo starejši mlajše učence voditi in z
njimi preživljati večino svojega prostega časa.

Kako dosegamo 

zastavljene cilje?

Naše druženje deveto- in prvošolca se začne že prvi
šolski dan, ko devetošolci mezinčke sprejmejo v šolo in
jih popeljejo do njihovega razreda. Njihovo načrtno
druženje pa se prične v mesecu oktobru in poteka vse
šolsko leto. Na šoli namreč izvajamo posebne dneve
in tedne. Tako je ves mesec oktober posvečen pri-
jateljstvu. Zadnji teden v oktobru je teden prijateljstva,
zadnji delovni dan v oktobru pa praznujemo kot dan
prijateljstva. Na ta dan zaščitniki sprejmejo mezinčke v
Skupnost učencev šole in skupaj z njimi pripravijo
proslavo ob dnevu prijateljstva.
Zastavljene cilje dosegamo tudi z drugimi skupnimi
srečanji. Vsak petek npr. devetošolci namenijo svoj
prosti čas svojim mezinčkom, in to med glavnim
odmorom in po pouku, ko prihajajo po njih v razred, jih
odpeljejo na sprehod okoli šole, na šolska igrala ali v
šolsko knjižnico. 
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Z roko v roki

Mezinčki z navdušenjem prisluhnejo pravljicam, ki jih
berejo zaščitniki.

Selnica5:Selnica  19.12.2008  6:30  Page 13



Družijo se tudi na čajankah, kjer devetošolci za pr-
vošolce pripravijo uvodno plesno uro z različnimi
šaljivimi igrami.
Druga oblika druženja so ustvarjalne delavnice.
Letošnje šolsko leto smo v mesecu oktobru izvedli
grafično in naravoslovno delavnico, spomladi bomo
izvedli še likovno. Narejene grafike (letos smo odtisko-
vali inicialke) in risbe smo razstavili v razredu, na hod-
nikih in v šolski knjižnici. Tretja oblika druženja so različne
športne aktivnosti vse šolsko leto. 
Vse omenjene aktivnosti smo razredniki prvo- in deve-
tošolcev načrtovali na skupnih sestankih, na katerih so
se nam pridružili tudi predstavniki devetošolcev. Tako
so vodenje aktivnosti prevzeli devetošolci pod men-
torstvom razrednikov. 
V znak spoštovanja in pripadnosti drug drugemu so se
razvila posebna obdarovanja. Tako devetošolci na
dan prijateljstva svojim mezinčkom pripravijo posebna
presenečenja z darilom, ob koncu šolskega leta pa
mezinčki svojim zaščitnikom predajo zahvalo in popot-
nico za nadaljnje šolanje ter le-te prav tako obdarijo. 

Kaj dosegamo z našim projektom?

– z druženjem prvo- in devetošolcev pomagamo sled-
njim sprejemati odgovornost;
– nasilje na šoli se zmanjšuje, povečuje se prijateljsko
vzdušje;
– prijateljstvo se poglablja, razvijejo se močna čustva
ter navezanost med prvo- in devetošolci;

– razvijajo se skupna praznovanja rojstnih dnevov s
kratkim programom in izmenjavo daril;
– devetošolci so ponosni na svojo nalogo;
– prvošolci se počutijo bolj varne in sprejete;
– osmošolci se zanimajo za nalogo, ki jo bodo sprejeli v
naslednjem šolskem letu; svoje mezinčke obiščejo že v
vrtcu;
– radi bi razvili svojo maskoto – MEZIJA;
– prav tako mora nastati še himna zaščitništva.

Mezinčki in zaščitniki se vsako leto poslovijo na zaključni
prireditvi devetošolcev, to je na valeti. Veselje in ponos
učencev ob slovesu je eden izmed pokazateljev, da
delamo dobro in da so zastavljeni cilji doseženi. Da de-
lamo dobro, pa so nam priznali tudi drugi, s tem ko so
o nas poročali drugim:
»... Z veseljem sem Ninina zaščitnica, to mi je
razvedrilo,« je povedala Karla. Včasih dobi kateri mez-
inček kar dva zaščitnika, preprosto zato, ker je os-
mošolcev več kot prvošolcev, nihče pa ne želi izpustiti
te naloge. Zaščitništvo je prostovoljno, nikogar ne sil-
imo …« (Delo, oktober 1999)

»Projekt, ki smo ga uvedli pred kakšnim desetletjem, ni
več projekt, ampak je del življenja naše šole. Na prvi
šolski dan dobi vsak prvošolec – mezinček svojega za-
ščitnika, ta se mu predstavi in ga obdari z drobnim dar-
ilcem. Zaščitnik ima v prvih mesecih bivanja prvošolca
na šoli pomembne naloge: obiskuje ga v odmorih,
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Mezinčki in zaščitniki na grafični delavnici

Skupni obisk naravoslovne delavnice
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včasih mu pomaga pri šolskem
delu, poskrbi za njegovo varnost na
cesti ali v avtobusu (imamo precej
vozačev) in tako pomaga mez-
inčku prebroditi prve šolske dneve,
tedne, mesece. Intenzivnost tega

zanimanja med letom nekoliko
upade; ko se osmošolci poslavljajo
od šole, jih njihovi varovanci ob
slovesu obdarijo s spominskim daril-
cem.« (Greta Nahtigal, rav-
nateljica; v intervjuju  za revijo
Katarina, februar 2000)
»… V šolskem letu 1990/91 smo za-

čeli s projektom, ki poteka še
danes. Osmošolci naj postanejo za-
ščitniki prvošolcem mezinčkom. Os-
mošolci so nalogo že prvo leto
sprejeli resno in odgovorno. So za-
ščitniki mezinčkom in vse leto skrbijo
zanje. Za izvajanje projekta skrbijo
vse leto razredničarke prvega in os-
mega razreda …« (O šoli in
času, 1997)

»… Ko smo bili prvošolci, nismo imeli
zaščitnikov. Mnogokrat smo se
počutili nebogljene v množici otrok.
Od takrat se je marsikaj spremenilo.
Danes smo osmošolci in svojim mez-
inčkom pomagamo premagovati
njihove stiske, težave, neprijetnosti
… Nam ta naloga pomeni zado-
voljstvo, čeprav je zahtevna in na-
porna hkrati.« (Raziskovalna

naloga: Mezinčki imajo zaščit-
nike;14. srečanje Mladi za napre-
dek Maribora, 1997)

»… Na Osnovni šoli Selnica ob Dravi
imajo 59 prvošolcev, ki jih imenujejo
mezinčki. Od prvega šolskega
dneva imajo na šoli zaščitnike. To so
osmošolci, ki bodo celo leto skrbeli
za varnost in dobro počutje svojih
varovancev. Osmošolci zaščitniki
namreč prijateljujejo s prvošolčki, se
družijo in pogovarjajo z njimi. Zaščit-
ništvo kot poseben odnos med na-
jstarejšimi in najmlajšimi učenci na
selniški osnovni šoli obstaja že 10
let.« (Večer, september 1999)

Z našim primerom dobre prakse
smo seznanili tudi delavce in
učence naše sosednje šole v
Lovrencu na Pohorju, na povabilo
OŠ Maksa Durjave iz Maribora pa
smo naš projekt predstavili tudi nji-
hovim učiteljem.

Polonca Perkuš, 
vodja projekta
Foto: arhiv OŠ

Nik in njegova zaščitnica Tjaša

KMN Slemen še kot edini klub iz
bivše ruške lige nastopa v najelitne-
jši mariborski-tretji slovenski ligi
malega nogometa, V letošnji sezoni
2008-2009 mu kaže zelo dobro, saj
po sedmih krogih vodi na lestvici
pred KMN Napihnjenci in KMN
Bakaro. 

Klub malega nogometa Slemen želi
vsem občanom vesele in
blagoslovljene božične praznike in
srečno novo leto 2009. 

Ekipa: T Z R P DG PG GR TOČ

1 KMN Slemen 7 5 2 0 41 21 20 17
2 KMN Napihnjenci 7 5 1 1 47 33 14 16
3 KMN Bakara 7 4 2 1 43 15 28 14
4 KMN Zavrh Masind 7 4 2 1 45 26 19 14
5 KMN Petelin 7 4 2 1 36 34 2 14
6 KMN ŠD Sveta Ana Zg. Ščavnica 8 3 1 4 29 43 -14 10
7 KMN Sveta Ana 7 1 0 6 24 32 -8 3
8 KMN Mitmau 7 1 0 6 18 43 -25 3
9 KMN Cerkvenjak Lotos (-1) 7 0 0 7 21 57 -36 -1

KLUB MALEGA NOGOMETA SLEMEN

Maribor 3. SFL: sezona 2008, JESENSKI DEL

T - tekme, Z - zmage, R - remiji, P - porazi, DG - doseženi goli, PG - prejeti goli, GR - gol razlika, TOČ - točke
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Po krajšem počitku pri Juderjevi
bukvi  nadaljujemo pot  nekoliko v
hrib po markacijah, skozi gozt. Med
vejami dreves se nam še zadnjič
prikaže Selnica. Iz gozda pridemo
na ravnino. Pred nami se odpre lep
pogled na Bistriško grabo, na
celoten Vavc (Boč) in del Zgorn-
jega Slemena ter na posestvo Jud-
erjeve in Jarčeve kmetije. Na naši
desni strani stoji nekoliko skrita
očem ena najstarejših kapel na Sle-
menu, Juderjeva kapela. Žal jo je
zob časa precej načel in kliče po
temeljiti obnovi, kljub temu pa je
vredna ogleda, saj je edinstvena v
svoji arhitekturni podobi. Mimo nje
je svoj čas vodila stara pot, ki je še
dobro vidna, vendar se ne
uporablja več in počasi zarašča.

Z lahkotnim spustom pridemo na
dvorišče dveh kmetij. Na naši desni
je Jarčevo. Tukaj danes ne živi
nihče, vendar kmetijo lastniki še
vedno skrbno obdelujejo. Na levi je
Juderjevo, rojstna domačija
prvega župana Selnice ob Dravi in
nadvse zaslužnega občana Janeza
Urbasa (1892 – 1943). Po njem se
tudi imenuje kulturno- izobraže-
valno društvo, katerega člani se
trudijo nadaljevati njegovo nadvse
uspešno delo. Ob starem hišnem
hramu si mora popotnik ogledati
zelo zanimivo staro trto (modra

kavčina), ki po pripovedovanju
sedanjega gospodarja po starosti
nič ne zaostaja za trto na Lentu. V
jesenskem času vam morda uspe
poskusiti neverjetno sladko in
okusno grozdje na precejšnji nad-
morski višini. Takšne priložnosti se
edko ponudijo.

