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V prvih štirih mesecih tega leta, ki so
že za nami, smo bili priča stanjem,
ki se dogodijo v vseh letnih časih.
Tako je bila v začetku še ledena
zima, ki se je prevesila v pomlad,
pred kratkim pa smo lahko spremljali že kar poletne temperature.
Nekaj podobnega se dogaja tudi z
aktivnostmi in dogodki v naši občni,
menim pa tudi, da bi v samem življenju lahko zarisali veliko vzporednic.
Nič novega vam morda ne bom
povedal, če rečem, da smo
letošnjo zimo porabili veliko več
časa in seveda tudi denarja za
posipavanje in tudi pluženje naših
cest. Bilo je kar nekaj pripomb in
hude krvi pri naših občankah in
občanih, pa smo jih rešili. Rad bi
povedal, da v letu 2009 poteče
večletna pogodba s podjetjem Nigrad, d.d., ki je opravljalo oziroma
še opravlja zimsko službo za našo
občino.
V drugi polovici leta bomo tako
razpisali dela pluženja in posipavanja občinskih cest, lokalnih cest
in tudi javnih poti za našo občino.
Želimo si, da bi bilo v bodoče manj
težav na tem področju. Z naše
strani bomo pripravili točno evidenco cest ter odsekov, ki bodo
pluženi in posipani tako, da bodo
izbrani izvajalci kot tudi uporabniki
vedeli, kdo je odgovoren za
posamezni odsek. Nam pa svetujem malo več strpnosti in potr-
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pežljivosti.
Po Sloveniji je bilo v letošnjem letu
že kar nekaj neurij in izrednih
razmer. Tudi našo občino je
prizadelo daljše neurje, ki je
povzročilo kar nekaj plazov in
udorov cestišča. Oškodovancem
smo priskočili na pomoč pri urejanju
nastalih razmer. Najbolj so bili
prizadeti deli na relaciji Selnica ob
Dravi-Sveti Duh na Ostrem vrhu,
Bistriška graba, Šturmova graba,
Habidov jarek, Gradišče na Kozjaku
itd.
Na področju priprave prostorskih
aktov nadaljujemo s pospešenim
tempom. V letošnjem letu je občinski svet potrdil dva občinska podrobna prostorska načrta, in sicer
za južni in vzhodni del Selnice ob
Dravi. Pred kratkim pa smo pričeli
tudi izdelavo OPPN za center Selnice ob Dravi. Na prostorskem področju je v teku tudi izdelava
spremembe prostorskega načrta
dela Selnice ob Dravi, in sicer zaradi
uskladitve s planirano izgradnjo
kanalizacije.
Od
decembra
lanskega leta pa potekajo dela
tudi na prostorskem planu za
celotno občino Selnica ob Dravi.
Glede na obsežnost potrebnih
opravil na prostorskem področju
smo tako izbrali dva izvajalca,
seveda pa smo morali v proračunu
zagotoviti kar zajeten del finančnih
sredstev. Vedeti moramo, da je bilo
ravno področje prostorske ureditve
naše občine v preteklosti najbolj za-
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Prijazen
pozdrav!
postavljeno oziroma se s tem ni
nihče ukvarjal. Jasno pa je, da so
prostorski akti osnova za kakršne koli
posege v prostoru in za razvoj ter za
gradnjo objektov vseh vrst.
Aktivnosti na področju priprave
projektne
dokumentacije
za
odvodnjavanje in čiščenje komunalnih voda na našem območju so
v zaključni fazi pred vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pričakujemo, da bomo do konca
tega leta zagotovili vsa potrebna
soglasja in zakonske osnove za izdajo gradbenega dovoljenja.
Zavedamo se, da je oskrba s pitno
vodo za vse občanke in občane ter
lokalno skupnost prioriteta. V letu, ki
je pred nami, bomo zato vložili nadpovprečno visoka sredstva za oskrbo z zdravo pitno vodo. Že sedaj
je naša občina v sistemu Mariborskega vodovoda (16 občin)
med najbolj uspešnimi na tem področju. Konkretno bomo v tem letu
največ finančnih sredstev vložili v
vodovodni sistem pri Svetem Duhu
na Ostrem vrhu.
Predvidena dela so na področju
odkupa zemljišča, zaščite vodnega
vira ter zamenjave odmernih ur s
potrošnim materialom.
Nadaljevala se bodo tudi dela na
tranzitnem vodovodu od centra
Selnice ob Dravi do Jelovca v
sosednji občini, želimo pa pripraviti
tudi vse potrebno za širitev omrežja
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po Bistriški grabi v letu 2010-prva
faza.
Na področju investicijskega vzdrževanja kot tudi rednega vzdrževanja
občinskih cest in javnih poti smo na
podlagi razpisov oddali vsa dela.
Potekajo še samo aktivnosti, kjer je
potrebno prej pripraviti dokumentacijo, ki bo omogočila izkoristiti državna sredstva.
Vsi razpisi tako na področju kulture,
športa, kmetijstva, podjetništva,
občinskih štipendij ipd. so v teku.
Skupna vrednost vseh predvidenih
sredstev na področju različnih
razpisov
se
približuje
številki
150.000,00 evrov.
Druga faza del na glavni cesti skozi
Selnico ob Dravi je zaključena.
Lahko smo zadovoljni, čeprav so se
dela časovno nekoliko podaljšala.
Za to je vsekakor več vzrokov.
Kvaliteta opravljenih del pa je
zagotovo ustrezna.
Dokler ne bomo zaključili še tretje
faze rekonstrukcije, pa ne bomo
mirni. Tečejo aktivnosti v zvezi s pridobitvijo soglasja oziroma odločbe
o rušitvi starega župnišča, to nam
bo omogočilo dokončno ureditev
prometa in ob tem tudi večjo
prometno varnost v centru Selnice
ob Dravi.
Po zagotovilu investitorja se bo trgovski center Tuš pričel graditi v
letošnjem letu v mesecu maju. Izdaja gradbenega dovoljenja se je
časovno zavlekla. Načrtovano je
bilo, da bo pravnomočno gradbeno dovoljenje pridobljeno že v
mesecu oktobru lanskega leta,
vendar to ni uspelo. Razumljivo je,
da investitor s sredstvi za vlaganje
ne more čakati veliko časa, zato jih
je pač vložil drugje. Gradbeno dovoljenje je investitor uspel pridobiti
februarja letos in od takrat aktivno
pripravlja vse potrebno za pričetek
del na projektu.

Bliža se čas, ko praznujemo naš
občinski praznik. Tudi v letošnjem
letu bomo pripravili kar nekaj
spremljevalnih prireditev, ki bodo
popestrila naš vsak dan. Prireditve
se bodo odvijale v času od 15.
maja do vključno 24. maja v vseh
delih naše občine. Razpored dogodkov bomo poslali pravočasno
na vsa gospodinjstva. Sedaj lahko
povem le to, da bo slavnostna seja
s podelitvijo občinskih priznanj 21.
maja ob 18. uri, v prostorih osnovne
šole Selnica ob Dravi.
Spoštovane, spoštovani !
Trenutno živimo v času, ko lahko z
gotovostjo rečemo, da kar veliko
ljudi oziroma družin s težavo
premaguje vsakodnevne oziroma
mesečne stroške. Občina se tega
močno zaveda, zato smo tudi sprejeli pravilnik o postopkih in merilih pri
podeljevanju občinskih socialno varstvenih pomoči. Do sedaj smo
razdelili sredstva na podlagi dveh
obravnav. Naslednja obravnava
bo, ko se bo zbralo zopet nekaj
vlog.
S krajevnim odborom Rdečega
križa Selnica ob Dravi pa tako ali
tako vzorno sodelujemo. Imamo
dogovor, da glede na potrebe s
strani RK nabavimo potrebno
število prehrambenih paketov in
tudi rešujemo finančno - socialne
težave naših ljudi.
Občanke in občani, želim vam v
času , ki prihaja, veliko lepih in
srečnih dni. Če pa, ali pa bolje, ko
nastopijo problemi, jih premagujte
skupaj s svojimi bližnjimi ob dejstvu,
da se nobena juha ne poje tako
vroča, kot se skuha.

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občine Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS,
Janez URBAS, Katja BLAŽIČ
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na sk: Agencija NOVELUS, Katja Blažič s.p.
Tisk: Tiskarna Liera picta d.o.o.
Naklada: 1600 izvodov

Jurj Lep,
župan
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BESEDA
ODGOVORNEGA
UREDNIKA
Pred nami je šesta številka Selniških
novic. Je prva od treh številk, ki jih
boste prejeli v letošnjem letu. Nameravali smo jo sicer izdati še pred
prvomajskimi prazniki, a se je izšlo
drugače. Za to, recimo ji zamudo,
je več vzrokov. Poleg tega, da smo
morali počakati na nekatere aktualne razpise in datume dogodkov,
ki so vezani na praznovanja ob
občinskem prazniku, smo nekoliko
pozni tudi zaradi obilice dela v
občinski upravi. Kot že povedano,
bodo letos izšle tri številke našega
občinskega glasila. To je bila odločitev uredniškega odbora in
posredno je to odločitev s sprejetjem proračuna potrdil tudi občinski
svet. Seveda to, da so zazdaj
predvidene tri številke našega
glasila, ne pomeni, da bi ne izšla še
kakšna številka, če se bo za to
pokazala potreba.
Uredniški odbor Selniških novic je
na svoji zadnji seji razpravljal tudi o
vsebini glasila. Poleg tega, da ostaja osnovna usmeritev našega
glasila obveščanje občank in
občanov o dogajanju v občini, ostaja še vedno ena od prioritet tudi
vaše sodelovanje. Tudi tokrat ste
nam poslali veliko prispevkov, ki jih
vse z veseljem objavljamo. Ob
razpravi o bodoči vsebini glasila je
tekla beseda tudi o manjših spremembah v sami vsebini. Tako smo
razmišljali o nekaterih novih
rubrikah, ki bi popestrile vsebino in
videz Selniških novic. Tokrat imate
pred seboj še obliko, kot ste je bili
vajeni do sedaj. Saj ne, da bi bilo s
sedanjo obliko in vsebino kaj
narobe. Ne nazadnje smo z vaše
strani prejeli mnogo pohval. Menili
smo pač, da je potrebno zmeraj
kaj dopolnjevati in tako skrbeti na
eni strani za vašo dobro obveščenost, na drugi strani pa za
popestritev vsebine in videza.
Tudi tokrat vam bo najprej spre-
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govoril župan. Menimo, da ima o
čem spregovoriti, saj se na vseh
koncih kaj dogaja. Kot lahko vidite,
je tokratna beseda odgovornega
urednika bolj kratka, saj menim, da
vas bodo izčrpno o vsem informirali
avtorji naših člankov. Ponovno se
boste lahko seznanili z razpisi, na
katerih bodisi sodeluje občina bodisi lahko na njih sodelujete vi.
Janez URBAS tudi tokrat nadaljuje s
svojim potovanjem po Slemenu,
poleg tega, da tudi tokrat piše o
učenju, pa tokrat predstavlja nekaj
zares zanimivih pomladanskih
rastlin, katerih učinkovine ob
pravilni uporabi blagodejno vplivajo na naše telo in počutje. Temu
se je s svojimi nasveti za pomladanske dni pridružila tudi Špela
VEČERNIK, dodala pa je še zelo zanimiv prispevek o Leonu KRAJNCU
–vrhunskem šahistu in igralcu
taroka. Turistično društvo Selnica
ob Dravi predstavlja program
prireditev, Karate klub Selnica
predstavlja dosežke svojih članov
na mnogih tekmovanjih doma in v
tujini, Jani DOLINŠEK poroča o zelo
uspeli plejžuharski prireditvi, Karmen HLADE o nadarjenih mladih
trobentačih, Mirjana MORI o škorpijonih, Franc DREISINGER o avtobusnem postajališču za šolarje v
Gradišču na Kozjaku, Neli SORGER
predstavlja zimovanje tabornikov,
objavljamo pomladne utrinke Marjetic, tudi tokrat so se oglasile
podeželske žene in dekleta, Janez
MIUC predstavlja program tekaške
sekcije ŠD Turbina, objavljamo tudi
poročila o delu Rdečega križa in
društva upokojencev Selnica. Upokojenci prav gotovo ne bodo
spregledali napovednik izletov, ki
jih letos prireja Društvo upokojencev Selnica ob Dravi. Tudi tokrat
je svoje dodala dr. Terezija ZORKO.
Ponovno se je oglasila tudi Roža
GRADIŠNIK. Še posebej pa smo
veseli pesniškega in fotografskega
prispevka Aneje SENEKOVIČ. Vsem

Slobodan TATALOVIČ, odgovorni urednik

Spoštovane bralke in bralci !
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo
pošljete do konca junija 2009 vaše
prispevke, da jih bomo lahko objavili v
septembrski številki časopisa. Gradiva
nam pošljite po elektronski pošti na enaslov : 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.
Zavedamo se, da nekateri, ki imate kaj
povedati in pokazati, niste najbolj vešči
ravnanja z računalniki. A vseeno vas
prosimo, da skušate najti nekoga, ki vam
bo vaš prispevek in fotografijo spremenil
v elektronsko obliko in nam jo kot takšno
poslal v objavo. S tem nam boste v veliki
meri olajšali in skrajšali delo, mi pa vam
zagotavljamo, da bomo vaš trud nagradili z objavo.
Uredništvo Selniških novic

zainteresiranim pa ponuja roko sodelovanja Varstveno-delovni center
POLŽ iz Maribora. Slednje se nam zdi
še posebej pomembno. VDC Polž
namreč sodeluje z mnogimi malimi
podjetji in posamezniki ter tako že v
kar nekaj krajih uresničuje svoje plemenito delo. Zakaj ne bi bilo tako tudi
v Selnici ob Dravi?
Naj na koncu v imenu Uredniškega
odbora in v svojem imenu zaželim
vsem obilo prijetnega branja.
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MISLI MODRO, DELUJ ZELENO
Kako lahko izboljšamo svoje življenje in okolje
V okviru občinskega praznika smo
pripravili poseben program prireditev, ki smo ga poimenovali MISLI
MODRO, DELUJ ZELENO. Zavedamo
se, da je za vse nas zdravo življenje,
zdravje in zdravo okolje nekaj,
česar ni moč kupiti za denar, ko je
enkrat načeto, poškodovano,
onesnaženo …
Zato je modro, da o tem razmislimo
že danes, ko se nam zdi, da še ne
čutimo in vidimo posledic našega
napačnega ravnanja.