Pot nadaljujemo mimo Jarčevega
vrta, kjer se nam odpre pogled na
mesto Maribor, prek Ptujskega jez-
era vse tja do sosednje Hrvaške.
Pridemo na Habrovo ravno. Na naši
levi je vodni zbiralnik, ki so ga
napravili najprej za potrebe šole
Slemen, nanj pa so se priključile tudi
bližnje kmetije. Pred nami  v daljavi
že vidimo naš cilj - Žavcarjev vrh.
Pot nas vodi neposredno ob
Habrovi kmetiji, svoj čas je spadala
pod Juderjevo. Na kmetiji z velikim
veseljem sprejmejo vsakega popot-
nika ali drugega gosta. Ljudje se
tukaj radi ustavljajo in preživijo del
dneva v prijetnem okolju, ob
klepetu z domačini, ob opazovanju
kmečkih opravil, ob dobri hrani in
pijači. Z dvorišča kmetije je razgled
proti Mariboru, Slovenskim goricam
in delu Pohorja. Najbližje je Škofovo,
ena največjih kmetij na Slemenu. To
je že vidno po gospodarskih
poslopjih in v neposredni bližini je
največja kapela na tem območju.
Letnica njene gradnje sega v leto

1918. Postavil jo je takratni lastnik v
zahvalo, ker sta se njegova sinova
Franc in Henrik srečno vrnila iz 1.
svetovne vojne.
Ob opuščeni šoli Slemen pridemo
na Lešnikovo ravno. Tukaj je stičišče
asfaltirane ceste po Felpoherjevi
grabi (Habidovem jarku, pot na
naši desni), Lešnikove ceste (po njej
prideš k Lešniku, kjer je bila prva os-
novna šola na Slemenu, do Pokeža
in v Bistriško grabo, pot na naši levi),
ceste katera vodi proti Žavcar-
jevem vrhu (naravnost pred nami).
Nadaljujemo po markirani poti
naprej proti Kljusetu, nekoč je bila
na tej kmetiji daleč okrog poznana
kovačija, danes je celotna kmetija
povsem na novo zgrajena. Lastniki
so jo preimenovali v Turistično izlet-
niško kmetijo Pri starem kovaču.
Razvoj kmetije je v polnem zamahu
in ambiciozni gospodar razmišlja še
o novih investicijah. Pri starem ko-
vaču lahko popotniki ali drugi turisti
tudi prenočijo v mirnem naravnem
okolju ob pogledu na jelenjad, ki jo
tukaj gojijo.
Makadamska pot se nadaljuje ob
poseki za visoko napetost in v
kratkem smo pri transformatorju, ki
je na začetku Rušnikove ravne. Če
zavijemo tik ob transformatorju
desno, gremo kakšnih petdeset
metrov po poti, se nam odpre
eden najlepših, če ne najlepši raz-

PO SLEMENU

Juderjeva kapela

Stara trta

Komlišerjev križ
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gled na Maribor vse do Hrvaške in
levo do Avstrije. Kot bi imeli vse na
dlani! Po tej poti se vrnemo do
transformatorja in nadaljujemo pot
po markacijah. Nekoč je bila na
tem ozemlju kmetija, vendar so jo
požgali Turki. Kmetijo so kasneje
postavili nekoliko višje (Komlišer-
jevo).

Pred nami je zopet križišče. Tukaj ob
vikendih in v času nabiranja gozd-
nih sadežev parkirajo vozila tisti, ki
se ne želijo odpraviti peš po Sle-
menu ali ne zmorejo celotne poti iz
doline na Žavcarja. Smo pri Kom-
lišerjevem križu. Desni odcep nas
pripelje do Rušnika, levo do Kom-
lišerja,naprej do Jureja in do
planinske koče na Žavcarju. Marki-
rana pot vodi po sredini in ni
primerna za osebna vozila, tukaj se
tudi konča ravninski del poti in
pričnemo vzpon proti našemu cilju.
Na naši levi stoji Komlišerjev križ. Na
tem mestu so kurili oglarske kope
(tu je bil ogelski štotel in vsake toliko
časa so bakali oglice). Pri enem
izmed takšnih kurjenj (bakanj) sta
oče in sin šla na ogleno kopo
(oglico), da jo zatolčeta, zaradi do-
gorele notranjosti pa se je kopa
sesula in oba sta pri tem zgorela.
Križ je postavljen v njun spomin.
Mimo križa poteka vodovod, s ka-
terim se oskrbujejo kmetije v smeri
Jelovca in sam Jelovec. V poletnih
mesecih je oskrba z vodo zaradi
manjšega dotoka in velike porabe
nekoliko otežena, na pomoč
priskočijo gasilci, ki dovažajo vodo
v zbiralni bazen.
V bližini križa je že pred leti nazaj
zaradi kurjenja trave na travniku
prišlo do gozdnega požara, ki se je
zaradi močnega vetra hitro širil. Po
pripovedovanju naj bi veter odne-
sel z ene izmed gorečih smrek vev-
eričje gnezdo, ki je povzročil požar
na Žavcarjevi kmetiji. Ta je
pogorela do tal. Danes na tem
mestu stoji planinska koča na Žav-
carjevem vrhu. 
Postopoma se vzpenjamo po
gozdni poti. Gozd ni več tako
bogat z lesom kot nekoč, a še
vedno nam poleti daje prijetno
hladno senco, v jeseni pa čudovito
obarvanost naše poti. Po ne pre-
več težavnem vzponu je sredi

gozda Havdinova kapela med
dvema velikima drevesoma nekaj
posebnega je v njej, vedno gori
vsaj ena sveča. Po ljudskem izročilu
naj bi na tem mestu Turki mučili in
sekali glave domačinom. V spomin
in opomin na strahotne čase so
pozneje iz kamna sezidali kapelo.
Načel jo je zob časa, zato so jo
pozneje obnovili s sodobnejšimi ma-
terijali.

Pot mimo kapele se prav prileže, saj
se lepo izravna in po vzponu si
nekoliko spočijemo naše noge.
Zopet se nam odpre lep razgled.
Pridemo do Haudina. Tukaj je stala
najstarejša hiša na Slemenu. Žal ji
zob časa ni prizanesel in se je
porušila. Po podatkih je bila njena
starost preko tristo let. Žal za njeno
vzdrževanje ni bilo denarja; to je ve-
lika škoda, bila je del naše
zgodovine. Tukaj se prične zopet
vzpon. Smo na gozdni cesti, po njej
se lahko spustimo do Rušnika.
Gozdna cesta je v zgornjem delu
dokaj dobro urejena in prevozna za
osebna vozila, vodi skozi mešan
gost. Pri izhodu iz gozda že vidimo
lesene klopi, čez trenutek pa še
planinsko kočo na Žavcarjevem vrh
(nadmorska višina 863 m, koča je
pod vrhom). Velika večina tukaj
konča svojo pot in se gre okrepčat
s šilčkom domačega ali dobro
enolončnico. Upravnik koče je
vedno vesel vsakega gosta in mu
ustreže po njegovih željah. Po

okrepčilu nadaljujemo pot proti
vrhu.

Za kočo stoji Žavcarjeva kapela.
Lastniki so jo postavili zaradi pre-
rane smrti sina, ki je bil dedič in novi
gospodar, ob njej gre pot strmo v
hrib mimo rampe. Rampo so na-
mestili lovci okrog Žavcarjevega
vrha, da bi obvarovali divjega pe-
telina. Žal jim kljub trudu ni povsem
uspelo in divjemu petelinu bijejo
zadnje ure. Če se ne bo nič ukre-
nilo, bo izginil še en simbol tega ob-
močja. Pot nas vodi ves čas
navzgor. Tukaj so še zadnji deli
neokrnjene narave. Kako dolgo?.
Na vrh pridemo po petnajstih min-
utah, vendar se moramo proti
koncu ravnati nekoliko desno. Med
drevjem na manjši jasi bomo
pogledali leseni kol in
trigonometrično točko. Na vrhu
smo (na 914 m nadmorske višine).
Kakšen bo vaš vtis? Najverjetneje
boste razočarani. Pričakovali ste
lep razgled, morda kakšno
posebno znamenje ali vsaj žig za
planinsko transverzalo. Ničesar od
tega ni, okrog in okrog samo gozd.
Včasih ni bilo tako. Na tem mestu je
bil razgledni stolp. Morda bi veljalo
razmisliti o njegovi ponovni
postavitvi. Kljub temu pa smo lahko
srečni. Osvojili smo vrh in nekaj
napravili za svojo dušo. Sedaj lahko
gremo zadovoljni na okrepčilo v
planinsko kočo.

Janez Urbas
Foto: Janez URBAS

Haudinova kapela

Žavcarjeva kapela
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Zadnji mesec v letu je praznično
najbolj obarvan. Skozi stoletja so
praznike praznovali na različne
načine. Nekatere navade so
utonile v pozabo, nekatere so se
obdržale. Že v času naših dedkov in
babic je bilo vse nekoliko drugače,
kot je danes, in prav tega se bom
poskusil dotakniti v tem zapisu.
Morda bo to spodbuda, da bodo
vnuki povprašali še več in izvedeli
zopet kaj novega, predvsem pa
zato, da bi ohranili nekaj naše
dediščine tudi skozi običaje in
navade, ki pridejo najbolj v veljavo
v grudnu, v zadnjem mesecu v letu 
Gruden se običajno prične z ad-
ventnim časom, običajno je že zad-
nja nedelja v listopadu 1.adventna.
Advent je obdobje štirih nedelj
pred božičem in čas priprav na Kris-
tusovo rojstvo. V tem obdobju se je
običajno postilo, posebej strog post
je bil ob petkih. V času adventa ni
bilo porok, veselic in drugih zabav. 

6. gruden – Sv. Miklavž
Prvi dobri mož, ki pride popestrit
dolge zimske večere, je sv. Miklavž s
svojim spremstvom. Legenda pravi,
da je dobrotnik rešil tri hčere
revnega moža, ko jim je ponoči
skozi okno prinesel tri zlata jabolka
(po eni verziji tri kepe zlata) in jim
tako omogočil, da so se lahko
poročile (imele so doto). Otroci so z
velikim veseljem čakali na Miklavža
in so ves dan pridno delali,
pospravljali okoli hiše, v hlevu in se
poskušali pokazati v najboljši luči.
Zvečer (5. grudna, dan pred
Miklavževim godom) so nastavili
posode pred vrata ali okna v
pričakovanju, da jih obišče Miklavž
in jim prinese darila. Miklavž  je sam
prišel samo k tistim, ki so bili pridni
vse leto. Najprej se je zaslišalo rožl-
janje verige, otroci so skupaj s starši
pričeli moliti (Oče naš, Zdrava Mar-
ija). Večinoma so otroci iz strahu
pozabili molitev, saj niso vedeli, kdo
bo vstopil: prijazen Miklavž v ško-
fovskih oblačilih ali njegov stalni
spremljevalec parkelj (Hudič).
Miklavž je ob spremstvu parklja
običajno povedal otrokom, kaj so
zgrešili čez leto, jih povprašal, če je

bilo vse to res,  in naročil, kako
morajo biti naprej. Včasih je pored-
neža odvlekel parkelj z verigo na
dvorišče, takrat so tekle solze in
deževale obljube o pridnosti in
ubogljivosti. Na koncu se je vse
dobro izteklo Miklavž in parkelj sta
odšla, za seboj pa pustila darila za
vsakega izmed otrok. Darila so bila
različna, predvsem odvisno od
posamezne družine. Običajno je
bilo darilo sestavljeno iz kombi-
nacije: suho sadje, orehi, jabolka,
domači keksi, pomaranča, fige in,
seveda, obvezno brezova šiba.
Darila so bila skromna, vendar so jih
bili otroci toliko bolj veseli, prinesel
jim jih je Sv. Miklavž.
Na ta večer ni bilo večerje, saj so
otroci z velikim veseljem praznili
vreče z dobrotami. Na dan
samega Miklavža pa je bila
povsem običajna prehrana, večina
se jih je držala posta.

Recept: Ajdovi štruklji z orehovim
nadevom
V skledi zmešaj 1 ali 2 pesti zmletih
orehov, 1 jajce, nekaj žlic kisle
smetane in ščep cimeta. S tem
nadevom namaži razvaljano aj-
dovo testo. Po testu potresi 1 ali 2
pesti krušnih drobtin, ga zavij v prtič
in kuhaj pol ure. Ko je kuhano,
razreži in zabeli s surovim maslom, v
katerem zarumenimo za eno žlico
krušnih drobtin. Nekateri po vrhu
potresejo še nekoliko sladkorja.