Živimo v svetu kemikalij
Povprečna ženska da nase približno 20 (ali več) kemikalij dnevno v
obliki kozmetičnih pripravkov; to
znese približno 2,5 kg letno. Če to
počne intenzivno denimo 40 ali 50
let, pomeni to okoli 100 kg kemikalij.
Pa menda nihče ne verjame, da
100 kg še tako vrhunske kozmetike,
šamponov, mil ipd. ne bo pustilo
posledic v in na našem telesu?
Danes je v naših stanovanjih toliko
kemikalij, kot jih je bilo pred 100 leti
v kemičnem laboratoriju. Nam je še
vedno vseeno? S svetom kemikalij
se bomo seznanili najprej v petek,
15. 5. 2009, ko bomo ob 9. uri v
občinski zgradbi odprli razstavo
Živimo v svetu kemikalij, ki jo
pripravljamo skupaj z Ministrstvom
za zdravje, Uradom RS za
kemikalije, v okviru projekta "Prehodni vir - Kemijska varnost 3", št.
SI06/EC7/02. Skupaj z njimi organiziramo tudi predavanje Tatjane
Kruder z naslovom Vam je mar za
vaše zdravje? In za vaše okolje?, ki
bo potekalo v sredo, 20. 5. 2009, ob
17. uri v gasilskem domu v Selnici. V
prilogi Selniških novic je tudi anketa
o tej temi, za katero vas vljudno
prosimo, da jo izpolnite in vrnete na
občino ali jo v času občinskega
praznika oddate v skrinjico v šotoru.

Živeti v ekološki
skupnosti – kako to
rešujejo v Indiji
Svoje izkušnje z življenjem v Indiji in v
znani ekološki skupnosti Sadhana
Forest, ki je po mnenju strokovnjakov ena najboljših ekoloških skupnosti na svetu in predstavlja model
"vasi prihodnosti", skupnosti, kjer je
mogoče živeti zdravo, udobno in
izpolnjeno življenje, brez uničevanja
okolja, nam bosta predstavila
mlada popotnika Janez Matos in
Petra Holc, in sicer v soboto, 16. 5.
2009, ob 10. uri v šotoru.

Biodinamično
kmetovanje – mit
ali prihodnost?
Biološko-dinamična metoda pridelovanja hrane je najstarejša in najuglednejša, je mati in kraljica
ekološkega kmetovanja. Znanost in
stroka to metodo včasih le težko
sprejmeta. Biodinamika namreč
dela z nemerljivim: z energijami življenja
samega.
Ohranjanje
ekološkega ravnovesja, visoki in
zdravja polni pridelki potrjujejo
njeno pravilnost. O tem nam bo
spregovorila priznana strokovnjakinja Meta Vrhunc v torek, 19. 5.
2009, ob 17. uri v gasilskem domu v
Selnici.

Odpadki so lahko tudi
zaslužek
Sedaj je že znano, da Slovenija do
16. julija letos ne bo uspela prenesti
zavez evropske direktive o ravnanju
z odpadki v izvedbo. Stanje je najbolj zaskrbljujoče pri ločevanju
odpadkov. V zadnjih 15-tih letih se
pravzaprav na tem področju ni
zgodilo kaj veliko. Priča smo
naraščanju
količin
odloženih
odpadkov. Kaj nas čaka v prihodnje? Odpadki namreč nastajajo
dnevno in povsod. O tem, ali so
odpadki res samo strošek ali pa tudi

izziv, bo govorila dr. Marinka Vovk v
petek, 22. 5. 2009, ob 17. uri v
gasilskem domu v Selnici.

Ekološko kmetijstvo
kot priložnost na
vodovarstvenih
območjih
Voda postaja v svetu vse pomembnejša strateška surovina in vse več
je ljudi, ki nimajo dostopa do
kakovostne pitne vode. Problemi s
kakovostjo podtalnic in pitno vodo
so pogosti tudi v naši občini, kjer je
med sicer številnimi potencialnimi
onesnaževalci eden od razlogov
slabega stanja tudi intenzivno
kmetijstvo z vnosom sredstev za
varstvo rastlin in gnojil, pa tudi vrtičkarstvo
nas
posameznikov.
Ekološko kmetijstvo se v številnih
značilnostih bistveno razlikuje od
drugih oblik kmetijstva. Poleg
okoljskih razlogov mu v prid govorijo
tudi številni drugi, kot so npr. večje
povpraševanje
po
ekoloških
pridelkih, višje prodajne cene teh
pridelkov,
večja
neposredna
plačila na ha v okviru kmetijskih
okoljskih ukrepov. Vprašanja v zvezi
z ekološkim kmetovanjem boste
lahko zastavili strokovnjakinji in eni
od pobudnic za preusmeritve v
ekološko kmetovanje dr. Martini
Bavec na predavanju, ki bo v
soboto, 23. 5. 2009, ob 10. uri v šotoru. Takrat bodo svojo EKO stojnico
predstavili tudi naši osnovnošolci.
Vse teme in vsi predavatelji so
vredni, da jim prisluhnemo. Ne
samo zaradi nas samih, ampak tudi
zaradi prihodnjih rodov, naših otrok,
vnukov, pravnukov. Vsem tem
moramo zapustiti svet, kjer bodo
lahko pili neonesnaženo vodo, dihali čist zrak, jedli zdravo hrano,
živeli polno in kakovostno življenje.
Zatorej, MISLITE MODRO, DELUJTE
ZELENO in se udeležite naših predavanj.
Karin Jurše

Pokrovitelj programa MISLI
MODRO, DELUJ ZELENO je
Zavarovalnica Maribor.
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23. maj – praznik Občine Selnica ob Dravi
Že z naslovnice te številke Selniških
novic lahko razberemo, da smo
zelo blizu našega občinskega
praznika. Zakaj občina praznuje
ravno 23. maja, komu je namenjen
ta praznik in še kakšen »zakaj« bi se
lahko našel.

Foto: arhiv DEM

Občina Selnica ob Dravi praznuje
svoj praznik 23. maja. To je dan, ki
ga je občinski svet Občine Selnica
ob Dravi leta 2000 določil za občinski praznik. Zakaj ravno 23. maj?
Zato, ker je to dan, ko je davnega
1918. leta zasvetila prva žarnica v
tem delu Evrope, kjer imamo tudi
prvo elektrarno.
Našim bralcem želimo nekoliko podrobneje predstaviti objekt, ki se je
tako temeljito zarezal v naš kraj, in
pustil našim prednikom, nam ter
našim zanamcem neizbrisen pečat.
HE Fala - na začetku obratovanja leta 1918
odpadli potencialni porabniki iz
Avstrije in Fala je morala iskati
porabnike električne energije na
širšem področju. Tako je bila prisiljena graditi prenosno in razdelilno
omrežje. V Jugoslaviji je prva
uvedla visoko napetost 80 kV, za
prenos energije na razdaljo 77 km,
to je Fala – Laško.
V času po prvi svetovni vojni je
imela Fala kot največji proizvajalec
električne energije močan vpliv na
oblikovanje cene električne en-

ergije. Med vojnama je omogočila
pospešen razvoj industrije v Mariboru in okolici. Po drugi svetovni
vojni pa je HE Fala kot družbena
lastnina pomagala s svojo ceneno
energijo pri gradnji in prispevala h
konkurenčnosti
domačih
proizvodov.
Elektrarna Fala je prispevala finančna sredstva za gradnjo nekaterih infrastrukturnih objektov na
področju občine, in sicer za gradnjo osnovne šole Selnica ob Dravi,

Foto: arhiv DEM

Elektrarna Fala obratuje od
23.05.1918. leta. Elektrarna Fala je
doživela bistvene spremembe v energetskem pomenu. Tako je ob začetku obratovanja delalo 5
agregatov z močjo po 4 MW. Leta
1926 je začel delati 6. agregat z
močjo 7 MW. Leta 1977 je bil zgrajen 8. agregat z močjo 16,8 MW in
skupno instalirano močjo 50,8 MW.
Zadnja in največja sprememba je
bila izvršena ob prenovi leta 1991,
ko sta začela obratovati dva nova
agregata – 9. in 10., z močjo po 20
MW. Akumulacijski bazen je dolg
8,55 km in seže do podslapja HE
Ožbalt. Elektrarna Fala je prva elektrarna, ki je bila zgrajena na Dravi.
Sedaj jih obratuje 22.
V času izgradnje je bila Elektrarna
Fala po moči in strojni opremi največja v Srednji Evropi. Začela se je
graditi leta 1913. V času prve svetovne vojne je objekt praktično
ostal brez delovne sile, v drugi
polovici 1915. leta so se dela na
centrali
ponovno
začela
in
pospešila. V ta namen so bili angažirani vojni ujetniki; sprva Rusi,
pozneje še Italijani.
Elektrarna Fala je bila grajena za oskrbo porabnikov graškega industrijskega bazena in Tovarne dušika v
Rušah. Po prvi svetovni vojni so

Začetek gradnje HE Fala – posnetek iz leta 1913
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In zakaj sploh imamo občinski
praznik? Zato, da z njim obeležimo
pomemben dogodek, dosežek ali
kaj podobnega. Imamo pa ga tudi
zato, da se z vsakoletnim praznovanjem
občinskega
praznika
nekako identificiramo s krajem, v
katerem živimo. Vsako leto se ob
tem času tudi spomnimo, kdo vse je
najzaslužnejši za razvoj kraja in tem
podelimo priznanja. To je tudi čas,
ko se naredi nekakšen pregled
opravljenega dela, in hkrati čas, ko
si zastavimo nove cilje. Občina in
župan bosta tudi letos najzaslužnejšim podelila priznanja. Občinski
svet (zato občina) bo podelil naziv
častnega občana in spominske
plakete občine, župan pa bo
podelil županova priznanja.
To je tudi čas, ko se na številnih dogodkih in prireditvah v čast
občinskemu prazniku zberemo, da se udejstvujemo na
področju kulture in športa,
da se srečamo in da se
družabno pogovorimo.

Foto: arhiv DEM

Selnica6:Selnica

Nadaljevanje gradnje HE Fala – posnetek iz leta 1916
elektrifikacijo zaselkov na
Duhu na Ostrem vrhu, asfaltiranje ceste Selnica –
Fala, gradnjo vodovodnega omrežja Selnica –
Fala, prenovo, asfaltiranje
ceste Ruše – Fala po
desnem bregu Drave, ter za
gradnjo stanovanj na Fali in
drugje.

Stara stikalnica

Foto: arhiv DEM

Foto: arhiv DEM

Pomembno je omeniti, da
je bilo na Fali možno
spuščati
splave
skozi
poseben objekt splavnico.
HE Fala je zdaj prenovljena, z avtomatiziranimi postopki zagona, ustavitve in posluževanja zapornic,
procesni računalnik nadzira in upravlja objekt.
Ob prenovi Elektrarne Fala so se
odločili, da se prostori stare strojnice
in oprema uporabijo za ureditev
muzeja. Z ureditvijo muzeja na Fali
se je ohranila oprema in dokumentacija, ki je bila uporabljena za
proizvodnjo električne energije od
začetka obratovanja. Na Fali je
zdaj možno primerjati opremo, ki je
bila ob gradnji na začetku stoletja
na vrhuncu takratnih tehničnih
dosežkov, z opremo, ki je zdaj vgrajena v novih strojih in predstavlja
ravno tako vrhunec današnjih
tehničnih dosežkov. Sedaj je to
tehniški muzej, ki ga s posebnim
ponosom pokažemo domačim in
tujim turistom.

Najvišje priznanje v občini je
naziv častnega občana občanke. Ta naziv se v obliki
posebej oblikovane listine
podeljuje praviloma vsako
peto leto, za izjemno življenjsko delo in dejanja ter zasluge, ki imajo velik pomen
za napredek in ugled

Znamenite stare turbine - stara strojnica
MAJ 2009
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Občine Selnica ob Dravi. Drugo najvišje priznanje
občine je spominska plaketa, ki se v obliki občinskega
grba, odlitega v bron, podeljuje zaslužnim
posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli pomembne uspehe na
področju, na katerem delujejo, in so s tem bistveno
prispevali k razvoju in ugledu občine, lahko pa tudi ob
njihovih pomembnejših jubilejih. Tretje priznanje je županovo priznanje, ki ga podeljuje župan, neodvisno od
občinskega sveta. To pomeni, da župan po svojem
mnenju ali na utemeljen predlog oceni, kdo si za svoje
delo zasluži umetniško oblikovano listino z grbom
Občine Selnica ob Dravi.
Ko se letos že desetič zapored srečujemo ob
občinskem prazniku, ugotavljamo, da je to že dolga
tradicija. Pa saj tradicija nastaja z leti, mar ne? Če smo
še v začetku samostojnosti občine še nekoliko čudno
gledali na direndaj okrog občinskega praznika, pa
sedaj s tem v zvezi vedno bolj občuteno ugotavljamo
pripadnost kraju.
Prav zaradi občinskega praznika in vsega naštetega,
vam v svojem imenu in imenu Uredniškega odbora Selniških novic želimo prijetno praznovanje.

Foto: Slobodan TATALOVIČ
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Spominska plaketa Občine Selnica ob Dravi

Slobodan TATALOVIČ

USPELO NAM JE. LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
JABOLKO JE DOBILA 60.000 EUR
Napori občanov, organizacij, podjetij in naše občine
so pripeljali do ustanovitve naše Lokalne akcijske
skupine LAS JABOLKO. Uradno je zaživela v začetku
januarja 2009, ko je več kot 100 članov pristopilo k ustanovitvi in podpisu ustanovitvene konzorcijske
pogodbe. Skupaj smo pripravili razvojno strategijo za
razvoj našega kraja in na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, prehrano in gozdarstvo uspeli postati ena od 33
potrjenih LAS skupin v Sloveniji. Po vseh merilih smo najmanjši med njimi (število prebivalcev in površina
ozemlja) in tudi edini LAS, v katerega je vključeno le
območje ene same občine. Z našo strategijo smo
prepričali komisijo in ministrstvo, ki nam je tako za leto
2009 dodelila dobrih 60.000 EUR sredstev, ki jih lahko
porabimo za projekte in razvoj v naši občini. To pa je
šele začetek, saj bomo takšna ali celo višja sredstva
dobivali tudi v naslednjih letih.

Zakaj smo ustanovili LAS JABOLKO?
Vsi, ki smo sodelovali pri ustanovitvi, smo se zavedali,
da bomo od tega imeli koristi vsi mi, ki živimo in delamo
v Občini Selnica ob Dravi. S tem denarjem bomo laže
in hitreje prišli do uresničitve tistih razvojnih idej, ki jih
drugače ne bi mogli izvesti oziroma bi jih uresničili šele
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čez nekaj let. V letošnjem letu razmišljamo npr. o
nakupu stojnic, izdelavi turističnega prospekta o naši
občini, ureditvi brezplačnega dostopa do računalnikov in interneta v info točki v občini, ureditvi
občinskega pritličnega prostora za delovanje društev,
srečanja, sestanke in razstave. Seveda pa so to samo
nekatere od številnih idej in pobud, ki ste jih dali na
srečanjih občanov. Prvi razpis, na katerega lahko
posredujete svoje projekte in ideje za leto 2009, je že
razpisan in objavljen na spletni strani občine
www.selnica.si pod rubriko razpisi.
Sedaj, ko smo tudi uradno potrjeni, vse tiste, ki še niste
naši člani, znova vabimo, da se nam pridružite. Vse,
kar želite izvedeti o našem LAS JABOLKO, strategiji,
ciljih, članih in vodstvu, lahko najdete na spletni strani
občine pod rubriko LAS JABOLKO. Z veseljem pa vam
bomo odgovorili tudi, če pokličete na 02/673 0202 ga.
Marico Praznik ali Andrejo Tajke.
Andreja Tajke
in Mojca Roj,
predsednica
LAS JABOLKO
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IZOBRAŽEVANJE
Župan občine Selnica ob Dravi Jurij
Lep skupaj z direktorico občinske
uprave Karin Jurše nenehno skrbi za
dodatno izobraževanje občanov.
Ponosni smo lahko, da smo ena
redkih
občin,
v
kateri
je
omogočeno vsem občanom dodatno usposabljanje, in to povsem
brezplačno ali z minimalnimi stroški.
V letošnjem letu so bila izvedena ali
se še izvajajo naslednja dodatna
izobraževanja ali delavnice.
V januarju je bila delavnica na
temo »Dopolnilna dejavnost na
kmetiji in osebno dopolnilno delo«.
Program je bil namenjen osebam, ki jih zanimajo dinamične oblike dela in možnosti zaposlovanja, kot je
osebno dopolnilno delo in dopolnilna dejavnost na
kmetiji. Udeleženci so bili seznanjeni z vrstami dejavnosti oziroma deli, ki odpirajo nove možnosti za zaposlovanje, za dodatni zaslužek. Seznanili so se s pogoji
za registracijo posameznih oblik dopolnilnega dela in
dobili informacije, kam po pomoč in nasvet. Delavnica
se je odvijala v dveh terminih in je bila dobro obiskana.
V februarju se je pričel nadaljevalni tečaj nemškega
jezika z manjšimi začetnimi težavami. Tečajnikom bi se
lahko pridružilo več občanov, ki že obvladajo nekaj
jezika in bi s tem še izpopolnili svoje znanje. Vsekakor
pa so zaradi resnično dobre in sposobne profesorice
Maruše Pen vsi tečajniki zelo zadovoljni in bodo
resnično odnesli veliko znanja nemškega jezika. Osnovno sporazumevanje bo potekalo veliko laže in tis-

Zadnji nasveti pred zaključkom usposabljanja
tim tečajnikom, ki imajo večkrat opraviti z nemško govorečimi, bo v veliko pomoč. Tečaj nima poudarka na
nenehnem učenju slovnice in pisanja, temveč na govorjeni besedi; to je bistvenega pomena za vse tečajnike, s tem pa tudi veliko težje delo za voditeljico
tečaja Marušo. Ima potrpljenje in hvala ji zato.
Vsekakor upamo, da to ne bo zadnji tečaj in se bomo
še velikokrat srečevali v takšni in drugačni vlogi. Na
končni izlet ob zaključku tečaja pa nikakor ne gre pozabiti.
Prav tako je v februarju potekala delavnica »Spoznavanje dela z računalnikom«. Program je bil namenjen
vsem, ki želijo spoznati delo z računalnikom in osvojiti
osnove računalništva. Tečaj se je odvijal v računalniški
učilnici v osnovni šoli Selnica ob Dravi. Potekal je štiri
dni v tednu po štiri ure. Udeleženci so osvojili osnovna
znanja operacijskega sistema Windows, programa
Word, seznanili so se z internetom in pošiljanjem elektronske pošte. Računalniška učilnica je bila povsem
polna; to je dokaz več, da so naši občani resnično
zainteresirani za dodatno izobraževanje. Vsem namreč postaja jasno, da brez računalnika danes na žalost
ne gre več. Tečajniki so bili iz vseh starostnih skupin in s
potekom tečaja so bili v veliki večini zadovoljni. Župan
Jurij Lep je povedal, da bodo takšen tečaj pripravili
tudi za prebivalce Gradišča na Kozjaku. Dokaz več, da
so na »občini« prišli do spoznanja, da ni vse v centru,
ampak je veliko prebivalcev na podeželju.
V mesecu marcu je bil organizirano s pomočjo novoustanovljene Lokalne akcijske skupine ali krajše LAS predavanje »Načrtovanje projekta s pomočjo logičnega
okvira«, ki je temeljilo na praktičnem primeru in v dveh
delovnih dneh se je izvedelo marsikaj koristnega za
pripravo uspešnega projekta, s katerim bi želeli kandidirati na razpoložljiva sredstva EU in drugih razpisov.
Hvala županu in občinski upravi, da so dane možnosti
za dodatno izobraževanje, in upamo, da bo v prihodnosti tega še več.
Besedilo in fotografije:
Janez URBAS,
podžupan

Del osnutka projektne naloge
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ULICA

Ulica, v kateri nekateri ne vedo, kaj bi radi.

Tukaj so bili nekoč ležeči policaji.

Občani živimo na različnih krajih naše občine, nekateri
ob glavni prometnici, drugi ob stranskih cestah in
ulicah. Veliko pa jih živi odmaknjeno od prometnic,
ulic, trgovin in vsega danes tako samoumevnega. Ti
občani ne zahtevajo od lokalne skupnosti ničesar
nemogočega. Zadovoljni so z urejeno makadamsko
cesto in povsem običajnimi storitvami, ki so jim na voljo.
Nikoli ne pomislijo na kaj nemogočega, sploh pa ne
na nesmotrno izkoriščanje občinskega proračuna, v
katerega velik delež prispevajo tudi svoja sredstva.
Spoštujejo zakonodajo in s tem vse zakone, ki jih je
potrebno upoštevati za normalno življenje v lokalni
skupnosti. Ti ljudje so zadovoljni z vsako najmanjšo
stvarjo, pa naj bo to samo običajni dražnik na njihovi
poti do doma ali porezano grmovje. Znajo ceniti in biti
hvaležni. V sebi si mislijo: Nekdo se je spomnil na nas,
nismo povsem pozabljeni.
Na drugi strani pa imamo občane, ki živijo v
neposredni bližini glavne prometnice, imajo urejeno
ulico, vodo, elektriko, kabelsko, internet in v zimskem
obdobju jim ni potrebno razmišljati, kako bodo odšli od
doma ali se vrnili, na ulici ni podrtega drevja, ni
nepremagljivih klancev in ostrih ovinkov. V vročem po-

letju jim ni potrebno varčevati s pitno vodo …… Kaj
pa drugi? V hribih v poletju ni vode, vendar nihče ne
tarna in zaradi tega ne uničuje družbenega premoženja in s tem ne siromaši občinskega proračuna.
Obstaja pa ulica, kjer je določenim posameznikom
popolnoma vseeno, kaj se dogaja okrog njih.
Obstaja ulica, ki bi jo radi nekateri zaprli, napravili bi jo
za slepo.
Obstaja ulica, v katero je lokalna skupnost vložila že toliko denarja, da bi jo lahko v celotni dolžini preplastili s
povsem novo asfaltno prevleko. Denar pa je bil
porabljen za prometne znake, ki so se nenehno menjavali, in za različne zapore ulice. Vendar uporabniki
(samo nekateri) niso bili nikdar zadovoljni, stroški pa
vedno večji.
In na koncu obstaja ulica, v kateri si lahko posameznik
dovoli, da odstrani ležeče policaje ter s tem napravi
velike stroške v občinskem proračunu.

Pišem ... tebi
Že dolgo nisem pisala,
že dolgo se nisem smejala.
Predolgo sem jokala,
se obremenjevala,
živeti sem se bala.
Danes spet ti pišem,
da nov spomin narišem.
Še vedno te nisem pozabila,
čeprav sem se močno spremenila.

Besedilo in fotografije:
Janez URBAS,
podžupan

Ne vem, kaj z mano naredil si,
življenje v mavrico spremenil si mi.
Bil si kot sonce in dež,
bil si moj mali čudež.
Sedaj se smejim, zdi se sončen dan,
a še vedno zaboli, ko solza po licu polzi.
Pošlji mi novo moč, da se ne izgubim,
trenutek sreče – za spomin.
Utrni dve zvezdi mi z neba,
naj v življenje me povrneta.
Anja Senekovič
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NASVETI ZA POMLADNE DNI
Pomlad je letni čas v zmernih geografskih območjih. Koledarska
pomlad traja od 21. marca (pomladansko enakonočje) do 21. junija
(poletni solsticij- sončni obrat). Meteorološka
pomlad
zavzema
mesece marec, april in maj.
Pomlad je pred vrati, zato imam za
vas nekaj nasvetov, ki vam pripomorejo k boljšemu počutju.
• Končno je prišla pomlad. Narava
se prebuja iz zimskega spanja, mi
pa smo kar naprej utrujeni. In kaj se
dogaja z nami? Namesto da bi bili
polni energije in dobre volje, smo
brezvoljni in zaspani. Ta 'bolezen'
ima tudi ime – spomladanska utrujenost.
• Pozimi je veliko ljudi nagnjenih k
temu, da preveč pojedo. Kdor preveč je, postane lenoben in brezvoljen. Zdaj je pravi čas, da v
vsakodnevno prehrano od časa do
časa vpeljete sadni ali zelenjavni
dan. Pomladansko utrujenost lahko
premagate tudi z gibanjem. Z
ničimer ne boste na dolgi rok

izboljšali aktivnosti in vzdržljivosti bolj
kot s športom. Poleg tega je trenirano telo bolj odporno.
• Kaj pa pravite na novo pomladansko pričesko? Poskusite s
prečko na drugi strani lasišča, s trajnim kodranjem las ali pa z novimi
prameni. Zaradi novega videza zažari prav vsak, ravno tako pa tudi v
novih oblačilih živih barv.

boste svetlobe in zraka, natrgali
marjetice, lahko pa se odpravite
tudi v savno in tako telo pripravite
na vedno višje temperature. Oboje
bo okrepilo vaš imunski sistem!