Pregovor: Če je na Miklavža mrzlo,
pravijo, da bo huda zima.

13.gruden – Sv. Lucija
Ob sv. Luciji ni bilo pomembnih do-
godkov v življenju ljudi. Omenjamo
jo zaradi zanimivosti. S tem dnem so
nekoč amaterski vremenoslovci
pričeli opazovati vreme in ga
potem napovedali za celo nasled-
nje leto. Od sv. Lucije do božiča je
dvanajst dni in vsak dan je pomenil
mesec v letu. Tako kot se je tisti dan
v 24 urah spreminjalo vreme, takšno
je bilo po posameznih dnevih v
mesecu. Primer: 14. gruden je pred-
stavljal mesec svečan, ob 15. uri je
pihalo in snežilo. Torej bo v nasled-
njem letu 15. in 16. svečana sneg in
veter.
Na tako preprost način so si sestavili
neke vrste pratiko za prihodnje leto
hkrati pa so se kratkočasili ob dol-
gih zimskih večerih. Resnično velja
poskusiti, morda pa takšna vre-
menska napoved drži še danes,
čeprav je ob teh podnebnih spre-
membah to malo verjetno.

24. gruden – sveti večer in  25.
gruden božič
Sveti večer je novo veselje za
otroke. Večer pred božičem jih je
namreč obiskal sam Božiček. V
času naših dedkov in babic ni pri-
hajal v takšni podobi kot danes.

GRUDEN
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Nasprotno od Sv. Miklavža Božička otroci niso videli,
prišel je povsem tiho in jih naskrivaj obdaril. Kljub temu
da so se trudili z opazovanjem skozi okna, da bi ga
videli, od kod prihaja, jih je vedno znova presenetil.
Glava družine, oče otrok, je na ta dan šel v gozd
poiskat ustrezno božično drevo (krispam). Po vrnitvi
domov so ga otroci lahko pomagali namestiti v lesen
križ in postavili so ga na mesto, kjer bo čakalo na
Božička. Običajno je to bila spalnica ali kakšna izba
(tudi štibl), da otroci niso mogli opazovati, kaj se z
drevesom dogaja. Medtem je gospodinja pridno
pekla v peči (šporhertu) domače kekse in potico, v
krušni peči sadni kruh (klocenbrot),ki je bil dejansko
božični kruh, saj se je pekel samo takrat, jedel pa se je
vse tja do treh kraljev. 
Prišel je težko pričakovani večer, ko so se odprla vrata
sobe, v kateri je bilo božično drevo (krispam). Otroci so
običajno od začudenja onemeli, pred njimi je stalo
lepo okrašeno drevo, pod njim jaslice in ob njih darila
za vse člane družine. V tišini so vsi vstopili v prostor, pok-
leknili okrog drevesa, jaslic in daril ter pričeli z molitvijo.
Molili so rožni venec. Za nestrpne otroke je molitev tra-
jala predolgo in postajali so vedno bolj nemirni. Če so
želeli darila, so morali potrpeti, zato so pa običajno
molili nekoliko hitreje in pri molitvi vodili pred svojimi
starši. Po končani molitvi so si razdelili darila. Skromni
paketi so običajno vsebovali: suho sadje, domače
kekse, pomaranče, v velikio primerih pa nujno
potrebna oblačila. Pri hiši je bilo pravo veselje ob odpi-
ranju daril in uživanju njihove vsebine. Običajno ni bilo
večerje, saj so se najedli sladkarij in sadja. Povrh pa je
bil ta dan strogi post.
Na sveti večer je šla celo družina ob molitvi s petrole-
jkami, karbidovkami, lahternami ali svečami na vse
njive in jih požegnali z žegnano vodo. Ob vrnitvi v hišo
so si pripovedovali različne zgodbice, pravljice, obujali
spomine in običajno igrali družabne igre. Čakati so
namreč morali na trenutek odhoda k polnočnicam. K
polnočnicam so šli ne glede na mraz, na količino za-
padlega snega ali druge vremenske nevšečnosti. Po
vrnitvi od polnočnic (polnočk) je bila večerja, bolje
rečeno že skoraj zajtrk. Običajno so bile klobase ali
kakšno drugo prekajeno meso, kar je pač gospodinja
pripravila.
Na sam Božič se je zbrala vsa družina ob kosilu, ki je bilo
nekoliko bolj svečano, zopet pa je bilo odvisno od
tega, kar so pač imeli pri hiši. Običajno so premožnejši
kmetje dali nekaj priboljškov revnejšim (ti so pa tako
čez leto to odslužili). Božič je bil in je še danes ostal
družinski praznik, katerega se veseli staro in mlado.

Recept: Lešnikov nadev za potico
30 dag lešnikov, 8 dag piškotnih drobtin, 4 dag mar-
garine,10 dag sladkorja, 2 rumenjaka, sneg beljakov, 2
žlici ruma, 1 dcl kisle smetane. Olupljene lešnike zmel-
jemo in dodamo piškotne drobtine. Margarino
vmešamo s sladkorjem, da se speni in naraste, med
mešanjem dodamo rumenjaka, primešamo mlete
lešnike in drobtine. Nazadnje primešamo rum, smetano
in trd sneg beljakov. Sneg bo ostal čvrstejši, če
polovico sladkorja vmešamo, drugo polovico pa vte-

pemo v trd sneg, ki zato ne zvodeni tako hitro

Pregovor: Če na božič dežuje, prihodnje leto močo oz-
nanjuje. Ob božiču zeleno, ob veliki noči sneženo.

26.gruden – sv. Štefan
Sv Štefan je zaščitnik konj, zato so na ta dan potekale
po vseh večjih farah blagoslovitve (žegnanje) konj,
ovsa, vode in soli
Po adventnem postu je bil sv. Štefan prvi dan veselja,
namenjen obiskom. S tem dnem se je uvedel čas
plesov, zabav in porok. Tako so za sv. Štefana imeli
koledniki svoje prve obiske po domovih.

Recept: Mavžlji
0,5 kg svinjskih pljuč, 0,7 kg svinjske glave, 0,25 kg riža,
2,5 dcl juhe, v kateri se je kuhala glava, peteršilj, ma-
jaron, poper, 2 jajci, malo kruhovih drobtin, sol, svinjska
mrežica, mast za pečenje. Svinjska pljuča in glavo
skuhamo vsako zase, ohladimo in zmeljemo. Riž dušimo
z juho, biti mora gost in ne premehak. Meso in riž
zmešamo, dodamo majaron, peteršilj in poper. Do-
damo jajci in po potrebi kruhove drobtine, solimo in
vse skupaj premešamo. Na mizo razgrnemo svinjsko
mrežo, nanjo naredimo kupčke, mrežo razrežemo ob
kupčkih in nadev z nastalo krpico zavijemo. Mavžlje
spečemo. Serviramo tople ali hladne, zraven
postrežemo kislo zelje.
Pregovor:Ako se grudna bliska in grmi, drugo leto dosti
vetrov buči.

28. gruden – nedolžni otroci 
Dan nedolžnih otrok, tepežni dan, pametva, te-
pežnica, šapanje, otepavca, otepnica.
Evangelist (Mt. 2,16) poroča, da so se modri (sv.trije
kralji) ob vrnitvi v Betlehem ognili ponovnemu srečanju
s Herodom. Herod, ki je menil, da so ga modri prevar-
ali, se je hudo razjezil in dal v Betlehemu in okolici po-
moriti vse dvoletne in mlajše dečke. God nedolžnih
otrok so uvedli šele v 11.stoletju.
Na ta dan so lahko edinokrat v letu otroci tepli odrasle.
S šibo, ki je imela življenjsko moč rastline, so z dotikom
to moč prenesli na odraslega. Tako so otroci šli že na
vsezgodaj okrog sosedov in sorodnikov, običajno s
šibami, ki so jih so dobili od Miklavža. Morali so pohiteti,
saj je pametva veljala samo do devete ure dopoldan,
zamudnike pa so rekli, da jih bodo vrgli v peč. Seveda
se to ni nikoli zgodilo, vsi starejši so bili srečni obiska
otrok in so jih z veseljem sprejeli. V primeru, da jih ne bi
pustili v hišo, se bi jim lahko kaj pripetilo, da bi jih požrle
bolhe, uši in muhe. Otroci so ob pametvi izrekli različne
pozdrave in voščila:

Šip,šap,danes je pametva,
reši se reši, pa ne opeši,

daj mi denarca kaj,
bog ti daj večni raj.
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Otroci so pri hišah dobili različne
darove, odvisno od tega, je bilo kaj
je kdo imel:pecivo, potico, kruh,
klobaso, v večini primerov pa nekaj
malo drobiža. Otroci so tako z ve-
likim veseljem hodili okrog, saj so si
tudi nekaj prislužili.

Recept: Slane palčke
60 dag moke, 12 dag masti, 3 dag
kvasa, žlička soli, 3 dcl mleka. Iz
vseh sestavin naredimo kvašeno
testo in pustimo pokritega, da
vzhaja. Nato naredimo za otroško
pest debel svaljek in ga narežemo
na koščke,iz katerih naredimo za
mezinec dolge svaljke. Pekač na-
mažemo z mastjo in vanj zložimo
svaljke enega zraven drugega, vse
polijemo z mlekom in stepenim ja-
jcem, posipljemo s soljo, po želji še s
kumino. Pečemo v pečici, da zlato
porumenijo.

Pregovor: Če otročiči nedolžni so
oblačni, ob letu ne bodo kruha
lačni.

31. gruden – silvestrovo in 1.
prosinec – novo leto
Silvestrovo nekdaj ni imelo pomena
najdaljše noči v letu, kot ga ima
danes. Polnoč so pričakali doma v
družbi domačih, brez kakšnega
praznovanja. Pripravili so malo
boljšo večerjo, največkrat zelje in
klobaso. Polnoč so pričakali ob
igranju družabnih iger in klepetu.
Na novega leta dan so šli voščit
sosedom in sorodnikom ali so oni
prišli k njim. Popili so kakšen
kozarček in imeli nedeljsko kosilo.

Recept:Kisla svinjska juha
1 kg svinjskih parkljev, 2 l vode, če-
bula, korenček, peteršilj, lovorjev

list, timijan,sol, poper .Dobro
očiščene parklje narežemo na kose
in jih skupaj z začimbami kuhamo.
Ko postanejo mehki, juho zgostimo
s podmetom iz moke in kisa. Juha
naj vre še deset minut Po potrebi jo
še dosolimo in okisamo. Zraven
postrežemo kruh iz krušne peči.

Pregovor: Vedro novo leto da nam
dobro žetvo.

6. prosinec – sv. trije kralji
Gašper, Miha in Boltežar so sv. trije
kralji, ki so se prišli poklonit novoro-
jenemu Jezuščku. Ker so sveti trije
kralji razglasili novico o Jezusovem
rojstvu, se ta praznik uradno
imenuje gospodovo razglašenje. V
spomin na ta dan se v jaslice
postavijo sv.trije kralji. S praznikom
svetih treh kraljev se konča božična
doba ali dvanajsterodnevje. Na ta
dan je bilo veliko šeg in navad.
Večer pred tremi kralji so delali
lesene križce iz žegnanega lesa. To
je bil les mačic, ki so bile v pres-
mecu (butara) od cvetne nedelje.
Ti presmeci so bili shranjeni na pod-
strešju celo leto. Z narejenimi križi,
blagoslovljeno (žegnano) vodo in
ognjem v posebni posodi se je vsa
družina ob molitvi odpravila po
celotnem posestvu. Križe so zatikali
v njive, na vrt in jih nabili na vrata
hiše, kleti, hleva in drugih gospo-
darskih poslopij, na podboje pa
napisali letnice in kratic imen treh
kraljev (primer: 20 + G + M + B + 09),
vse skupaj pa še pokropili z žeg-
nano vodo.