In če se pomladanska utrujenost
vendarle pojavi, se prepustite zehanju, saj to dejansko lepo sprošča
obrazne mišice.

• S temperaturami narašča tudi
pogum. Kaj menite o sprehodu
skozi gozd in po travnikih? Naužili se

Prispevek pripravila:
Špela Večernik

NADARJENI GLASBENIKI
Meseca marca je v Sloveniji potekalo državno tekmovanje mladih glasbenikov.V disciplini kitara je
učenka 5. razreda OŠ Selnice ob Dravi, Mirjam Motaln,
v kategoriji 1. a dosegla 95,67 točk in 1. mesto pod
mentorstvom prof. Anje Pirjevec. Kot prva v svoji kategoriji je 23. marca 2009 nastopila na koncertu prvonagrajencev v Ljubljanski Filharmoniji.
9.marca pa je v Beogradu potekalo 6. mednarodno
tekmovanje Davorina Jenka.V disciplini trobil sta najboljši rezultat dosegla oba tekmovalca prof. Dušana
Remšaka. V predkategoriji ( to je do 10 let) je Rene
Hlade (prav tako učenec 5. razreda OŠ Selnica ob
Dravi) dosegel 100 točk ( največ možnih) ter specialno
nagrado. Enako 100 točk in specialno nagrado je v 2.
kategoriji osvojil Anžej Remšak, učenec 9. razreda OŠ
Janka Glazerja iz Ruš.
Menim, da si mladi glasbeniki z mentorjema zaslužijo
vse čestitke ter objavo v vaših, naših Selniških novicah.
Karmen HLADE

Neposredno po tekmovanju v Beogradu.
MAJ 2009
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PO SLEMENU
Slemen je vedno bolj
obiskana točka v občini Selnica ob Dravi. Vedno več
ljudi spoznava, da je to ena
izmed najlepših točk za
iskanje notranjega miru in
kramljanje s prijatelji. Zlasti
ob pomladnih dnevih, ko se
vse koplje v obilici sončnih
žarkov, ki nam pregrejejo
od zime utrujene kosti. Slemen je lep in s pomočjo
vseh njegovih prebivalcev
in obiskovalcev bo takšen
ostal. Žal pa so na njem predeli, ki motijo in bodejo v
oči, tako domačine kot
prehodne goste. S časom
in s potrpežljivim vztrajanjem domačinov se bo tudi
to izboljšalo.

po prehodu mostu, ki je
vodil iz gradu v stekleno
hišo, zavijemo levo. V dokaj
zanemarjenem
okolju
poiščemo stezo, ki vodi do
starega gradu Viltuš (castrum Wilthaus iz okoli leta
1200). Vsekakor se nam bo
napor ob vzponu obrestoval. Videli bomo del
zgodovine in morda tudi
usode objekta pod nami.
Stari grad Viltuš naj bi zavzeli uporni kmetje in takrat
je bil hudo poškodovan.
Lastniki in njihovi potomci
so kasneje grad opustili in
pričeli gradnjo novega. (O
podrobnosti Viltuških, njihovem življenju, o pretresljivi
usodi sedanjega gradu in
ustreznimi fotografijami več
v prihodnjih številkah Selniških novic).

V prejšnjih številkah Selniških
novic je bila pot po SleNekoč je bila pravljica, danes …
tuš. Nihče nam tega ne bo prepovedoval, saj tudi v času
dobesednega ropanje in uničevanja enega najlepših slovenskih
gradov nihče ni posredoval. Žalost
propadajočega lepotca pa se
nadaljuje in ravno zato vsem priporočam, da se povzpnejo na hrib
za gradom, kjer je stal stari grad. Vsi,
ki si bodo ogledali stari grad, bodo
videli žalostno usodo gradu, ki stoji v
neposredni bližini ceste.
S potjo po Slemenu torej pričnemo
ob vzhodni strani gradu Viltuš. Takoj

Začetek naše poti

Grad in takšen bo jutri novi, če? …

menu že predstavljena, vendar z
druge smeri. Tokrat se bomo podali
na vrh Slemena z gradu Viltuš, ene
največjih črnih točk tega območja.
O obstoječem gradu samo toliko,
da je tam začetek poti.
Običajno se do mesta, od koder
želimo na pohod, pripeljemo z avtomobilom, v tem primeru lahko
tudi z javnim prevoznim sredstvom,
saj je avtobusna postaja v
neposredni bližini. Avtomobil lahko
parkiramo na območju gradu VilSteza k razvalinam starega gradu
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Špicova kapela
Po vzponu do starega gradu se
vrnemo po isti poti nazaj, saj je
nadaljevanje za nepoznavalce
prezahtevno. Zopet smo na cesti, ki
vodi mimo gradu navkreber, proti
Špicu in Žandarkeju. Najbolje je, da
gremo po utrjeni in dobro urejeni
cesti, lahko pa čez čas zavijemo
desno v hrib po stari kolovozni poti.
Ta je zaradi listja in zapuščenosti
nekoliko zahtevnejša, vendar precej krajša.
Gozd se počasi umika in tisti, ki so
presekali cesto oziroma pešačili po
stari poti, se srečajo zopet z utrjeno
cesto. Na desni imamo lep pogled

Rožičeva kapela
na Dravsko dolino in okoliške kraje
pod Pohorjem. Ovinek ali dva in na
levi že vidimo Žandarkejevo, na
naši desni pa Špicovo.
Hojo nadaljujemo po utrjeni cesti,
kaj lahko pa se nam lahko zgodi,
če želimo prečkati pot, da zaidemo
in pridemo povsem na drugo stran..
Pohod na Slemen se nam bistveno
podaljša ali celo zaključi. Počasi za
nami izgine Žandarkejevo, zopet
smo v gozdu. Vendar ne za dolgo,
kaj kmalu smo na dvorišču pri Bolohovem. Pot nadaljujemo po jasi s
čudovitim pogledom na Maribor in
okolico.

bomo našli ustrezne poti. Odsek je
kratek in že smo pri Rožičevi kapeli.
Od tukaj gremo skozi gozd do
ceste, ki vodi z Jelovca. Pred nami
v daljavi se vidi koča na Žavcarjevem vrhu, na desni pa je Lorbekovo. Pot je od tukaj naprej
označena in nas skozi dvorišče pri
Rušniku vodi na Žavcarjev vrh (opis
v prejšnji številki SN) ali do turistične
kmetije Pri starem kovaču.
Janez Urbas
Foto: Aljaž in
Janez URBAS

Mimo Hajda pridemo do Ropreda,
kjer je v neposredni bližini hiše
razpotje. Najbolje je, da krenemo
desno mimo Ropreda in Lukiča ob
Rožičevi kapeli. Kolikor bomo pot
nadaljevali na levo, bomo prišli
samo do kmetije Dremelj, naravnost pa v Habidov ali Feldbacherjev graben.

Skozi gozd proti vrhu

Pot torej nadaljujemo mimo Lukiča.
Tukaj ni več utrjene ceste, zato
hodimo po kolovozu oziroma po
travniški shojeni poti. Nikakor ni
primerno hoditi po travnikih, ker ne

Pogled proti Žavcarju
MAJ 2009
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POMLAD
Zima je obdobje, ko naš organizem
na neki način skupaj z naravo bolj
ali manj počiva. V obdobju, ko se
prehranjujemo
nekoliko
manj
zdravo, saj potrebujemo veliko energije ob mrzlih zimskih dneh in aktivnostih, ki jih opravljamo, se prav
prileže prihod pomladi in s tem prebujanje narave, ki nam ponuja
številne rastline, katerih bolj ali manj

Čemaž: Ob sprehodu po pom- Recept:
ladanskem gozdu lahko v senčnih
in bolj vlažnih delih gozda naletimo
na čemaž ali divji česen. Nikar ga
ne pustite tam. Poskusite njegovo
listje in ga naberite še nekaj za
seboj.

SKUTIN NAMAZ S ČEMAŽEM
½ kg puste skute (lahka),
½ lončka kisle smetane (lahka),
1 čebula (najbolje šalotka),
1 šopek čemaža,
sol, poper, kumina.

Čemaž velja za uspešno sredstvo
proti arteriosklerozi, znižuje krvni tlak,
vpliva na agregacijo krvnih ploščic
in znižuje holesterol. Spodbuja delovanje žlez in krvni obtok ter čisti
celotno prebavno pot in dihalne
poti.

Skuto in smetano zmešamo, dodamo drobno narezano čebulo,
drobno narezan čemaž, kumino in
po okusu solimo in popramo. Vse
skupaj dodobra premešamo in
ponudimo skupaj z opečenim
kruhom.

Navadna kopriva: Ko tako
nadaljujemo naš spomladanski
sprehodu ob poti, kar hitro naletimo
na še eno rastlino, ki nam oznanja
prebujanje narave. To je navadna
kopriva. Veliko ljudi se nanjo jezi, ker
zarašča najlepšo zemljo in jo
neusmiljeno krči. Žal pa se pri tem
ne zavedajo, kako zelo zdravilna
rastlina je to.

Čemaž

Pomlad se prebuja.
zdravilne učinkovine naše telo
nujno potrebuje za čiščenje in
krepitev organizma. S prihodom
pomladi se tudi odpravimo na prve
sprehode v naravo, kjer občudujemo prebujajočo se naravo, in
ravno na takšnih sprehodih lahko
naberemo številne rastline, ki so se
prve prebudile iz zimskega spanja in
katerih učinkovine zelo prijajo
našemu telesu.

14
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Čemaž diši po česnu in tudi
uporablja se lahko enako kot
česen. Seveda je čemaž veliko
kvalitetnejši od česna, ki ga danes
lahko kupimo v trgovini ali pri branjevkah. Običajno je ta česen hibrid
in pridelan na Kitajskem pod
vprašljivimi
pogoji
pridelave.
Kuhanim jedem dodamo čemaž
šele, ko jih postrežemo. Kuhan namreč
izgubi
veliko
zdravilnih
učinkovin, okus in ostrino. Iz čemaža
lahko pripravimo različne prelive za
solate, testenine in krompir. Odlična
je čemaževa juha ali skutin namaz.
Vložimo ga lahko v olivno olje, ga
sušimo ali shranimo v zamrzovalnik.
Pri nabiranju čemaža moramo biti
previdni, vedno naj nas vodi
močan vonj po česnu in ne bo
nikakršnih težav pri nabiranju. Lahko
ga zamenjamo tudi za strupene
rastline, kot so bela šmarnica, jesenski podlesek in bela čmerika.

Čaj navadne koprive pomaga pri
vnetjih ledvic, sečevodov, ledvičnih
kamnih, obolenjih jeter in žolča,
obolenju vranice in čirih želodca in
črevesja. Znižuje pa tudi krvni sladkor in drogo. V svoji sestavi ima vitamin A in C, železo, magnezij,
natrij, kalij, silicij, fosfor, kalcij in
druge sestavine.

Navadna kopriva
Koprive pa niso samo zdravilne,
ampak so prva zelenjava, ki jo uživamo kot špinačo. So izredno
hranilne, lahko rečemo, da med
vso zelenjavo vsebujejo največ bel-
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jakovin in rudnin. Koprive nabiramo
mlade za takojšnjo uporabo ali za
sušenje. Sušiti jih moramo v senčnih
legah. Poleg dobre špinače pa
lahko koprive dodamo tudi drugim
zelenjavnim jedem ali pa iz njih
pripravimo juho.
Recept:
KOPRIVOVA JUHA
3 dag masla,
1 čebula (najbolje šalotka),
2 krompirja,
1 skodelica prekuhanih in sesekljanih kopriv,
2 žlici kisle smetane,
jušna zelenjava,
sol, poper, kumina.

like porabe spada regrat med zaščitene rastline.
Velja omeniti, da poleg veliko
zdravilnih učinkovin vsebuje več vitamina A, kot ga ima korenje.

Trobentica: je ena izmed
prvih znanilk pomladi, je trajnica.
Raste po travnikih, grmovju in svetlih
gozdovih širom po Slovenije. Od
januarja do maja nabiramo
rumene cvetne liste brez zelenih
čaš. Zaužijemo jih sveže ali jih
sušimo.

Sesekljano čebulo skupaj s krompirjem prepražimo na maslu, čez čas
dodamo
sesekljane
koprive.
Dolijemo vodo, dodamo jušno zelenjavo, solimo po okusu in
kuhamo. Na koncu dodamo kislo
smetano.

Navadni regrat: V zgodnji
pomladi požene prve lističe tudi
navadni regrat. Svež regrat
uporabljamo za pripravo odlične
pomladne solate, ki krepi organizem, olajšuje presnovo ter pomaga pri čiščenju krvi. Pri regratu
niso uporabni samo listi, uporaben
je v celoti od korenin do cvetov za
pripravo različnih jedi in čajev.
Vsekakor pa se največ regrata
porabi za solato, ki je v pomladnih
mesecih zelo priljubljena. Zaradi ve-

Vijolica
Vijolico lahko uporabljamo za
sušenje ali jo uživamo svežo. Liste
lahko uporabimo za pripravo solate, z listi in cvetovi zgostimo pomladne zelenjavne juhe, s cvetovi
odišavimo sladice ali napravimo
marmelado in piškote. Marmelada
je zelo okusna in jo večkrat pripravljamo.

Trobentica
Trobentica vsebuje glikomide saponine, eterična olja. Deluje pomirjevalno in nadomešča izgubljeni C
vitamin v organizmu, ki ga v pomladanskem času zaradi temperaturnih sprememb in
različnih
virusnih obolenj nujno potrebujemo.

Recept:
POMLADANSKA SOLATA
Regratovi listi (odvisno, za koliko
oseb želimo imeti solate),
1 skodelica cvetov trobentice,
1 skodelica listov vijolice,
½ skodelice cvetov vijolice,
2 trdo kuhani jajci,
2 kuhana in pretlačena krompirja,
15 dag domačega rženega kruha,
Sol, domači jabolčni kis, olivno olje.
Vse sestavine dobro operemo,

Vijolica: je skromna rastlina. skuhamo jajce in krompir. Ko je
Vendar v sebi skriva veliko moči, ki
deluje na naše telo v tem pomladanskem obdobju.
Moč vijolice so poznali že naši predniki. Danes jo uporabljajo kot
učinkovito sestavino zdravil proti
raku, zlasti raku dojke in pljučnega
raka. Vijolica med drugim vsebuje
solicinsko kislino, ki je podobna
glavni učinkovini aspirina. Blaži
glavobol in migreno. Pomaga pri
kašlju, astmi, bronhitisu in vnetju
grla. Odpravlja kožne težave in
blaži revmatične.

krompir kuhan, ga pretlačimo in mu
dodamo sol in polovico kisa, ki smo
ga namenili za pripravo solate. V
večjo skledo damo vse sestavine,
prelijemo z olivnim oljem, čez čas
še s pretlačenim krompirjem. Vse
skupaj premešamo. Po okusu
dosolimo in dokisamo. Dodamo
domači kruh, ki smo ga prej narezali
na kocke in ga opekli, premešamo
in na koncu dodamo še narezana
jajčka.
Janez Urbas
Foto: Janez URBAS

Regrat
MAJ 2009
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»VELEMOJSTER« V ŠAHU in TAROKU
Verjetno še marsikdo ne
ve, da imamo v Selnici
vrhunskega šahista in
igralca taroka. Da si res
zasluži naziv vrhunskega
igralca potrjujejo njegovi
uspehi.
Leon Krajnc se je rodil leta
1943 v Lomanošah pri
Gornji Radgoni. Ima kar
dva poklica, saj je
univerzitetni diplomirani
ekonomist in prometni inženir. Vseh 40 let je delal
na Slovenskih železnicah,
kjer je začel kot vlakovni
upravnik in končal kot direktor Prometne službe in
Službe za organizacijo
transporta za celotno območje Slovenije in Istre na
upravi ŽG v Ljubljani. S
šahom se je srečal že na
osnovni šoli v Gornji Radgoni in gimnaziji v Murski
Soboti. Kasneje je v Mariboru osvojil prvo kategorijo, za kaj več pa ni
bilo časa. Igral je za ŠK
»Kovinar » Maribor, s katerim so bili dvakrat republiški
prvaki, in igrali so tudi v drugi zvezni
jugoslovanski ligi. Leta 1975 je bil
peti na prvenstvu v Mariboru in se s
tem uvrstil na republiško prvenstvo,
kjer je bil štirinajsti.
Šah in službena kariera navadno ne
gresta preveč skupaj in tako je bilo
tudi pri Leonu. Leta 1976 je zaradi
študijskih in službenih obveznosti za
kakšnih dvajset let popolnoma
prenehal s šahom. V devetdesetih
letih ga je predsednik ŠK »Branik«
pregovoril, da se je ponovno aktiviral. V šestih letih so iz tretje lige
napredovali v Državno ligo. Sedaj
igra v prvi ligi za ŠD »Hoče«. Bil je
tudi stalni član železničarske
reprezentance Slovenije, s katero
so leta 2000 na Železničarski olimpijadi v Dresdenu osvojili 6.mesto.
Z dopisnim šahom se je srečal že
leta 1969 v Vrnjački banji na
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Leon Krajnc
železničarskem državnem prvenstvu. Igral je kar nekaj turnirjev v
bivši državi in tudi 16 partij za
državno reprezentanco. Bil je tudi
član slovenske reprezentance in
pripomogel k veliki zmagi
na
prestižnem ekipnem tekmovanju –
Turnirju republik.
Zdaj, ko je upokojen, je aktivneje
začel igrati dopisni šah, ki se igra
pod okriljem ICCF-mednarodne šahovske zveze, direktno prek spletnega strežnika. Je stalni državni in
olimpijski reprezentant. Leta 2006 je
bil tudi državni prvak. Igra za ekipo
Annunnaki iz Moravč, ki je edina
slovenska ekipa, uvrščena na tekmovanje za svetovni pokal. Leta
2002 je zmagal na evropskem mojstrskem turnirju in se uvrstil na PFturnir za svetovno prvenstvo. Igral je
na prvi deski za slovensko reprezentanco na kvalifikacijah za 16. in 17.

- MAJ 2009

olimpijado. Pravkar igra
na prvi deski za Slovenijo
na turnirju Marenostrumprvenstvo Sredozemskih
držav in Danube cub- prvenstvo
Podonavskih
držav. Na osnovi izrednih
rezultatov mu je leta 2007
na ICCF- kongresu v
Buenos Airesu priznan
naziv IM- mednarodni
mojster in leta 2008 na
ICCF- kongresu v Sofiji
naslov SM- višji mednarodni mojster. Ima pa osvojena že tudi dva bala za
velemojstra. Tako mu
manjka samo še eden do
popolnega naslova. Na
svetovni rating lestvici
zaseda trenutno 343.
mesto na svetu. Na prijateljskih
dvobojih
slovenske reprezentance
z Nemčijo, Finsko, Anglijo,
Škotsko in Francijo je
dosegel rezultat 9 točk iz
desetih partij.
Poleg šaha je njegov
drugi miselni hobi tarok.
Skupaj z ženo Ireno, domačinko iz Selnice, sta člana registriranega tarok kluba Pagat Hoče
in imata s tem tudi licenco na vseh
uradnih tekmovanjih v Sloveniji.
Turnirji za državno prvenstvo se
igrajo po raznih krajih v Sloveniji
(Ljubljana, Laško, Celje, Ormož,
Bled, Hoče, Trebnje, Postojna…).
Turnirjev se udeležuje povprečno
160-190 igralcev. Leta 2007 je bil
drugi na slovenski rating listi. Tudi
žena Irena je odlična igralka
taroka- verjetno trenutno ena najboljših žensk v Sloveniji, saj je na
zadnjih dveh turnirjih 7.2.2009 v
Laškem in 14.3.2009 v Postojni bila
najboljša med ženskami.
Besedilo in fotografija:
Špela Večernik

Selnica6:Selnica

7.5.2009

1:02

Page 17

Foto: Foto Anka

OZAVEŠČANJE PREBIVALSTVA

Mnoge države IN tudi naša, med
njimi tudi evropska skupnost, pozivajo prebivalstvo k odgovornemu
odnosu do narave in njenih bogastev. Vsak, še tako majhen
prispevek, tudi posameznikov,
lahko pripomore, da oblažimo
katastrofo, ki nam jo napovedujejo.
Kot majhen prispevek k tem
prizadevanjem je tudi naš projekt
Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja, ki ga že vrsto
let spodbuja in usklajuje Turistična
zveza Slovenije in Turistično društvo
Selnica ob Dravi.
Namen
vseslovenske
spomladanske akcije pod sloganom Prebivalci Slovenije, pometimo pred
svojim pragom-tam se začenja
naša dežela! Je urejati okolje, da
bo privlačno tako za prebivalce kot
za obiskovalce, prispevati k ozaveščanju in s tem tudi h kakovosti
življenja. Dejavnosti, ki so obenem
tudi uvod v projekt Moja deželalepa in gostoljubna, so usmerjene v
urejanje
bivalnega
okolja,
podeželja, nabrežij potokov, jezer,
rek in morja, gozdnega prostora,
okolice prometnih poti. Tudi turistično društvo se bo odzvalo tej akciji, povabilo prebivalce Selnice k
aktivnosti pri urejanju in čiščenju
okolja…Skratka povsod, kjer je to
potrebno.

Ob dnevu zemlje smo posadili rdečo bukev
Kot veste, pa v marcu in
aprilu obeležujemo tudi svetovni pravi kar 2000 litrov vode na
dan voda (22. marec) in svetovni mesec.
dan Zemlje (22. april). Storimo nekaj • Med umivanjem zob in obraza ter
konkretnega tudi v našem okolju. Z britjem zapirajte vodo; na minuto
aktivno vlogo posameznika se vz- lahko tako prihranite 9 litrov vode.
postavlja tudi odgovornejši odnos • Namesto kopanja v kadi se
do
narave,
neposrednega poskusite prhati manj kot 5 minut in
privarčujte do 400 litrov vode
človekovega okolja.
O vseh naših akcijah bomo obvestili tedensko.
širšo skupnost in medije. Vsi potrebni • Pomivalni stroj in pralni stroj
obrazci o posameznih čistilnih akci- uporabljajte samo ko sta polna in
jah so na sedežu Turističnega privarčujte tako vodo kot energijo.
društva Selnica ob Dravi. Prosimo • Pri kupovanju novega pomivalvsa društva, posameznike, občino nega ali pralnega stroja bodite poin druge, da nas o svojih aktivnostih zorni na varčnost in porabo vode.
obvestijo. Akcije bomo skušali • Pri ročnem pomivanju posode
medijsko izpostaviti. Prvi program TV vode ne pustite teči.
Slovenija bo ob ponedeljkih ob 21. • Hrano kuhajte v čim manjši količini
uri predvajal oddaje o turizmu Na vode – s tem varčujete z vodo in
energijo ter zadržite hranilne snovi
lepše.
Turistično društvo Selnica ob Dravi hrane.
priporoča občini, da skupaj očis- • Premislite o resnični potrebi
timo ribnik v parku viltuškega gradu, nakupa ustekleničene vode, ki je
izobesili bomo pa tudi plakate Pre- lahko nekaj tisočkrat dražja od
bivalci Slovenije, pometimo pred vode iz pipe.
svojim pragom-tam se začenja • Pomislite, če lahko vodo, ki ste jo
uporabili pri kuhi, uporabite tudi za
naša dežela.
Pa še nekaj o svetovnem dnevu zalivanje rož.
voda. Čeprav je 22. marec-sve- • Za zalivanje vrta uporabite
tovni dan voda-že za nami, bi vam deževnico in zalivajte zjutraj ali
radi ponudili nekaj nasvetov, kako zvečer, ko je izhlapevanje manjše.
varčevati z vodo:
Predsednica TD
• Preverite račune in števce - ena
Ivanka FREŠER
sama puščajoča pipa lahko zaMAJ 2009
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POROČILO O DELU TURISTIČNEGA DRUŠTVA
SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2008

Pred tremi leti, marca 2006, sem ob
prevzemu funkcije predsednice
društva obljubila, da bo moja prva
skrb ohraniti dobro ime tega
društva. Prepričana sem, da mi je
to tudi uspelo.
Turistično društvo Selnica ob Dravi
je eno najbolj aktivnih in delavnih
društev v občini. To trditev bom argumentirala z naslednjimi dejstvi.
Pa začnimo pri naših prireditvah.
Uspešno smo izpeljali 9. turistični
ples, Zlato vrtnico, binkoštni pohod,
praznik jabolk, kostanjev piknik, silvestrovanje na prostem z žrebanjem
pohodnika,
prvomajsko
budnico, obeležili smo dan zemlje
in od 12.7.2008 imamo vsako
soboto tržnico selniških dobrot.
Bili pa smo tudi soorganizatorji
prireditev: ob občinskem prazniku
smo sodelovali z razstavo starin in
pričeli s prvo tržnico, v veselem decembru smo poskrbeli za božičnonovoletno drevo ter pomagali pri
organizaciji prihoda dedka mraza,
bili soorganizatorji kolesarskega
maratona okoli Pohorja, pripravili
pa smo tudi samostojno razstavo
starin in degustacijo jabolčnega zavitka ob 90- letnici HE Fala.
Naše delovanje pa ni bilo samo na
občinskem nivoju, odpravili smo se
tudi na gostovanja.
Že takoj na začetku leta 2008 smo
štiri dni gostovali na sejmu Dnevi turizma v Ljubljani, februarja smo se na
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Utrinki s Turističnega plesa
stojnici predstavili v Tuš centru Ljubljana, konec junija v mestnem parku
v Mariboru s stojnico selniških dobrot in z našo kraljico jabolk, oktobra smo bili na otvoritvi mariborske
tržnice z jabolčnim zavitkom,
Zdravko Lončarič pa se je predstavil kot mojster izrezovanja buč;
novembra smo gostovali v Mercator centru v Kranju (sodelovali so
tudi KUD Gradišče na Kozjaku in
Zdravko
Lončarič),
bili
na
Miklavževem sejmu v Mariboru,
ponovno s stojnico selniških dobrot
in skupaj z Društvom podeželskih
žena in deklet; v mesecu maju smo
bili v Žalcu na predstavitvi podeželskih turističnih društev (stojnica in
seminar), v mesecu septembru na
dnevih buč (s stojnico selniških dobrot in z mojstrom Zdravkom