Za praznik so pa že zarana prišli
okrog koledniki, ki so zapeli in prosili
za dar. Največkrat so jih postregli s
pijačo, suhim sadjem, domačo
klobaso, včasih pa so dobili tudi

denar. Žal se pri nas ta običaj ni ob-
držal, čeprav so se nekateri dolgo
trudili.

Recept: Domači prijatelj
40 dag moke, 30 dag sladkorja, 6
jajc, 2 vanilijeva sladkorja, 2 pecilna
praška, 1 jogurtov lonček orehovih
jedrc, 1 jogurtov lonček mletih ore-
hov, 50 dag rozin, 10 dag jedilne
čokolade, 10 dag mlečne čoko-
lade z lešniki. Orehe narežemo,
čokolado zdrobimo ali narežemo
na kocke. Vse navedene sestavine
v posodi dobro zmešamo. Pekač
obložimo s peko papirjem in napol-
nimo s pripravljeno maso, ki jo prej
oblikujemo v štruce (5 cm širine in
dolžine pekača). Pečemo v pečici
20 do 25 minut pri 180 stopinjah.
Pečene štruce zvrnemo na desko in
jih narežemo na rezine.

Pregovor: Ob treh kraljih se dan to-
liko podaljša, kolikor petelin zazeva. 

Janez Urbas
Foto: Janez URBAS

Nikoli ni prepozno za nobeno stvar, sploh pa ne za
učenje. S tem si širimo obzorje in gremo s časom
naprej. Večina v sebi čuti strah ali ima vsaj neprijeten
občutek po toliko letih zopet sesti v šolske klopi. Vendar
se to premaga, nastane pa druga veliko večja težava,
to je čas. Poleg vsakdanjih opravil in drugih obveznosti,
še zlasti tistim, ki živijo na kmetijah z obiljem dodatnega
dela čez dan ni preprosto najti prosti čas. Vendar se
najde.

Na pobudo direktorice občinske uprave  in župana,
da se uvede v občini pilotni projekt učenja nemškega
jezika za kmetovalce, ki imajo v svoji viziji razvoja tudi
sodelovanje z nemško govorečimi sosedi in drugimi
gosti iz EU, se je odzvalo deset tečajnikov, ki so prema-
gali občutek strahu  in našli čas za izobraževanje. Že
po nekaj urah tečaja nemščine, ki ni nič kaj lahka, so
vsi tečajniki, predvsem zaradi odlične profesorice,
zadovoljni. Vedno nasmejana in dobre volje se trudi,
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Križi na studencu
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da bi svoje znanje v veliki meri pre-
nesla na celotno skupino, brez
stresnih situacij, na najbolj preprost,
čim hitreje razumljiv in s tem do-
jemljiv, za vsakega tečajnika.
Vsekakor se v nekaj urah ne naučiš
nemškega jezika. Nekaj osnov za
lažje razumevanje in predvsem za
osnovno komunikacijo pa lahko
pridobiš. Na ta način bo odprta
pot vsem tečajnikom tudi za nad-
gradnjo nemščine v kakšnem
nadaljevalnem tečaju, katerega bi
morda zopet organizirala občina.
Resnično smo lahko zadovoljni, da
je vodstvo občine tako zelo
naklonjeno izobraževanju svojih
občanov in vidi v tem pridobitev
za razvoj občine, predvsem pa s
tem vzpodbuja dodatno de-
javnost na podeželju.
Vsi tečajniki so si enotni. Žal je lahko
tistim, ki se ne morejo ali pa nočejo
pridružiti izobraževanju, pa naj bo
to nemščina ali kakršna koli druga

oblika izobraževanja. Z veseljem
bomo vsi sodelovali pri projektih,
namenjenih nam, občanom. 

Nikoli ni prepozno!
Janez Urbas

Foto: Janez URBAS
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Vedno več ljudi je željnih rekreacije in tako smo se v
KID Janez Urbas odločili, da skupaj s ŠD Turbina in
Radiem CB klubom Selnica organiziramo v okviru
Pokala treh občin 1. gozdni tek po Slemenu. Tekaška
proga je potekala po delu Spodnjega Slemena s star-
tom na Škofovi  puši, mimo Rušnika in Lešnika s ciljem
pred šolo Slemen. Celotna pot je potekala po slikovitih
gozdnih površinah in kot zadnji tek ni bil preveč za-
hteven za tekmovalce, čeprav je bila zaradi močne
rose in listja proga dokaj spolzka. Na vso srečo so vsi
tekmovalci prišli na cilj nepoškodovani.  Po končanem
teku je bila pred šolo Slemen zaključna podelitev priz-
nanj za vse, ki so čez leto sodelovali na tekih v Selnici,

Rušah in Lovrencu. Za pokal treh občin namreč štejejo
štirje gorski teki in en ravninski. Prav tako smo podelili
skromna priznanja vodilnim v 1. Gozdnem teku po Sle-
menu. V organizacijskem odboru smo videli kar nekaj
pomanjkljivosti pri organizaciji. Te bomo vsekakor
odpravili na naslednjem teku po Slemenu. Prvič je na-
jtežje, sedaj ko je led prebit, bomo z velikim veseljem v
naše zadovoljstvo in predvsem v zadovoljstvo tek-
movalcev ponovili organizacijo teka.

Janez Urbas
Foto: Janez URBAS

GOZDNI TEK

Oče in sin na cilju pri šoli SlemenGozdni tek po Slemenu

Tečajniki nemškega jezika s profesorico
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JOTA - Jamboree On The Air
poteka vsak tretji vikend v oktobru.
To je največja akcija Svetovne
skavtske organizacije (WOSM), le-ta
jo organizira skupaj z  IARU (sve-
tovna radioamaterska zveza) in se
je letno udeleži prek pol milijona
tabornic in tabornikov z vsega
sveta. Taborniki lahko s sodelovan-
jem na JOTA spoznavajo sovrstnike
s celega sveta, seznanjajo se z
novimi kulturami, spoznavajo ra-
zlične navade, poglabljajo znanje
tujega jezika,  izmenjujejo ideje,
hkrati pa se ob tem naučijo tudi
osnov radioamaterstva.

Tako smo tudi taborniki
Kobanskega rodu od 17.-19. okto-
bra izvedli tradicionalni JOTA
vikend, že sedemnajsti po vrsti. 
Morda je potrebno za lažje
razumevanje JOTA orisati, na kaj
vse morajo biti taborniki in njihovi
vodniki pri pripravi  pozorni:
- Za samo izvedbo JOTA potrebu-
jemo radioamaterja ali radioklub.
Dobrih radioamaterjev imamo v

Kobanskem rodu kar nekaj, saj je
naš taborniški radioklub S59TTT  edini
v naši državi.
- Naslednji korak v pripravah je
izbira lokacije (v radioamaterskem
jeziku QTH), kjer mora biti dovolj
prostora za postavitev anten, an-
tenskega stolpa ali pionirskega ob-
jekta, na katerega postavimo

antene, lokacija  mora imeti elek-
triko (iz omrežja, akumulatorske ba-
terije, agregati) . Kot že leta doslej
je za nas, tabornike Kobanskega
rodu, naša zvesta postojanka, kjer
se odvijajo vse naše akcije, med
njimi tudi JOTA,  stara šola na Sle-
menu.  Naši radioamaterji pa že
dan ali dva prej pripravijo vse
potrebno, da lahko delo nemoteno
poteka.
- Potrebno to pripraviti. Komunici-
ranje v tujem jeziku je tudi na-
jvečkrat tisto, česar se taborniki
najprej ustrašijo, po dveh ali treh us-
pešno vzpostavljenih zvezah pa kar
nekako  sklenejo prijateljstvo se je
priučiti tudi radioamaterskega
jezika, ki  je malce drugačen od
našega vsakdanjega, nemalokrat
tudi teže razumljiv in se ga je
potrebno navaditi,  zato je
potrebno udeležence na z mikro-
fonom.
- Pomembno je, da radioamaterji
ne delajo JOTA za tabornike,  pač
pa taborniki delamo JOTA skupaj z
njimi.
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Starejši taborniki smo se zbrali v petek in jo, že kar tradi-
cionalno, mahnili peš na Slemen. Pred uradnim za-
četkom JOTA,  ta je v soboto zjutraj (00.00h) po
lokalnem času, je bilo potrebno postoriti marsikaj
(pripraviti ležišča, večerjo – za to so poskrbeli starejši
GG-ji, nekaj časa nameniti tudi drugim aktivnostim),
po polnoči pa so se pričela dežurstva za postajo.
Čeprav smo nekateri komaj držali glavo pokonci in
imeli odprte oči, pa nam je le uspelo narediti nekaj do-
brih zvez.
V soboto dopoldne se nam je pridružila Vida z Murni,
katerih število je bilo tokrat največje doslej. Kar 22 ru-
meno-rdečih rutic je veselih, z bolj ali manj težkimi
nahrbtniki, uspešno prirajžalo na Slemen.

Trije od njih so bili ob prihodu še posebej neučakani.
Ano, Gregorja in Tilna je namreč čakal znameniti
Murnov preskok (takrat murenček  postane medvedek
oz. čebelica), ki smo ga opravili kar pred kosilom.  (fo-
tografiji 2 in 3) Ponosni lastniki popolnoma novih rdeče-
rumenih rutic so se nato pridružili kosilu, ki so ga za reko-
rdnih  56 lačnih ust pripravile naše grče.
Po popoldanskih aktivnostih, ko sta bila naša travnik in
gozd v bližini šole, so starši Murne odpeljali domov, pre-
ostali pa smo še eno noč preživeli na Slemenu,  kjer
smo po tradicionalni joti za večerjo vzpostavili še nekaj
zvez in nato v noči iz sobote na nedeljo JOTA  tudi za-
ključili.

Žal smo v tej aktivnosti v Sloveniji edini, zato ne moremo
pričakovati sodelovanja drugih tabornikov in tabornic,
s katerimi bi lahko izmenjavali izkušnje.
Kljub temu pa se na JOTA vedno kaj novega naučimo,
najbolj pa je pomemben čas, ki ga taborniki preživimo
skupaj.
Veselimo se aktivnosti, ki nas čakajo v   prihodnje!

Taborniški pozdrav,      
N-november E-eko, L-lima I-india 
S-siera O-oskar R-romeo, G-golf  E-eko R-romeo
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»HUBERTOVA MAŠA« 

Človek se je od vsega začetka prehranjeval s tem, kar
mu je ponudila narava: z lovom in nabiranjem
sadežev. Kmalu je začel oboje tudi gojiti. Vendar je
imel do narave, tudi do lova,  veliko spoštovanje, celo
strah. Znane so jamske poslikave v Altamiri v Španiji, ko
lovci prosijo božanstvo za uspešen lov in se mu zanj tudi
zahvaljujejo. Tudi Grki so imeli boginjo lova, Artemido
ter Rimljani Diano.

V srednjem veku pa je v krščanskem evropskem svetu
postal zaščitnik lova in lovcev sv. Hubert. Legenda
pravi, da je kot strasten lovec v gozdu srečal jelena z
zlatim križem med rogovi (še starejša legenda
podobno  govori o sv. Evstahiju). Spreobrnil se je, šel v
samoto in pozneje postal škof. Živel je na ozemlju
današnje Belgije ( roj. okrog 655 – umrl 727).

Lovci se mu že od nekdaj priporočajo in maše njemu v
čast so tako imenovane »Hubertove maše«. Namen
teh maš je raznolik. Lovci se mu priporočajo za uspešen
in dober lov in se mu zanj tudi zahvaljujejo. Prav nje-
gova življenjska zgodba pa lovcem seveda zgovorno
kaže, da pravi lovec ni »lovec na trofeje, požrešen,
nevoščljiv«, ampak pošten in dober, »krščanski« lovec.

Ob Hubertovih mašah se lovci spoštljivo spominjajo
tudi svojih pokojnih lovskih tovarišev. 

Tudi LD Vurmat že kar precej let okrog Hubertovega
goda ( 3. novembra) obhaja Hubertovo mašo, zadnjih
nekaj let skupno s sosednjo družino LD Boč na Kozjaku.

Tako večino lovcev obeh družin povezujejo podobni
razlogi in seveda tudi druženje. Prav v časih, ko so
mnogi, največkrat  po krivici,  naperjeni zoper lov(ce),
je toliko bolj pomembno, da lovci tudi s takimi dejanji
in z vsem zgoraj naštetim ljudem pokažejo, da so
povezani z živo in neživo naravo, jo ohranjajo in kot
odgovorni »najemniki« izpolnjujejo zaupano jim
poslanstvo, saj Bog pravi Adamu in Evi: »Bodita
rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo pod-
vrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na nebu ter
vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji.«  

Franc Pečnik,
član LD Vurmat

Foto: Slobodan TATALOVIČ
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V »Selniških novicah« je v uvodniku,
naslovljenem z »Lepo pozdravljeni«
(oktober 2008, št.: 4, leto: 2) izpod
peresa župana g. Jurija Lepa  za-
pisan tudi naslednji stavek (citiram):
»Znano je, da smo kulturni dom
Arnolda Tovornika v lanskem letu
vrnili mariborski škofiji in se sedaj
imenuje po Martinu Slomšku«
(konec citata).  V tem stavku sta
dve bistveno napačni trditvi!

Za pravilno in objektivno
razumevanje omenjenega prob-
lema bi rad razložil mnogim zelo
malo znana  ali pa celo neznana
dejstva, zato lepo po vrsti:
4. septembra 1938 je bila
blagoslovitev (»otvoritev, odprtje«,
če hočete) SLOMŠKOVEGA DOMA
(letos je torej 70-letnica). V Zemljiški
knjigi je vpisan lastnik Župnija Sv.
Marjeta v Selnici ob Dravi. L. 1941
ga je podržavil tretji »Reich«, po 2.
svetovni vojni ga je nacionalizirala
FLR Jugoslavija, ga zopet vrnila in
ga ponovno nacionalizirala (po-
državila).
V skladu z ZDEN-om (Zakonom o
denacionalizaciji) smo v zakonitem

roku podali vlogo za vrnitev
nepremičnine (7. 6. 1993). Vsa
zadeva se je vlekla – reci in piši –
dobrih 14 (štirinajst) let.
Ne bi rad »dolgovezil«  z zgodbo o
»jari kači« v zvezi s pritožbami
Občine (najprej skupne ruške, nato
še selniške) ter Društva!!! za CATV
Selnica - Ruše. 
Naš namen je bil, da se stvar
»lovsko pravično« uredi. In se je,
čeprav smo bili, tudi po priznanju
»nasprotne stranke« in Komisije za
denacionalizacijo, zelo popustljivi in
velikodušni pogajalci.

Rad pa bi poudaril naslednja de-
jstva:
1. Dom je bil od vsega začetka last
Župnije sv. Marjete v Selnici ob
Dravi in se je od  vsega začetka
imenoval »SLOMŠKOV DOM«! Bil je
krivično odvzet (ne bi rad uporabil
besede »ukraden«). Dobili smo ga
torej nazaj!
2. Kdo in kdaj ga je »prekrstil« v Dom
Arnolda Tovornika, ne vem, ker je
bil takrat  v »družbeni« lasti.
3. Mariborska škofija (že kar nekaj
časa nadškofija) ni bila nikdar last-

nica Slomškovega  Doma, ampak
od vsega začetka Župnija Sv. Mar-
jeta v Selnici ob Dravi. Dom je bil
torej vrnjen lastniku, župniji in ne
(Nad)škofiji.
4. Tudi sedaj, ko je v župnijski  lasti in
posesti, se v njem v skladu s pred-
hodnim dogovorom potekajo
nemoteno kulturni dogodki in imata
v njem v najemu  prostore  MOJ TV
ter (po dogovoru zaenkrat še brez-
plačno) CATV Selnica-Ruše. 
5. Imamo pa namen, ko se bo rušilo
staro župnišče, Slomškov Dom
preurediti tudi za potrebe verouka
in drugih pastoralnih (dušnopa-
stirskih) dejavnosti, ki so v župniji
nujno potrebne. 
6. Osnovnemu poslanstvu, za
katerega je bil grajen, verski in kul-
turni dejavnosti,  pa bo »služil« tudi v
prihodnje.

Toliko v vednost in lep pozdrav!

Franc Pečnik, 
župnik

Selnica ob Dravi, listopada 2008

»DOM ARNOLDA TOVORNIKA«

ALI »SLOMŠKOV DOM«

Spoštovane Selničanke, dragi Selničani in drugi pris-
otni !

Predstavljam se vam kot kraljica jabolk, izvoljena v letu
2007 za dobo dveh let. Na letošnjem prazniku torej ni
izbora nove kraljice, ostajam jaz. Da pa ne bi bilo vse
po starem, so me ravno za to priložnost odeli v novo
obleko. Prisrčno se zahvaljujem Turističnemu društvu za
ta prispevek.
V letu, ki je minilo, sem se odzvala skoraj vsem pov-
abilom. Na izboru moštne dečve na Šentanelu smo se
zbrale kraljice vin, hmelja in jabolk, bila sem na sejmu
»Turizem in prosti čas« v Ljubljani, »Zlate niti« - sejem v
Mislinji in hkrati srečanje z društvom iz Srbije, Plejžuho-
vanje pod Pohorjem, Oljarski praznik v Središču ob
Dravi, Trgatev potomke stare trte v Cerkvenjaku in pa
s prisotnostjo na prireditvah v okviru naše občine. 
Kot pobudnica Društva kmečkih deklet in  žena Selnica
ob Dravi, skušam povezati naše dejavnosti skupaj s Tur-
ističnim društvom Selnica in tudi z našo občino. Le s
skupnimi močmi lahko dobro predstavimo našo vas,

našo dejavnost, običaje in navade.
Če lahko, bi se rada pohvalila tudi z lastnimi dosežki v
tem letu.
Na razstavi »Dobrote slovenskih kmetij« na Ptuju sem
prejela srebrni znak za sadni kruh, prevzela sem vo-
denje Društva kmečkih žena in deklet, vključili so me v
Upravni odbor Kmetijske zadruge Selnica in kar s pono-
som povem, da sem na tekmovanju za mlado kmetico
leta 2008 v Žalcu osvojila drugo mesto.
Na prvem mestu sem še vedno mama treh otrok, žena
in gospodinja na naši kmetiji. Želim se zahvaliti svojim
domačim, da mi stojijo ob strani in priskočijo na
pomoč, ko sem od doma in kraljujem kje drugod.
Letošnja sadjarska letina je bila dobra, naša je tudi že
pospravljena. Torej je lanska zaobljuba rodila sadove,
vreme nam je bilo naklonjeno. Če nam bo še zdravje
naklonjeno, bomo v naslednjem letu uspeli uresničiti še
številne načrte. Do takrat pa lepo pozdravljeni.

Mojca ROJ

KRALJICA JABOLK SE OGLASI
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NAPOVEDNIK DOGODKOV

NOVICE

Delavnica: DOPOLNILNA DEJAVNOST NA
KMETIJI IN OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Komu je program namenjen?
Program je namenjen osebam, ki jih zanimajo di-
namične oblike dela in možnosti zaposlovanja:
- osebno dopolnilno delo,
- dopolnilna dejavnost na kmetiji.
Koristi za udeležence:
Na informativno - motivacijski delavnici se boste sez-
nanili z/s:
- vrstami dejavnosti oziroma deli, ki vam odpirajo
nove možnosti v zaposlovanju in se zakonsko pri-
glasijo ter legalno opravljajo na trgu v okviru oseb-
nega dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti na
kmetiji,
- pogoji za registracijo posameznih oblik,
- informacijami, kam po pomoč in nasvet.
Trajanje, termin in lokacija:
Delavnica traja 4 ure in bo potekala v prostorih
Občine Selnica ob Dravi. Predvideni termini izvedb
delavnic so:
- 21. 1. 2009 - dopoldan in
- 11. 2. 2009 - dopoldan.
Vsi zainteresirani se, prosim, prijavite do 14. 1. 2008 po
pošti na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg
4, 2352 Selnica ob Dravi, ali po telefonu 673 0202 (ga.
Marica Praznik) ali po e-pošti: marica.praznik@sel-
nica.si. Število mest je omejeno.

Delavnica: SPOZNAVANJE DELA Z RAČU-
NALNIKOM 
Komu je program namenjen?
Program je namenjen osebam, ki želijo spoznati delo
z računalnikom in pridobiti osnovna računalniška
znanja.
Koristi za udeležence:
Na usposabljanju boste pridobili osnovna znanja op-
eracijskega sistema Windows in programa Word in
Excel. Spoznali boste razsežnosti svetovnega spleta
(interneta) in se naučili uporabljati elektronsko pošto.
Vsak udeleženec bo imel na voljo svoj računalnik,
gradivo in pomoč izkušenega predavatelja.
Trajanje, termin in lokacija:
Usposabljanje bo potekalo 4 dni v tednu po 5 ur, v
prostorih Osnovne šole Selnica ob Dravi. Predvideni
termini izvedbe delavnic so:
- od 23. 2. 2009 do 27. 2. 2009 med 8. – 12. uro,
- od 9. 3. 2009 do 13. 3. 2009 med 8. – 12. uro.
Vsi zainteresirani se, prosim, prijavite do 14. 1. 2008 po
pošti na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg
4, 2352 Selnica ob Dravi, ali po telefonu 673 0202 (ga.
Marica Praznik) ali po e-pošti: marica.praznik@sel-
nica.si. Število mest je omejeno.
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Z brezplačnimi delavnicami do novih znanj in informacij

Regionalni sklad dela Podravje s podporo evropskih sredstev in ob sodelovanju z Občino Selnica ob Dravi
organizira brezplačne delavnice:

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prior-
itete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmer-
itve 3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanj in
usposabljanj.