Lončaričem).
Kot gostje smo bili prisotni na izboru
prve vinske kraljice v Cerkvenjaku,
pri izboru »Naj mlade kmetice« v
Šempetru in na pležuhovanju.
Ogledali smo si sejem rokodelcev v
Slovenj Gradcu, bili v Nedelišču na
Hrvaškem na sejmu turizma in bili na
»Dnevih kakija« v Strunjanu.
Sodelovali smo pri nastanku »Las
jabolko«, pri natečaju za najboljšo
pohodno pot, v odboru za prireditve ob občinskem prazniku, v
komisiji za šport, na seminarju o
ljudskem izročilu v Rogaški Slatini in
smo člani upravnega odbora ŠTZ
Maribor.
Druge naše aktivnosti pa so bile na
področju hortikulture. Obnovili smo
poučno turistično pot na Janževo
goro, uredili in zasadili skalnjak pri
šoli, posadili cvetje v stojala in korita
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ter poskrbeli, da je center Selnice v rožicah. Prav tako
smo opravili oglede za priznanje Zlata vrtnica.
Ker imamo novo kraljico jabolk, je bilo potrebno izdelati novo zloženko, poslali smo položnice za članarino
in se uspešno prijavili na dva razpisa.
Opozorili smo tudi na naše kulturne spomenike
(kapelice) v občini in poslali pisno pobudo. Inventurna

komisija pa je konec leta opravila svoj popis.
Pri vsem naštetem pa je treba poudariti, da naše
društvo uspešno povezuje in sodeluje z društvi v občini,
to so: Društvo podeželskih žena in deklet, KUD Gradišče
na Kozjaku, KUD Pavza in drugimi društvi zunaj občine,
kot so TD Središče ob Dravi in Vinogradniško društvo iz
Cerkvenjaka.
Dobro sodelujemo z vodstvom OŠ in vrtcem ter z našimi
sadjarji.
Da pa je društvo v občini lahko uspešno, je pogoj
razumevanje vodstva občine za naše delo.
V grobem sem podala poročilo o našem delu v letu
2008. Hvala vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali, še
posebej hvala našemu županu gospodu Juriju LEPU in
direktorici občinske uprave gospe Karin JURŠE. Oba sta
tudi člana TD.
Sicer pa: TURIZEM USTVARJAMO LJUDJE!
Predsednica TD
Ivanka FREŠER

NAČRTOVANE PRIREDITVE ZA LETO 2009
V času nastajanja tega prispevka je
za nami uspešno izveden 10. turistični ples. Jubilejni ples smo
popestrili še s proslavo okrogle letnice predsednice društva, za dobro
voljo in odlično razpoloženje pa je
poskrbel ansambel Pajdaši. Presenečenj pa kar ni bilo konec, tudi
kraljica jabolk, gospa Mojca Roj, je
dodala svoj prispevek, ki ga je spesnila v verzih:

Spoštovani gospodje, drage dame,
žal ne bo Barack Obame.
Se boste morali s kraljico jabolk zadovoljiti,
ker tudi Elizabeta II. ni mogla priti.
Veseli me, da zbrali ste se v tem številu,
da župan je z nami Lep in v stilu,
da se plesa je udeležila direktorica naša,
družba je popolna z glasbo tegale Pajdaša.
Da na tem plesu nič ne manjka,
poskrbela Frešerjeva je Ivanka.
Društvo, v katerem ona predseduje,
deseti ples danes obeležuje.
Bahajo se lahko še z drugimi aktivnostmi na
vasi.
Za nas pričeli so se boljši, tržni časi.
Odkar Ivanka s tržnico je začela,
marsikatera gospodinja je že obogatela.
Nikoli ne veš, a je kupec ali prodajalec.
Z nami ona velik je pogajalec.
Kdor za lepo in urejeno okolico skrbi,
ta pohvalo ali zlato vrtnico lahko dobi.

Vse prej pregleda in poslika,
kdo drug kot Ivanka
se tukaj zraven vtika.
S kanglico vode in motiko
njeno jutranje je opravilo,
da na gredah in koritih
se cvetje ne bi posušilo.
Staro in mlado
se binkoštnega pohoda udeležuje rado.
Tudi tukaj Ivanka svojo energijo troši.
Ne da se, da kdo bi jo nosil v koši.
S praznikom cvetja in jabolk
je dan, ko se kraljica okrona.
Tudi to stori ona!
Pred letom in pol izbere si mene,
da me v kraljico odene.
Med nama in kraji se spleta poznanstvo.
Ljudje po vsej deželi vedo,
da v Selnici glavno je sadjarstvo.
Vsa zahvala za storjeno pripada
naši jubilantki, svetovljanki, meni dobri
znanki.
Tvoje pametne zamisli in ideje so odlika,
zato z dobro voljo počni vse, kar te mika!
V dar poklanjam ti kaj drugega
kot jabolka rumena in rdeča,
da zvrhana bila bi tvoja sreča.
V mesecu aprilu, ob svetovnem
dnevu Zemlje, bomo poleg čistilnih
akcij posadili tudi nekaj dreves v
bližini vrtca in šole.

V mesecu maju bomo v okviru
občinskega praznika podelili priznanja in plaketo Zlata vrtnica.
Podelitev bo 15. maja v šotoru za
šolo.
V naslednjih mesecih bomo organizirali še naslednje prireditve:
- tradicionalni binkoštni pohod
(31.maj),
- ocenjevanje urejenosti okolja,
- v jeseni praznik jabolk s kronanjem nove kraljice jabolk,
- sredi oktobra kostanjev piknik,
- »pomartinovanje« v novembru,
- sodelovali bomo tudi pri prireditvah »Veseli december« in organizirali silvestrovanje na prostem.
Radi bi vas opozorili še na našo
»Tržnico selniških dobrot«, ki je »živa«
že vse od 12. julija 2008 vsako
soboto. Dobrodošli!
Na občnem zboru društva je bil
sprejet sklep, da vsi, ki želite, članarino poravnate na tržnici ali po
položnici oziroma na binkoštnem
pohodu.
Toliko na kratko o naših načrtovanih
prireditvah.
TURIZEM USTVARJAMO LJUDJE!
Predsednica TD
Ivanka FREŠER
MAJ 2009
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SELNIŠKI KARATEISTI OSVOJILI
ŽE VEČ KOT 100 MEDALJ
Zlata za Nika
Nik Pušnik je 14.03.2009 na turnirju
za pokal Žalca osvojil 1. mesto v
borbah med kadeti do 57kg. Turnir
je bil zelo obiskan, konkurenca pa
močna. Nik je vzdržal do konca in
tako pokazal, da bo nanj v prihodnje potrebno še kako računati.

Nik PUŠNIK

Eva LEP

jbolje se je z dvema srebrnima
medaljama odrezal Nino Šket, eno
v katah, drugo v borbah
posamezno.

V soboto, 21.02.2009, je v Budimpešti potekal velik mednarodni
turnir Tatami cup. Udeležilo se ga je
več kot 500 tekmovalcev iz sedmih
držav. Najboljši rezultat od sedmih
selniških karateistov je uspel Željku
Panzaloviču, ki je med mladinci v
katah osvojil odlično drugo mesto.
Izkazali so se tudi drugi, saj so trije
izgubili v repasažu za tretje mesto.

Kamil Fras položil za
črni pas 5.dan

Dve srebrni medalji
za Nina Šketa
Foto: Ana ROBIČ

V soboto, 14.02.2009, je v Velenju
potekal mednarodni turnir Nestl
Žgank, na katerem so Selničani osvojili kar pet medalj. Udeležilo se ga
je 443 tekmovalcev iz Italije,
Hrvaške, Češke in Slovenije. NaŽeljko PANZALOVIČ
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Foto: Andrej KETIŠ

Željko Panzalovič se je z
Budimpešte vrnil s
srebrno medaljo

Z gostovanja na Češkem

Foto: Branko VALIŠER

V soboto, 07.03.2009, je v Selnici ob
Dravi potekal turnir Euro east – 2 za
osnovnošolce, na katerem so domači karateisti osvojili kar petnajst
medalj.
Petindvajset
selniških
karateistov se je v katah in borbah
posamezno zelo izkazalo, osvojili so
šest prvih, pet drugih in štiri tretja
mesta. Na domačem turnirju so
nekateri tekmovalci tekmovali
prvič, a vseeno dokazali, da že obvladajo športni način karateja. Na
koncu so bili veseli tako tekmovalci,
trenerji kakor tudi gledalci, največ
je bilo staršev, ki so si prišli v velikem
številu ogledat tekmovanje.

Foto: Branko VALIŠER

Rekordnih petnajst
medalj na domačem
turnirju v Selnici ob
Dravi

Gonilna sila Karate kluba Selnica
ob Dravi Fras Kamil, diplomirani
športni trener, je konec lanskega
leta položil za črni pas 5.DAN. Tudi
tokrat je svoje znanje in sposobnosti
moral pokazati svetovno priznanemu trenerju karateja g.Dačiču
8.DAN. Kamil ima s tem opravljenim
izpitom enega najvišjih nazivov v
karateju v Sloveniji, še posebej, če
upoštevamo njegovo starost.
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Napredovali so tudi drugi trenerji

Foto: Kamil FRAS

Očitno je Kamil Fras dober vzornik drugim mladim trenerjem. Tina Maučnik, Daniel Jehart in Blaž Toplak, do
sedaj pomočniki, so po novem pridobili licenco in tako
postali novi trenerji z ustreznim nazivom, Blaž Toplak in

Foto: Andrej KETIŠ

Šenčur pri Kranju – prvo mesto Žan PINTAR
Žan Igrec pa sta po novem kategorizirana športnika s
strani olimpijskega komiteja.
Odličnih rezultatov je preveč, da bi vse lahko zapisali v
Selniške novice, zato vas karateisti vabijo, da si ogledate njihovo spletno stran, www.karate-selnica.si, kjer
je zabeleženo vse.
Tretje mesto Matic MORI
Danica KSELA

ŠD Turbina
Program prireditev ŠD Turbina ob
občinskem prazniku Občine Selnica
ob Dravi, ki bodo maja 2009:
• začetek akcije Kobanski korenjak 2009.
Prireditev se začne v soboto, 16.05.2009, ob 10 uri z startom pri OŠ Selnica ob Dravi. Organizator je Kolesarska
sekcija. Odgovorni za prireditev je Davor MARTINJAK.
• turnir v odbojki na mivki ŠC Možič.
Prireditev bo v nedeljo, 17.05.2009, Turnir se začne ob
14. uri. V primeru slabega vremena bo turnir v telovadnici OŠ Selnica ob Dravi. Organizator je OK Turbina.
• 7. Selniški tek 2009.
Prireditev bo v soboto, 23.05.2009, z začetkom ob 9. uri
pri hladilnici sadja KZ Selnica ob Dravi, kjer bo start in cilj
teka. Startnine ni, prijavite pa se eno uro pred startom
teka. Organizator je Tekaška sekcija ŠD Turbina. Otroci
tečejo na 600 m (prva in druga triada), občani in tretja
triada pa na 1500 m. Člani in članice – tekmovalno
tečejo na 5000 m. Tekmovalcem, ki bodo tekli na
10.000 m tekmovalno, se ta tek šteje za Pokal treh
občin 2009. Odgovorna oseba prireditve je Janez
MIUC. Tek bo ob vsakem vremenu Na vseh športnih
prireditvah tekmovalci tečejo oziroma tekmujejo na
lastno odgovornost.

Razpored prireditev 4. Pokala treh
občin 2009:
• Horuk na Klopni Vrh. Tek bo v soboto, 22.08.2009, s
startom ob 10. uri. Organizatorja sta PD Lovrenc na Pohorju in ŠD Turbina Selnica ob Dravi.
• Tek na Sv. Duh na Ostrem vrhu. Start 6. teka po vrsti,
bo ob 9. uri pred OŠ Selnica ob Dravi. Organizator je ŠD
Turbina Selnica ob Dravi. Ta gorski tek se steje za
,,POKAL SLOVENIJE,,
• Gorski tek na Areh. Start bo v soboto, 10.10.2009, ob
10. uri. Organizatorja sta PD Ruše in ŠD Turbina Selnica
ob Dravi.
• Gozdni Tek na Slemen. Tek bo v soboto, 17.10.2009,
as startom ob 10. uri, pri Škofovi puši. Cilj teka je pri Šoli
na Slemenu. Organizatorja sta KID Janez Urbas Slemen
in ŠD Turbina Selnica ob Dravi. Na tem teku je zakljucek
4. Pokala treh občin za leto 2009. Tudi na teh tekih teče
vsak na svojo odgovornost.
Pripravil :
Janez MIUC

MAJ 2009
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
OBČINSKI JAVNI RAZPISI

DRŽAVNE POMOČI DE MINIMIS ZA PODJETJA IN PODJETNIKE
1. Javni razpis za sofinanciranje stroškov samozaposlitve brezposelne osebe.
2. Javni razpis za sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij.
3. Javni razpis za sofinanciranje zagona novih tehnoloških in inovativnih podjetij.
Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh www.selnica.si, rubrika RAZPISI, dobite pa
jih lahko tudi v sprejemni pisarni občine. Za vse informacije za navedene razpise pokličite mag. Karin Jurše
(673 02 08 ali 673 02 02).