Tečaj nemškega jezika 

Naš pilotski 30-urni program učenja tujega jezika, s katerim smo pričeli v mesecu oktobru, se počasi končuje.
Udeleženci so usvojili nemške izraze, ki se nanašajo na opis kmetije, prve stike, telefonske rezervacije,
naročanje hrane in pijače, sestavo jedilnikov, tipične slovenske jedi, pritožbe, plačila, opis okolice, napotkov
in nasvetov za goste ipd. S samim programom in predavateljico so udeleženci zelo zadovoljni, zato smo se
odločili, da s takšno obliko usposabljanja nadaljujemo tudi v letu 2009, in sicer s pričetkom izobraževanja v
mesecu februarju. Vse naše kmete, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo oz. turizmom na kmetih, pa tudi
druge občane, ki se oz. se nameravajo ukvarjati s turizmom, vabimo, da se prijavijo do 14. 1. 2008 po pošti
na naslov Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, ali po telefonu 673 0202 (ga. Mar-
ica Praznik) ali po e-pošti: marica.praznik@selnica.si. Število mest je omejeno. Prednost imajo kmetje z že

registrirano dopolnilno dejavnostjo v turizmu.
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V prejšnjih Selniških novicah smo
vam že predstavili idejni načrt za
novo športno dvorano. Ker pa v
občini potrebujemo tudi kulturni
dom, Kulturni dom Arnolda
Tovornika smo morali namreč vrniti
denacionalizacijskemu uprav-
ičencu, smo z javnim razpisom
izbrali izvajalca za pripravo idejnih
osnov za nov kulturno - prireditveni

center. Objekt je prostorsko
umeščen med Gasilski dom in vrtec
ob magistralni cesti G I-1. Kletna
etaža je namenjena parkiranju za
ca. 50 avtomobilov. V pritličju je
predvidena dvorana za ca. 380
ljudi z odrom in ustreznim zaodrjem,
avla, ki se lahko uporablja za razs-
tavišče, in turistično -  informacijska
pisarna. Prvo nadstropje je namen-

jeno knjižnici in spremljevalnim pros-
torom. Prostori v pritličju in prvem
nadstropju bodo skupaj obsegali
1.300 m2.  Tudi ta objekt je projekti-
ran na način, da bo med drugim
ustrezal sodobnim zahtevam ener-
getske varčnosti in izolativnosti.

Karin JURŠE

Načrti za nov Kulturno - 

prireditveni center s knjižnico

Pogled s ceste G I-1.                                                                                                                                                                                         
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NK Pohorje – klub z idejo in voljo
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Med vrhom in dnom …

Nogometni klub Pohorje je klub z
dolgo tradicijo. Vse se je začelo
leta 1956 in vse do danes je na sta-
dionu v Rušah brcalo žogo veliko
število ljubiteljev okroglega usnja. V
vsem tem obdobju je bilo ogromno
uspehov in tudi precej ne popol-
noma posrečenih sezon, po katerih
se je bilo vedno znova treba po-
brati. Tudi lanska je ena izmed
takih. Izpad iz tretje slovenske no-
gometne lige vzhod je vsekakor
korak nazaj, a zdi se, da je za nov
vzpon, nov začetek in nov korak
bilo potrebno ravno to. Težko je ob
izgubi človeka, na plečih katerega
in v srcu je živelo NK Pohorje,

zgodbo sploh nadaljevati. Peter
Lamut je bil predsednik kluba v letih
med 1994 in 2000. Prav v sezoni
1999/2000 so se ''Pohorci'' uvrstili v
prvo slovensko ligo in tako dosegli
največji uspeh ruškega nogometa.
Zdelo se je, da so sanje dosanjane,
da više ne gre več…Morda so bile
le malo previsoke. V slovenski eliti
Rušanom ni uspelo obstati in sledil
je izpad, s tem pa tudi slovo Lamuta
s predsedniške funkcije, kjer ga je
nadomestil Ladislav Pepelnik.
Lamut je nad nogometaši še vedno
budno bdel in klubu pomagal na
vse pretege, predvsem finančno,
saj je bil v vsem tem obdobju s svo-
jim podjetjem tudi glavni sponzor. A

usoda je hotela drugače in življenje
Petra Lamuta je mnogo prehitro
ugasnilo. Tisti dan se je zdelo, da je
tudi en del nogometnega kluba
izgubil zagon. Kljub vsemu pa v
Rušah delajo še naprej in se na vse
pretege trudijo, da bi se Pohorci
vrnili tja, kjer so že bili. Člansko
ekipo, v katero so se vrnili nekateri
domači, in priložnost dobivajo
doma vzgojeni mladinci, vodi do-
mačin Vanja Ajd. Po jesenskem
delu prvenstva so člani v štajerski ligi
trenutno na 3. mestu, le točko za
prvim in imajo realne možnosti, da
si z dobrimi igrami spomladi zago-
tovijo vrnitev med tretjeligaško
druščino. Od te sezone pa je po

Štajerska nogometna liga, članske ekipe TS 2008/2009 - jesen 2008   

Mladina  U18 TS 2008/2009 – jesen 2008 (2. slovenska mladinska liga vzhod)
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odstopu predsednika in nekaterih
članov UO tudi novo vodstvo, ki si je
naložilo visoke cilje. Novi predsed-
nik kluba Milan Visočnik  bo
poskušal to doseči z razširjenim up-
ravnim odborom in člani ožjega
UO, zadolženimi za posamezna po-
dročja. Mirko Pajančič in Branko
Mavrič skrbita za administrativno-
operativne zadeve, Franc Kutin
vodi odbor za finance, Franc Cerle
je zadolžen za strokovni odbor in
Benjamin Prednik st. vodi tehnično
– organizacijski  odbor. 

Na mladih svet stoji …

Vseskozi pa v klubu odlično delajo z
mladimi selekcijami. Trenutno pod
vodstvom izkušenih in izobraženih
trenerjev vadi približno 140 nade-
budnih nogometašev, ki zelo us-
pešno tekmujejo v svojih starostnih
skupinah. Benjamin Prednik ml., ki je
nekdanji odlični nogometaš, sedaj
skrbi za razvoj mlajših upov – osem-
letnikov, Janez Sternad vadi  poleg
nogometašev, starih deset let, še
najmlajše v klubu, ki so stari 6-7 let.
Miran Grušovnik vodi selekcijo U-12,
Aleksander Cigler ima pod nad-
zorom nogometaše, stare 14 let.
Rok Šoštarič, ki je profesor športne
vzgoje, trener z najvišjo licenco v
Sloveniji – PRO, vodi kadetsko
ekipo, mladinci pa trenirajo pod
vodstvom Milana Škerjanca. 
Vratarje vadita: Albin Jug, nekdanji
vratar Pohorja in dolgoletni odličen
vratar NK Maribora, ter Matjaž Gril.
V vseh mlajših selekcijah so cilji

kluba zelo visoki in se navezujejo
predvsem na vizijo kluba v prihod-
nosti. Tako želijo v obdobju treh let z
nadebudnimi nogometaši doseči
naslednje cilje: V najmlajših selekci-
jah (U8-U12) se želijo uvrstiti med na-
jboljša tri moštva v MNZ Maribor, (v
sezoni 2007/2008: U8 1. mesto, U10
3. mesto, U12 3. mesto). Selekcija U-
14 se želi potegovati za vrh lestvice
v MNZ Maribor in se uvrstiti v prvo
državno ligo, kjer smo že tekmovali.
Kadeti želijo pod vodstvom Roka
Šoštariča osvojiti vrh v 2. slovenski
kadetski ligi, podobne cilje imajo
tudi mladinci. Skupne točke,
uvrstitev kadetov in mladine od-
ločajo o uvrstitvi v 1. slovensko
kadetsko/mladinsko ligo. Trenutno
fantom kaže precej dobro, kadeti
so na 5. mestu, enako mesto
zasedajo mladinci, skupno so
kadeti in mladina po jesenskem
delu prvenstva na 4.mestu.

Kako do zastavljenih

ciljev?

NK Pohorje je klub s tradicijo, ki želi z
načrtnim delom z mladimi postati
moderen, stabilen in v prihodnost
usmerjen klub. Tako si bo z lastnimi
močmi in načrtnim ter strokovnim
delom z mladimi nogometnimi nav-
dušenci zagotovil stalno mesto
med najboljšimi klubi v državi.
Osnovna usmerjenost kluba bo nar-
avnana v delo z mladimi, ki bodo
pod strokovnim vodstvom izbranih
trenerjev predstavljali okostje
bodoče članske ekipe. V sodelo-

vanju z drugimi nogometnimi klubi
bo NK Pohorje zagotavljal svojo tra-
jno prisotnost v ligah na državni
ravni vseh kategorij, od U8 pa vse
do članske ekipe NK Pohorje. 
temelju želi NK Pohorje z lastnim

igralskim kadrom sestaviti bodoče
ogrodje članske ekipe. Kvalitetna
nogometna šola NK Pohorje bi de-
jansko predstavljala glavni motiv za
igralce v mlajših kategorijah, da
nadaljujejo svojo igralsko kariero v
matičnem klubu. Na tak način bi
preprečili prezgodnje prehajanje
igralcev v najmlajših kategorijah.
Ambiciozni tekmovalni cilji, njihova
realizacija in sodelovanje z NK Mari-
bor bo tudi eden glavnih motivaci-
jskih faktorjev za mlade igralce, ki si
želijo odprtih možnosti za lastno afir-
miranje in nadaljevanje kvalitetne
igralske kariere. 

A za tako optimistično postavljene
cilje bo potrebna tudi pomoč
lokalne skupnosti občine Ruše, pa
tudi občin Selnica ob Dravi in
Lovrenca na Pohorju, iz katerih pri-
haja veliko število otrok, sponzorjev
in vseh tistih, ki lahko kakorkoli fi-
nančno podprejo delovanje kluba,
saj je tekmovanje samo precej velik
finančni zalogaj. Trenutno se vod-
stvo kluba zelo trudi, da bi zago-
tovilo vse pogoje za dobro delo v
vseh selekcijah in prav je, da mlade
nogometaše na njihovi poti pod-
prejo. Prav je, da bi sledili sanjam
Petra Lamuta, ki se ga nogometaši
vsako leto spomnijo s tradicional-
nim turnirjem. 

D E C E M B E R  2 0 0 8  -  Selniške novice 2 9

Kadeti U16 TS 2008/2009-jesen 2008 (2. slovenska kadetska liga vzhod)
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Na tem mestu naj še povabim vse
mlade športne navdušence in nji-
hove starše, da se nam pridružijo,
na športnem igrišču je vedno dovolj
prostora za vse. Zato, da bi vaš
otrok postal nogometni zvezdnik
kova Cristiana Ronalda, Zlatka Za-

hoviča in drugih nogometnih leg-
end je malo možnosti, dejstvo pa je,
da bo šport vam in vašemu otroku
dal mnogo nepozabnih trenutkov. 

Več o nogometnem klubu NK Po-
horje si lahko preberete na uradni

spletni strani kluba 
www.nk-pohorje.si, ki jo je leta 2007
izdelal in jo ureja nogometaš Vito
Pajančič.

Mirko Pajančič
Foto: Mirko PAJANČIČ
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Kot vsako leto smo tudi letos v zadnjih
oktobrskih dneh  že enajstič za-
povrstjo razstavile naša ročna dela v
prostorih Osnovne šole Selnica ob
Dravi.
Otvoritev razstave smo oplemenitile s
kratko predstavitvijo našega dela,  s
kulturnim programom, s pevci in z
našimi najmlajšimi, ki so nam zaigrali
na  svoja glasbila. 
Tudi tokrat ugotavljamo, da nam je
razstava še kako uspela, saj smo bile
deležne  ne malo pisnih in ustnih po-
hval. Razstavile smo različna dela od
pletenja, kvačkanja, vezenja, ume-
telnega pletenja, rešiljeja, vezenja po
prek 300 let stari metodi ter klekljanja. 
Z obiskom smo vselej zadovoljni, saj
nas obiskujejo tako posamezniki kot
društva iz  različnih krajev po Sloveniji.
Povsem razumljivo je, da se tudi mi,
če je le mogoče, udeležimo  ogleda
njihovih razstav. Priznati pa moramo,
da na naših razstavah kljub
množičnemu obisku  zelo pogrešamo
krajane in krajanke iz Selnica ob Dravi
in njene okolice. Razstavljamo  samo
novonastala dela, to, kar nam uspe
narediti v letu dni. Organizirali smo kot
vedno tudi  srečelov in obiskovalce
razvajali z doma pripravljenimi slad-
kimi dobrotami.
Nenazadnje se želimo zahvaliti v tem
glasilu vsem, ki nam na kakršenkoli
način pomagajo in omogočijo, da
naše društvo deluje. Seznam bi bil
predolg, če bi našteli vse, pa ven-
darle  naj omenimo vsaj nekatere, in
sicer: zahvalimo se posebej Občini
Selnica ob Dravi,  vsem našim zvestim
in stalnim sponzorjem, Osnovni šoli
Selnica ob Dravi, ki nam omogoči,
da v njihovih prostorih priredimo razs-
tavo, in vsem drugim.