DRŽAVNE POMOČI IN POMOČI DE MINIMIS ZA KMETE IN
KMETIJSKA GOSPODARSTVA, DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJAH
1. Javni razpis za dodelitev pomoči de minimis za razvoj podeželja za:
• naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, dopolnilno in nekmetijsko dejavnost;
• promocija in trženje proizvodov in storitev;
• izobraževanje in usposabljanje na področju dopolnilnih in nekmetijskih dejavnosti ter predelave in trženja.
2. Javni razpis za dodelitev državnih pomoči – skupinske izjeme za razvoj podeželja za:
• naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo;
• varstvo tradicionalne krajine in stavb;
• pomoč za plačilo zavarovalnih premij;
• pomoč za zaokrožitev zemljišč;
• zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju.
Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh www.selnica.si, rubrika RAZPISI, dobite pa
jih lahko tudi v sprejemni pisarni občine. Za vse informacije za navedene razpise pokličite go. Gordano
Svenšek (673 02 06 ali 673 02 02).

RAZPIS ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010
Razpisane so 3 štipendije za nadarjene dijake in 3 štipendije za nadarjene študente. Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh www.selnica.si, rubrika RAZPISI, dobite pa jih lahko tudi v sprejemni
pisarni občine. Za vse informacije za navedeni razpis pokličite go. Nado Hölzl (673 02 10 ali 673 02 02).

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
IZVEDBENIH PROJEKTOV ZA RAZVOJ PODEŽELJA – LAS JABOLKO
Razpisi in razpisna dokumentacija so objavljeni na spletnih straneh www.selnica.si, rubrika RAZPISI, dobite pa
jih lahko tudi v sprejemni pisarni občine. Za vse informacije za navedeni razpis pokličite go. Andrejo Tajke ali
go. Marico Praznik (673 02 02).
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AKTUALNI DRŽAVNI RAZPISI

RAZPISI MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Do porabe sredstev so odprti naslednji razpisi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
http://www.mkgp.gov.si:
1. Javni razpis za ukrep 312 – Dodeljevanje sredstev za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij (objavljen 27. 3. 2009). Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne
kmetijske politike Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 za podporo ustanavljanju in razvoju mikro podjetij, ki prispevajo k razvoju dodatnih dejavnosti na podeželju in s tem k
izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na podeželju ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in
povečanja dohodka.
2. Javni razpis za ukrep 322 – Obnova in razvoj vasi (objavljen 27. 3. 2009).Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Obnova in razvoj vasi iz PRP 2007–2013, ki prispeva k izboljšanju
kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.
3. Javni razpis za ukrep 323 – Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja (objavljen 27.3.2009). Predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa Ohranjanje in izboljševanje dediščine
podeželja iz Programa razvoja podeželja 2007–2013, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogojev na podeželskih območjih.

RAZPISI SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA
(http://www.podjetniskisklad.si/)
• P1A – Javni razpis garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.
• P4 – Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 – 2011.

RAZPISI EKO SKLADA, SLOVENSKEGA OKOLJSKEGA JAVNEGA SKLADA
(http://www.ekosklad.si
1. Javni razpis za nepovratne finančne pomoči za nabavo okolju prijaznih težkih tovornih vozil.
2. Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov.
3. Javni razpis za nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb:
a) Vgradnja solarnih ogrevalnih sistemov.
b) Celovita energetska obnova stanovanjskih stavb.
c)Gradnja stanovanjskih stavb v nizkoenergijski in pasivni tehnologiji.

RAZPISI ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
(http://www.ess.gov.si/index.asp)
1. Sofinanciranje usposabljanja za večjo zaposljivost 2009 – 2010.
2. Zaposli.me/ Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja teže zaposljivih brezposelnih oseb.
3. Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas.
4. Javno povabilo delodajalcem za izvedbo programov Usposabljanja na delovnem mestu za leto 2009.

RAZPIS ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
ZA PREVOZ UPORABNIKOV VDC POLŽ MARIBOR
VDC POLŽ Maribor objavlja RAZPIS za oddajo javnega naročila po odprtem postopku od 24.4.2009 do
9.6.2009 pod štev. objave: JN3321/2009 - PREVOZI UPORABNIKOV VDC POLŽ MARIBOR – storitve cestnega
potniškega prevoza za posebne namene za obdobje treh let.
Razpisno dokumentacijo za predmetni javni razpis lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil, ki je
dostopen na spletni strani: www.enarocanje.si, brezplačno.
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13. TRADICIONALI SPUST S PLEJŽUHI

Bilo je zelo zabavno
In srečanje starodobnih prevoznih
sredstev na snegu - prireditev ki iz
leta v leto privabi več obiskovalcev.
Rekorden obisk - 2.000 - glava
množica, 70 sodelujočih in velika
medijska odmevnost, to so dejstva,
ki potrjujejo našo vizijo in zagnanost,
hkrati pa velika obveza za prihodnost.
Potrebno je poudariti, da je le s pomočjo Občine Selnica ob Dravi, ki
je prevzela pokroviteljstvo, in s pomočjo sponzorjev, donatorjev ter
prijateljev, ki se jim ob tej priložnosti
iskreno zahvaljujemo, prireditev v
vseh pogledih uspela.

Zbralo se je res zelo dosti ljudi

Tako zgodaj je treba začeti ….

Za konec pa še gasilska …
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Več informacij, slik, video posnetkov, objav ... si oglejte
na naši spletni strani: www.plezuh.net
Dobrodošli na 14. trad. spustu leta 2010.

Brez potovalne agencije ni šlo ….
Vodja selniških plejžuharov
Jani Dolinšek
Fotografije: Jani DOLINŠEK
in Slobodan TATALOVIČ

MOJA POKRAJINA
Rano v pomladnem jutru se odpravim na ogled naših
hribčkov. Pot je naporna, a za vse si poplačan, ko
prilezeš na vrh. Takrat se z globokim vdihom oddahneš,
oko pa zažari, ko se ozreš naokrog. Začudiš se lepoti, ki
te obdaja. Rosne kapljice trepetajo na travnih bilkah.
Vsaka se leskeče v mavričnih barvah, kajti očka sonce
pošilja jutranji pozdrav vsaki stvarčici na zemlji. In komu
ne bi zažarel obraz in okrog usten zaigral smehljaj, če
ga pozdravi tak dobrotnik, kot je naše ljubo sonce? V
hribih se kaže vse še lepše in čistejše.
Pogled pa uide nazaj v dolino. Moj kraj obdajajo z
dveh strani hribi: z ene strani Pohorje, z druge pa Kozjak. V sredini med njima se vije kot srebrn trak reka
Drava, ki jo spremlja vijoča se cesta. Ob cesti so natresene hišice. Kakor mušničke molijo rdeče strehe
iznad drevja. Sten skorajda ni videti.
Tam više nad mojo vasjo pa štrli v zrak elektrarna. Kot
da je stisnjena med dve steni. To ni moderna elektrarna; stara je že, vsa siva, potisnjena v kotanjo. Če ne
bi bila tako visoka, ne bi iz svoje globeli videla niže se
razprostirajočih cvetočih travnikov in temnih gozdov.
Tako pa vso lepoto občuduje dan na dan.
Vse bolj pa se širi dolina do Selnice. Mala vasica, prilepljena na podnožje Kozjaka, je najlepša vasica v dolini.
Belo cvetoče češnje z obronkov hribov ji vsako pomlad
pošiljajo svoje medene poljube. Žitna polja in sadovnjaki se razprostirajo vse do obronka gozda, ki je kakor
mehka zavesa. Taka je, kot da bi hotela vse prikriti, kar
je za njo, kakor bi hotela reči: »Samo to glej, kar je lepo,
to kar je na odru! Za kulise se ne oziraj!«
Nekoč so se zadaj za to zeleno zaveso valili proti nebu

stebri sivega prahu. Ta prah je pokrival daleč proti
Bistrici vso okolico. Strehe tod okoli niso bile rdeče. Sive
so bile. Tudi vrtovi, polja, sadovnjaki so bili pokriti s sivim
prahom. Tako je vplivala na okolico tovarna dušika, ki
pa je danes že preteklost. Tovarne ni več, a tudi živahnosti, kakršna je bila nekoč ob njej, ni več.
Pogled pa nima miru. Potuje dalje, vse dalje. Dolina se
spet oži, vedno širša im mogočnejša pa je reka. Ne, to
ni več reka. To je jezero. Na koncu tega jezera pa vsak
večer gorijo lučke in svetijo modro, zeleno, rumeno. Te
lučke vabijo, trepečejo, mežikajo in se svetlikajo v
mraku in temi. Zopet elektrarna! Za njo pa se vidi kakor
velik starinski grad, kakor da ni mesto, kot da je ena
enotna mogočna stavba z rdečo streho – MARIBOR.

KOBANSKI HRIBČKI
Pomladi po njivah rips rumeni,
poleti pa zlata pšenica zori,
jeseni se listje rdeče obarva,
pozimi pa sneg pobeli vsevprek.
Ponoči skrivnostno žde hribčki v temi,
na vsakem pa hribčku lučka brli,
ob jutrih jih zarja nežno zlati
in rosa se kot kristali iskri.
Roža Gradišnik
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Ali veste, kaj se dogaja na DOMU ŠKORPIJON?
Na Kozjaku, točneje na Velikem
Boču, kjer je nekoč delovala karavla, daleč od mestnega vrveža,
sredi neokrnjene narave se nahaja
Dom Škorpijon.
Ob jasnih dneh se odpira čudovit
razgled na vzhodni del Slovenije in
velik del avstrijske Štajerske, graško
kotlino in dvatisočake v Koralpah.
Dom Škorpijon je eden izmed 23
domov Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti,katerega poglavitna dejavnost je izvajanje šole v naravi
(www. csod.si).
Dom Škorpijon ni velik, je starejši in
zdaleč od hotelsko urejenega
doma, a zmoremo to, kar si vsi zaposleni štejemo za velik uspeh: domačnost in prijetno vzdušje, ki ga
lahko ponudimo vsem otrokom oz.
gostom, ki nas obiščejo.

Dom Škorpijon

Ob domu je urejeno jahališče, osvetljeno asfaltirano športno igrišče
(odbojka, mali nogomet, hokej) s
tribuno, igrišče za badminton, 2 mizi
za namizni tenis in prostor za šotorjenje, kjer preživljamo očarljive
večere ob tabornem ognju. V
zimskem času v bližini doma tudi
"pležuhamo". Posebnosti našega
doma sta astronomija in jahanje.
Dom Škorpijon namreč sredi zelenih gozdov ponuja toplo zavetje
islandskim konjičkom, s katerimi
znova in znova razveseljujemo
skupine otrok.
Islandski konji so predvsem zaradi
svoje višine primerni za otroke. Ti
ljubki konjički imajo pred drugimi
pasmami tudi veliko prednost – ne

Pri nas otroci živijo z naravo. Ali ni to
največ, kar jim lahko ponudimo?
Toliko vsega zmorejo otroci! Ko jih
opazujemo v naravi, v gozdu, v
blatu mlake in potoka, v sedlu
konja, pri strmenju v zvezde in planete, pležuhanju, se nam zazdi, kot
da odpiramo vedno nekoliko zastrta vrata in okna do otroških src,
misli in čustev.
Nihče ne gre od nas brez koščka
našega srca in velike košare
izkušenj ter znanja.

Jahališče
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govini, izvajanje dejavnosti tam, kjer ni hrupa….
Z letošnjim šolskim letom smo se vključili tudi v projekt
Ekocenter. V okviru tega projekta izvajamo različne aktivnosti:
- sodelujemo v projektu nacionalne koordinacije:
Zdravo življenje, Šport špas…,
- v mesecu aprilu bomo izvedli ekodan, v počastitev
dneva Zemlje,
- raziskujemo življenje v gozdu, vodi, travniku s
poudarkom na odgovornem ravnanju z okoljem,
- urejamo okolico doma, cvetlične gredice, biovrtnarimo,
- ločeno zbiramo odpadke, varčujemo z vodo, z električno energijo (izdelava, postavitev opozorilnih znakov
za varčevanje),
- popisujemo in označujemo divja odlagališča odpadkov,
- izdelujemo zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov,
- raziskujemo lišaje kot bioindikatorje kakovosti zraka,
- gojimo strpnost in dobre medsebojne odnose, skrbimo za ptice, izdelujemo krmilnice,
- razvijamo pozitivna čustva, povezanost z naravo,
udejanjanje vsakodnevnih aktivnosti, ki so do okolja prijazne, nič TV, nič avtomatov za hrano, nič obiskov v tr-

Vse to in še več se dogaja nekje sredi gozdov
prelepega Kozjaka. Morda niste niti vedeli, kaj se pri
nas dogaja, lahko pa nas pridete obiskat in se
prepričate, da živimo z naravo, za naravo in predvsem
uživamo v naravi.