Zdenka Brunšek,
predsednica društva
Foto: Zdenka Brunšek

RAZSTAVA ROČNIH DEL DRUŠTVA "MARJETICE" 

IZ SELNICE OB DRAVI
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V začetku novembra smo člani foto sekcije Country
cluba iz Selnice ob Dravi postavili na ogled izredno
barvito, kontrastno in slikovito razstavo fotografij, ki smo
jo poimenovali »Jesenski utrinki«, katere uradne
otvoritve se je udeležil tudi podžupan naše občine g.
Milan Fras.
Avtorji: Edvin Hekič, Damjan Škrabl in Jani Dolinšek smo
na povečane in uokvirjene slike prenesli svoj pogled
skozi fotografski objektiv. Obiskovalci so si lahko
ogledali, zanimive detajle iz narave, ki jih skriva in od-
kriva jesenski čas v našem okolju.
Sicer pa naši člani, v prostorih priljubljenega
gostinskega lokala Bar B na Široki ulici 8 v Selnici, vse
leto razstavljamo svoja amaterska fotografska dela.
V zimskem času bodo na ogled slike s tematiko,
povezano s selniškimi plejžuhi, zgodaj pomladi pa
lahko pričakujemo že prve pomladanske utrinke.
Torej, ko sem Vam zahoče spočiti oči na iskrivih in
iskrenih amaterskih fotografijah, ki so nastale ali pa so

vezane na naše okolje, veste, kam na ogled. 
Dobrodošli.

Jani Dolinšek,
član foto sekcije CC Selnica
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JESENSKI UTRINKI

V sklopu Nacionalnega programa
za zagotavljanje večje varnosti v
cestnem prometu v Republiki
Sloveniji so se v vseh Združenjih
šoferjev in avtomehanikov Štajerske
regije izvajala predavanja »Os-
veščanje starejših voznikov«.

Namen predavanj je bila sez-
nanitev starejših voznikov z
novostmi, ki jih prinašajo sodobne
prometne rešitve ter osvežitev poz-
navanja cestno prometnih pred-
pisov.
Združenje šoferjev in avtome-
hanikov Ruše je predavanje izvedlo
v občinah: Ruše, Lovrenc na Po-
horju in Selnica ob Dravi. Preda-
vanje je bilo brezplačno za vse
občane, udeležba je bila dobra,

vsak je prejel strokovno literaturo
«Krožna križišča« in »Kdo ima pred-
nost?«. Predavatelj Bojan Krajnc,
dipl. inž. prometa je udeležencem
predstavil pomen programa in
prikazal naslednje teme:
- krožna križišča in vožnja v njih,
- prednosti v krožnih križiščih, 
- vožnja po avtocestah in več
pasovnicah ter mestnih vpadnicah.

Med predavanjem in po njem so
bila dana vprašanja. Slušatelje je še
posebej zanimal način vožnje v
krožnem križišču z več pasovi in z
izhodiščem s polno črto. Zanimalo
jih je tudi kdaj je potrebno vklopiti
smernik v krožnem križišču.
Udeleženci so ob koncu preda-
vanja naredili anonimni preizkus

poznavanja cestno prometnih
predpisov po prilagojenih testnih
polah Zveze ZŠAM Slovenije. Prav
tako so izpolnili tudi vprašalnik, iz
katerega je vidna ocena preda-
vanj.
Slušatelji so bili nad vsebino preda-
vanja navdušeni. Še vedno si veliko
voznikov domišlja, da jim ni
potrebno obnavljati znanja o ces-
tno prometnih predpisih, še manj
hoditi na kakšna predavanja. V
sami praksi pa se pokaže, da z ve-
liko mero nezanesljivosti vozijo po
prometnih površinah.

Nada Potrč, 
ZŠAM Ruše

Predavanje - osveščanju starejših voznikov
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Spoštovani ljubitelji domačih običa-
jev in slovenskega ljudskega
izročila! Medtem ko tako ali dru-
gače preživljamo dolge zimske
večere v toplih domovih, vas želim
spomniti, da je le še dober mesec
do že 13. tradicionalnega spusta s
plejžuhi in srečanja starodobnih
zimskih prevoznih sredstev na
snegu, ki bo to sezono v soboto, 31.
1. 2009.

Tudi 13. spust bomo tako kot že
nekaj zadnjih let izvedli na Snežnem
stadionu pod mariborskim Pohor-
jem, kjer ga pripravljamo že vrsto
let, saj ga žal, na idiličnem smučišču
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu ne
zmoremo pripraviti zaradi starke
zime, ki je zadnja leta precej skopa
s snegom na tem območju.
Kot je znano, že nekaj let več ne
tekmujemo z vožnjo na čas, pač pa
le še predstavljamo našo lokalno
posebnost »selniški plejžuh« v staro-
dobni opravi, da je bolj zanimivo in
gledljivo za obiskovalce, pa medse
povabimo še naše prijatelje, staro-
dobne smučarje z vseh koncev
Slovenije pa tudi imetnike in voznike
sank, pokov, drdlecev, … skratka
vse tiste, ki se tako ali drugače pre-
važamo na snegu.

Tako smo združili spust s plejžuhi in
srečanje starodobnih prevoznih
sredstev na snegu v eno prijetno,
poučno, zanimivo in odmevno

druženje na snegu, ki pritegne tudi
veliko obiskovalcev.

Ob tej priložnost želimo vzpodbuditi
k sodelovanju vse, ki se zavedate
svojih korenin in naše kulturne
dediščine, ki jo premoremo le v naši
občini, in to na način, da se nam
pridružite s svojimi doma izdelanimi
plejžuhi, sankami in smučmi, pa bolj
starodobno se oblecite in se tako
predstavite množici gledalcev.
Prav tako vabimo k sodelovanju
tudi tiste posameznike ali skupine, ki
ste ali še boste izdelali zanimiv,

poseben, malo drugačen,
zabaven plejžuh in si z vašim tru-
dom ter domiselno predstavo
privozili eno izmed bogatih in
privlačnih praktičnih nagrad, ki jih
prispevajo naši donatorji in prijatelji.
Poudariti je potrebno, da zbiramo
predhodne prijave po e-mailu (po-
datki in vse potrebne informacije so
naši spletni strani www.plezuh.net)
in po pošti na naslov: Country club
Selnica, Vodovodna 32, 2352 Sel-
nica ob Dravi.

Vaše prijave bomo sprejemali vse
do 23. 1. 2009. Na sami prireditvi se
ni več mogoče prijaviti!
Prireditev 13. tradicionalni spust s
plejžuhi in srečanje starodobnih
prevoznih sredstev na snegu, ki se
bo pričela ob 15. uri, bo potekalo v
treh sklopih: Etno spust, kjer se bodo
po nezahtevni progi spustili staro-
dobni plejžuharji, smučarji in
sankači, v drugem sklopu se bodo
sodelujoči z zabavnimi plejžuhi
potegovali za naziv »Največji ksiht«,
v tretjem »VIP spustu« pa se bodo
popeljale še nekatere medijsko
znane osebnosti.
Torej, časa je še dovolj, da zapustite
udoben kavč in se odpravite v klet,

13. SPUST S PLEJŽUHI IN SREČANJE 

STARODOBNIH PREVOZNIH SREDSTEV NA SNEGU
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drvarnico ali delavnico, kjer boste z malo dobre volje
in domišljije izdelali ali obnovili katerega od zimskih pre-
voznih sredstev.

Vse naše občanke in občane, ki premorejo kako stare-
jšo sliko vožnje s plejžuhi, samega plejžuha, … prosimo,
da nam posodijo sliko, da jo preslikamo, in vam jo
vrnemo, ker smo pričeli zbirati gradiva in se pripravl-
jamo na izdajo zbornika-knjige in DVD-ja o plejžuhu:
"Selniški plejžuh". To nameravamo izdati že naslednje
leto.
Veseli bomo tudi, če nam starejši občani opišejo kako
anekdoto o plejžuhu, o igrah na snegu, povezanih s
pležuhi. To bomo seveda v naslednjih mesecih tudi
slikovno in zvočno posneli ter arhivirali.
Vse, ki želite kontakt z nami in več informacij, vabim,
da obiščete našo spletno stran: www.plezuh.net , do-
brodošli.

Naj Vam na koncu v imenu članov Društva za ohran-
janje ljudskega izročila – Country club Selnica ob Dravi
zaželim lepe božične in novoletne praznike ter voščim
veliko zdravja in zadovoljstva v naslednjem letu !

Veselimo se druženja z Vami

Jani Dolinšek,
član etnološke skupine

»Selniški plejžuharji«
Foto: Jani DOLINŠEK

»SLOVENSKI LURD« BRESTANICA

V soboto, 25. oktobra 2008, smo se
tudi Selničanke in Selničani pridružili
tradicionalnemu  jesenskemu ro-
manju mariborske metrpolije v
»slovenski Lurd«v BRESTANICO. 
Romanje je organizirala mariborska
agencija ARITOURS, ki letos
praznuje 15. obletnico delovanja.
Romarji pod duhovnim vodstvom
gospoda škofa dr. Jožefa Smeja so
se na pot podali iz različnih krajev
Slovenije. Iz selniške fare smo se ro-
marjem pridružili pod duhovnim
vodstvom našega kaplana,
gospoda dr. Jožeta Urbaniča. Av-
tobus nas je odpeljal iz Selnice ob
Dravi ob 6.30.
Prvo skupno srečanje vseh romarjev
je bilo na gradu v Brežicah, kjer smo
občudovali grad z mogočno
arhitekturo in bogato muzejsko
zbirko. V čudoviti baročni dvorani
smo prisluhnili krajšemu kulturnemu
programu, ki nam ga je pripravila
agencija Aritours za 15. obletnico
delovanja. 
Naslednji postanek je bil v sodobni
vinski kleti, kjer so nam poleg
ogleda ponudili še okušanje zna-
menitega cvička. Pot smo nadalje-
vali v Čatež, v gostišče Les, kjer smo
imeli kosilo. Nato smo krenili v
BRESTANICO ali po starem Rajhen-

burg, ki je omenjen v pisnih virih že v
9. stoletju, vidni pa so še ostanki
mostu iz rimskih časov. V gradu so
dolgo delovali patri trapisti in imeli
velik vpliv na razvoj kraja in gospo-
darstva, znana je bila njihova to-

varna čokolade in likerjev. V času
med vojno in po njej je bil tam
zapor in preselitveni center. Cilj
našega romanja pa je bila bazilika
Lurške Matere Božje v Brestanici. Le-
ta sodi med največje v Sloveniji in
prav zaradi izredne velikosti in
arhitekture ter največjih orgel na
Slovenskem zbuja občudovanje.
Zgrajena je bila v začetku 20. sto-
letja, posvetili so jo Lurški Materi
Božji, njen dvometrski kip pa so
pripeljali iz Lurda v Franciji, potem
ko ga je tam blagoslovil škof
Napotnik. 

S slovensko mašo v baziliki Lurške
Matere Božje, ki jo je vodil mari-
borski škof dr. Smej ob pomoči
številnih duhovnikov iz različnih kra-
jev v Sloveniji, smo sklenili naše je-
sensko romanje. Bilo je čudovito,
nepozabno in veličastno. 
Naj končam z mislijo, ki jo je ob
koncu slavnostne maše izrekel gos-
pod škof dr. Jožef Smej: »Ne
pričakujte, da se vam bo vrnilo
telesno zdravje( morda), hvaležni
bodimo za dušni mir in vero, ki smo
jo pridobili.«

Tonica MAJSTER,
za selniške romarje 

Katedrala v Lurdu
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V meglenem in deževnem jutru
smo se članice DPŽD in TD Selnica
ob Dravi v soboto, 8. novembra,
odpravile proti Primorski. Imeli smo
dva cilja: ogled gradu Miramare in
obisk 8. praznika kakija v Strunjanu.
Za dobro razpoloženje je najprej
poskrbela predsednica TD Ivanka
Frešer s šilčkom zdravilnega. Na
Tepanju pa se nam je pridružila
zgovorna voditeljica Jožica. Ob
šalah in degustacijah sladkih do-
brot, ki so jih pripravile naše članice,
je vožnja kar hitro minila. Pred nami
se je odprl pogled na obmorsko
mesto Trst. S panoramsko vožnjo po
mestu smo si lahko ogledali nje-
govo arhitekturo. V sedemdesetih
letih smo bili Slovenci pogosti
obiskovalci tega mesta, vendar se
je Trst od tedaj zelo spremenil in
moderniziral.
Grad Miramare je oddaljen le nekaj
kilometrov od Trsta. Avtobus nas je
odložil ob obali, tako da smo lahko
kljub slabemu vremenu občudovali
okolico. Ob vstopu v notranjost smo
hiteli ta grad primerjati z našim Vil-

tušem. Ob tem smo bili kar malo
žalostni, saj je naš Viltuš res v obup-
nem stanju. Vidi se, da je Italija pač
bolj poskrbela za svoje zgodovinske
objekte kot naša prejšnja država.
Voditeljica Jožica nas je seznanila z
vsemi možnimi podatki o gradnji in
njihovih prebivalcih, ki pa v njem
niso kaj dosti uživali, saj jih je do-
letela kruta usoda. Nad grajskimi
sobanami, saloni in samo opremo
smo bili vsi navdušeni. Grad obdaja
tudi nad 20 ha  parkovnih površin,
ki pa si jih zaradi pomanjkanja časa
nismo mogli ogledati. Na poti do
Kopra smo še enkrat občudovali
razsežnosti in lepoto Trsta ter nje-
govega pristanišča. 
V Kopru ob športni dvorani Bonifika
je veliko parkirišče, kjer smo se us-
tavili na malici. Iz prtljažnika smo
potegnili mize, naši dve Danici pa
sta nam pripravili obilo okusnih do-
brot. Tako podkrepljeni smo hitro
krenili proti Strunjanu. 
Medtem se je pokazalo tudi nekaj
sonca, ki je še polepšalo pogled na
njihove nasade kakija z žarečimi
plodovi pa tudi listi so čudovito
obarvani. Skoraj vsi nasadi so v
okolici Strunjana, zato ni čudno, da
se je prav tu porodila zamisel o
prazniku tega zanimivega in slast-
nega sadeža. 
Tridnevna prireditev je v Strunjan
privabila množico obiskovalcev.
Velik prireditveni šotor je bil namen-
jen domačim pridelovalcem in
društvom, da so predstavili in dali
na pokušino izdelke iz kakija, med
drugim tudi kakijev sladoled in pito

velikanko. Ob stojnicah s kakijem je
bila prava gneča, saj si je vsak
obiskovalec želel odnesti seboj
domov vsaj en zaboj ali pa tudi
več. Spet smo primerjali to prired-
itev z našim praznikom jabolk. V Sel-
nici je stokrat več jabolk kakor v
Strunjanu kakijev, ampak selniški
praznik kljub velikemu prizadevanju
organizatorja ne pritegne večjega
števila obiskovalcev. Na koncu smo
ugotovili, da Selnica ni Strunjan in
nima morja, ki obiskovalce najbolj
pritegne. Na poti domov nas je v
Senožečah čakala še večerja.
Naša predsednica Mojca je poskr-
bela za krst nove članice društva in
to je še popestrilo večer. Za nami je
bil kljub dežju lep dan, ki bo vsem
ostal v lepem spominu. In skoraj vsi
smo se odločili, da si bomo spom-
ladi posadili kakijevo drevo, ki tudi
v naših krajih, ob določenih zaščit-
nih ukrepih, dobro uspeva. 

Tončka Fašnik,
DPŽD Selnica

Foto: arhiv DPŽD Selnica

Tržnica Kakijeve dobrote

Strunjanske solineGrad Miramare

EKSKURZIJA DRUŠTVA PODEŽELSKIH ŽENA IN

DEKLET IN TURISTIČNEGA DRUŠTVA SELNICA

OB DRAVI NA PRIMORSKO
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skromnosti in vsak dan sprejemata kot
praznik, čeprav pri svojih 71. in 77. letih še vsak dan
primeta za dela v svojem domu in okrog njega. Ko ju z
možem obiščeva, sem vedno znova presenečena
nad njuno energijo , ki jo še premoreta. Z roko v roki sta
že zdavnaj prehodila vse selniške in sosednje hribe.

Ljudje ju poznajo kot človeka, pri katerih se je vredno
ustaviti, poklepetati ali pa si reči le besedo, dve. Z
njima je prijetno »počokolati«, kot jima je v voščilU
napisala nečakinja Tončka.
V nedeljo, 30. novembra, so oživeli spomini. Petdeset in
več let nazaj. Naša mama je povedala, da sta z oče-
tom in otroki v tem hribu pustila marsikatero bridko in
delavno uro in dan, da je vse šlo, ljubezen pa je ostala.
To zmore povedati le tisti, ki ima res rad. 

Vsi njuni jima želimo, da bi nam bila še dolgo zgled,
kako moraš živeti, da z drago osebo dočakaš zlato
poroko. Želimo jima še obilo trenutkov radosti in
topline, ki si ju drug drugemu naj podarjata še veliko
let. Da bomo lahko znova in znova prihajali k njima in
od njiju nevidno sprejemali vse vrednote življenja. 

Milena Hojnik
Foto: Jani DOLINŠEK

Lepa je mladost, pametna norost.
A če znaš živeti srečno,

tudi lepa je starost.

Vsi časi in trenutki v življenju so lahko
lepi. Vsi, če jih zmoreš in znaš
živeti!Ne samo mladost, ki je prva
na poti življenja, ki mine. Tudi starost
je lahko svetel akord življenja. Svetel
in srečen! Mira in Tone Hojnik iz Zg.
Selnice 79 znata svojo starost, ki je
prišla kar mimogrede, sprejemati  z
vso radostjo in medsebojno
ljubeznijo, ki jo premoreta.

V nedeljo, 30. novembra 2008, sta
namreč obeležila 50 let skupnega
življenja. Praznovala sta  zlato
poroko. Tiho, brez« pompa«, kot je
to želela naša mama. 
Prišli so njuni štirje otroci z družinami:
Jerica, Mirko, Izidor in Boštjan. Pa
vnuki, šest jih je. 

Za njun jubilej je izvedel tudi gospod
župan Jurij Lep. Presenetil ju je s svo-
jim obiskom in s prisrčnimi željami ZA
še mnogo let. Priljubljeno teto in
strica so s čudovitimi pesmimi pre-
senetile tudi nečakinje Tončka,
Marica, Lučka in Dorica iz kvarteta
Mačice. Naša mama je raztegnila
tudi harmoniko in ob njej smo
ubrano zapeli kar nekaj pesmi. 
Moja tašča in tast sta srečna
človeka. Znata se razveseliti vsake

ZLATA POROKA
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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 4)

Mlatiti prazno slamo 'vsebinsko prazno govoriti'.
Prazno slamo, to je brez zrnja, dobimo po mlačvi, zato je mlatiti prazno slamo nesmiselno, nekoristno početje.
To se zdaj preneseno rabi za vsebinsko prazno govorjenje. Sestavina (prazna) slama je dobila pomen 'kar je
nepomembno, nespametno' tudi v frazemu imeti slamo v glavi.

Čist kot solza 'zelo čist, brezmadežen, zelo pošten'.
Primero poznajo tudi v drugih slovanskih jezikih. Temelji na pridevniku čist v pomenih 'brez umazanije, prahu,
neskaljen', znane so tudi primere čist kot ribje oko, čist kot sonce.

Imeti sršene v riti 'biti nemiren, ne imeti vztrajnosti'.

Kot strela z jasnega neba 'popolnoma nepričakovano'.
Frazem temelji na primerjavi z znanim naravnim pojavom, ko strela udari z jasnega neba.

Tantalove muke 'muke koga, ki zaman želi dobiti, doseči to, kar mu je nedosegljivo'.  
Frazem izhaja iz grške mitologije. Tantal je bil Zevsov sin, mogočni kralj v Mali Aziji. Da bi preizkusil vsevednost
bogov, jim je za pokušnjo ponudil razkosanega sina Pelopsa. Za kazen je moral v podzemlju, kljub obilju hrane
in vode, trpeti večno lakoto in žejo, poleg tega mu je nenehno grozilo, da bo nanj zgrmela skala, ki mu je visela
nad glavo. Njegove muke so postale prispodoba za nezmožnost dobiti, doseči kaj, kar je na dosegu. 

Nastaviti komu trnek 'z zvijačo poskusiti pridobiti koga za svoj namen'.
Frazem izhaja iz ribiškega jezika, iz katerega se izraz preneseno uporablja za slikovit prikaz izseka iz medčloveških
odnosov.

Medvedja usluga 'kar komu bolj škodi, kot koristi'. 
Frazem izhaja iz basni o puščavniku in njegovem ukročenem medvedu. Da bi ta ulovil muho, ki je nadlegovala
spečega puščavnika, je vrgel nanjo skalo in jo tako pregnal, obenem pa je ubil svojega gospodarja.

Španska vas 'kar je popolnoma neznano'. 
Frazem izhaja iz nemškega frazema. Španski kralj Karel V., ki je bil tudi nemški kralj, je v nemških deželah uvajal
nerazumljive španske običaje, navade in modo.

Na vrat na nos ' naglo, na hitro, brez premišljanja'. 
Frazem temelji na prvotni predstavi o naglem, brezglavem begu pred kom/čim, pri katerem se lahko prekopic-
nemo, pademo na nos, glavo, si zlomimo vrat, razbijemo glavo.

Razumeti se na kaj kot zajec na boben 'prav nič se ne razumeti (spoznati) na kaj'.
Gre za stvar, na katero se zajec ne razume ali spozna.

Hoditi komu v zelje 'vtikati se v zadeve, kjer ima kdo že svoje načrte, namene; dvoriti ženi ali dekletu koga'.
Sestavina zelje je prispodoba za njivo, vrt, kamor hodi pasoča se živina v škodo. Pozneje se to prenese na
človekovo poseganje v posest drugih ter na različna področja.

JJeezziikkoovvnnee  ddrroobbttiinniiccee

Stalne besedne zveze v slovenščini
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