Narava nam ponuja roko, da se izurimo v umetnosti opazovanja, poslušanja, samozavedanja. Vsaka najmanjša bilka je
povezana z vesoljem. Vzpostavitev komunikacije z enim samim
drevesom nam daje čudovite razsežnosti druženja in stika z
vesoljem. Vsakdo se lahko po svoje pogovarja z naravo. Toda
ljubezni do narave in s tem do sebe namesto vas ne more ustvariti in doživeti nihče drug. Naši otroci so zvedavi, izredno
odprti za naravo, so še del narave, dokler jih mnogokrat starši
in vzgojitelji ne odvrnemo od nje. Kdor se ne zna več čuditi,
postane nevednež, in to velja za vse, otroke, učitelje ali
znanstvenike.
V imenu »Škorpijonov«
napisala poslikala:
Mirjana J. Mori

AVTOBUS TUDI V ČRETO
Šolski avtobus, ki vozi na relaciji
Kapla – Maribor, je19. januarja 2009
prvič zavil proti mejnemu prehodu
Gradišče oz. v Čreto, kot temu
delu Gradišča pravimo domačini.
Najbolj razveselili so se ga šolarji, saj
se je njihova pot do avtobusne
postaje bistveno skrajšala in so tako
pridobili na času.. Zadovoljni smo
tudi starši otrok, saj je pot do
postaje zdaj varnejša.
Predvsem pa smo vsi prebivalci
Črete ponosni na pridobitev in za

mnoge bo ta dan ostal v spominu
zgodovinski dogodek.
Seveda tudi ta sprememba ni
nastala čez noč. Preteklo je veliko
vode po Čermenici, preden se
nam je želja izpolnila.
Zato bi se na tem mestu radi zahvalili predvsem sokrajanu g. Andreju Šopingerju, ki je s svojo
vztrajnostjo
in
potrpežljivostjo
dosegel to, kar smo si krajani že
dolgo želeli.
Iskrena zahvala gre tudi družini

Ž kot življenje
Tako nežno in tako
bodeče ...
na trenutke tudi blesteče.
Kratek obstoj na Zemlji
...
nekoč se vse konča.
Ne izgubljaj trenutka,
ne zapravljaj življenja.
Sprehodi se čez travnik.

Holant, ki je prispevala del zemljišča
za ureditev avtobusne poti. Hvala
Občini Selnica Ob Dravi ter vsem, ki
so na kakršen koli način pomagali,
da se nam je uresničila dolgoletna
želja.
Vsem šolarjem, drugim potnikom in
šoferju želimo srečno vožnjo.
Franc Dreisinger,
član Vaškega
odbora Gradišče

Ujemi žarek sonca v svoje
srce,
naj razlije se čez dlan.

srce naj ostane vdano.
Naj se eno v dvoje prelije,
naj v očeh žarek posije.

Jutranja rosa nov dan oznanja,
toplo sonce kristale suši.

Nasmeh prikliči na obraz,
se glasi ukaz.

Vdihni in izdihni.

Čutiš življenje?
To nežno drhtenje?
Prihaja nov polčas!

Nov dan se prebudi,
spet po poletju diši.

Anja Senekovič

Metulj preleti poljano,
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Med Beneškimi maskami in pležuhi
– ali kako smo taborniki Kobanskega rodu
preživeli letošnje zimovanje
Poudarek celoletnega
dela
tabornikov v vodu je na taborniških
akcijah (oblikah, dejavnostih).
Treba se je namreč natančno dogovoriti, kako, kam, čemu in kaj
pripraviti, da bo akcija uspela in da
se bodo taborniki kaj novega
naučili in se zadovoljni vrnili domov.
Ko smo razmišljali, kam na letošnje
zimovanje, smo se nekako vsi strinjali, da bi bilo potrebno lokacijo
spremeniti. Zavednim Kobancem,
kakršni smo, se nam je Kapla, idilična vasica, ki je bila v letu 2000
izbrana celo za najlepše urejeno
vaško skupnost, v misli prikradla že
v lanskem šolskem letu, letos pa
smo jo izbrali za svoj cilj zimovanja.
Streho nad glavo pa so nam
ponudili
lovci
tamkajšnjega
Lovskega društva.
Tako smo prve štiri dni letošnjih
počitnic v februarju (od 21. do 24
.2) preživeli v lovski
koči ob
Odomovem jezeru. In ker nam je
letošnja zima obilno postregla s snegom, termin zimovanja pa je sovpadal s pustnim časom, sta bila
osnovna cilja kot na dlani: pust in
priprave nanj ter neskončne dogodivščine na zasneženim pobočjih.
Hkrati pa smo lahko na ta način
opravili tudi nekatere veščine
(sankač, kipar).

28

Selniške novice

- MAJ 2009

Veseli sankači
Ker pa se taborniki radi vedno še
kaj naučimo, smo se odločili, da se
tudi poučimo o kraju, v katerem
smo bili, o Kapli. Starejši taborniki so
iz pisnih virov pripravili predstavitev
Kaple, ki je zajemala osnovne
značilnosti kraja in ljudi, ki se tukaj
pojavljajo. Da bi utrip kraja laže približali tudi mlajšim, smo brali in
poslušali številne zgodbe s tega področja, nekatere tudi v značilnem
narečju. Pod spretnimi prsti najmlajših pa je v kiparski delavnici
nastala vasica, ki nas je v nekaterih
značilnostih lahko spominjala na
Kaplo.

Pozdrav s Kaple.

Teoretično znanje smo prenesli v
prakso s pohodom do centra vasi,
kjer smo si pogledali, kar smo
poprej našli v knjigah. Žal se nismo
podali na Razgledno pot po Kapli,
vremenske razmere tega tokrat niso
dopuščale.
Zato pa so bile le-te toliko bolj
primerne za številne vragolije na
snegu, ki je nekaterim segal kar
krepko do kolen. Hrib za lovsko
kočo je že prvi dan postal naša
»bob« proga in spust z lopatami,
pležuhi ali pa celo brez vsega je
postal najbolj priljubljena oblika
zabave v tistih dneh. Ker so naši
pležuhi zavoljo tega utrpeli marsikatero poškodbo in celo zlom,
smo se odločili, da del prihodnjega
zimovanja posvetimo pležuhom in
izdelavi le-teh. Večina tabornikov je
ob tem usvojila veščino sankača,
prav vsi pa so si na koncu prislužili
diplome za sodelovanje in trud. Ker
pa imamo srečo in sta dve naši grči
člana GRS, sta nam z veseljem
pokazala tudi, kako je videti sneg v
prerezu in kako s pomočjo lavinske
žolne najti ponesrečenca, ki ga je
pokopal snežni plaz.
Premočeni, rdečih lic in premraženi
smo se, seveda z velikim žarom,
pripravljali tudi na sobotno pustno
zabavo v maskah. Pod našimi prsti
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Maske
so nastale čudovite in unikatne pustne maske, kakršnih
se ne bi sramovali niti v Benetkah. Med našo likovno
delavnico pa je iz kuhinje pod kuharsko taktirko
gospoda Krapa (t.j. grča Zlatko) prav prijetno zadišalo
po pustnih krofih oz. krapih, kot jim pravijo na Kapli.
Vsak tabornik je svoj izdelek nato predstavil v mimohodu mask na pustni zabavi. Ta se je zavlekla kar
malce čez sicer natančno določeno uro za spanje.
Ob vsakodnevnih taborniških obveznostih, kamor
spadajo jutranja telovadba (pod strogim Vidinim nadzorom), pospravljanje sob in ocenjevanje postelj, jutranji in večerni zbor (ki smo ga letos nekoliko drugače
vsak večer zaključili s himno zimovanja) ter dežurstva
pri dnevnih obrokih so štirje dnevi še prehitro minili.

Morda tudi zato, ker smo nestrpno pričakovali izid igre
Ilegalec, ki smo jo igrali skozi vse zimovanje. Igra je
tabornike spodbudila k medsebojnemu opazovanju in
sodelovanju pri iskanju skrite osebe. Seveda ni manjkalo tudi zdrave tekmovalnosti.
Taborniki se radi udeležujemo takšnih akcij, upamo pa,
da bomo s svojimi zapisi in vtisi privabili v naše vrste še
kakega novega člana.

Za Kobanski rod, Neli SORGER
Fotografije: Neli SORGER

V objemu prijateljstva
Včasih blodiš z zaprtimi očmi,
iščeš prijatelja, kjer ga ni.
Zgubljen si. Tavaš v temi.

Ko spoznaš pravega prijatelja,
ne dovoli mu odleteti,
samo objemi ga
in skupaj po poti korakajta.

Ob tebi pa stoji nekdo,
ki brez besed objame te močno.
V objemu prijateljstva zaživiš,
sedaj se več ovir ne bojiš.

Bojim se te izgubiti,
ne želim te raniti,
ne bi rada napake naredila,
ne bi rada tvoje zaupanje izgubila.

Sedaj veš, da nekdo te rad ima,
sedaj se zaveš, da imaš prijatelja.
Čeprav je en sam, je vreden tega,
zasluži si moj objem prijateljstva.

Z menoj si ...
in zaradi tebe več ne tavam v temi.
Sedaj z odprtimi hodim očmi,
vse v življenju lepše se zdi.

Včasih blodiš z zaprtimi očmi,
iščeš prijatelja, kjer ga ni.
Zgubljen si. Tavaš v temi.

Hvala za objem prijateljstva!
Anja Senekovič
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POSTNO ROMANJE NA ČEŠKO
27. IN 28. MARCA 2009
Mariborska nadškofija in agencija Aritours sta nas povabili na 14. tradicionalno postno romanje, in sicer v
Prago in mestece Telč. Pod duhovnim vodstvom mariborskega nadškofa, metropolita gospoda dr. Franca
Krambergerja, in številnih duhovnikov se je odločilo za
pot nad šeststo romarjev, samo iz Selnice ob Dravi nas
je bilo približno petdeset. V našem avtobusu smo imeli
vodnico Majdo Blagšič in duhovnega vodjo dr. Jožefa
Urbaniča.
»V osrčju Evrope je Praga skrito mesto kraljev in drugih
vladarjev, umetnikov in astronomov, ki je svojo čarobnost ohranjala skozi generacije obiskovalcev in dajala
inspiracijo pesnikom in pisateljem od Kafke do Klime
ter skladateljem od Mozarta do Dvořáka … Čudežna
moč Prage izvira iz njenega bogastva kulturne
zgodovine in čudovite arhitekture … V Pragi se
srečamo z Jožetom Plečnikom, Janom Husom, legendarnim Švejkom, to je mesto svetnikov: sv. Vida,
Venčeslava, Janeza Nepomuka, sv. Ljudmile …« je zapisano v uvodu agencijskega vabila.
Na griču nad levim bregom Vltave smo občudovali
zgodovinski kompleks Hradčane, praški grad, ki je že
stoletja sedež čeških vladarjev, romarsko cerkev Loreto
– kopijo nazareške »svete hiše« ter znamenito »Zlato
uličko«. V katedrali svetega Vida smo imeli slovesno romarsko mašo. Pozdravila sta nas praški kardinal
Miroslav Vlk in slovenski veleposlanik v Pragi Franci But.
V soboto smo imeli slovesno romarsko mašo v Vinohradih v cerkvi Srca Jezusovega, za katero je
napravil načrte slovenski arhitekt Jože Plečnik, imenovan mojster nebeške lepote. Rodil se je leta 1872 v
Ljubljani uglednemu mizarju iz Hotedršice na Krasu.
Imel je sestro in dva brata – duhovnika in zdravnika. Že
zgodaj je kazal nadarjenost za slikarstvo, zato ga je
Ivan Hribar, kasnejši ljubljanski župan, z državno
štipendijo poslal na šolanje v Gradec, nato so ga povabili na Dunaj in ob arhitektu Ottu Wagnerju se je navdušil za gradbena elementa – jeklo in steklo. Na
strokovnem popotovanju po Italiji je občudoval
klasično arhitekturo. Na Dunaju je projektiral poslovno
in stanovanjsko hišo tovarnarju Zacherlu. Na praški
umetnostni šoli je poučeval enajst let. V Ljubljani so leta
1919 ustanovili univerzo, tudi tehnični oddelek, na
katerem je J. Plečnik predaval od leta 1921 do smrti. V
tem času mu je T. G. Masaryk, predsednik novoustanovljene države Češkoslovaške, predlagal prenovo
grajskega dela mesta Prage. Na trg je postavil dve velikanski skulpturi iz granita: obelisk (med prevozom iz
kamnoloma se je prelomil na dvoje) in veliko kamnito
skodelo.
V Ljubljani se je J. Plečnik za stalno naselil na Trnovem
blizu Frana Saleškega Finžgarja. Najpomembnejše njegove cerkve stojijo: v Bogojini (iz domačega gradiva –
lesa in keramike – s čudovitim okroglim zvonikom kot
prst božji), na Barju (sv. Mihael), v Pragi sv. Srca
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Jezusovega na Vinohradih in še kje. Ustvaril je številne
kelihe, nagrobnike, spomenike in okrasne lučke.
Ob njegovi smrti (7. januarja 1957) so v različnih slovenskih glasilih zapisali: »Umrl je človek, za katerega je marsikdo menil, da ni bil navaden človek, temveč svetnik
… Umrl je veliki slovenski lirični arhitekt in pesnik materiala. S čudovito mojstrsko roko in genialno idejo je znal
povezati staro z novim, klasiko s sodobnostjo, trd marmor z železom in lesom, vsečlovečansko univerzalnost
s pristnimi domačimi elementi … Za svoje ustvarjanje
doma in po svetu je prejemal najžlahtnejše sadove iz
kristalno čistega vrelca domače slovenske zemlje …
Odšel je k Bogu po plačilo, njegove stvaritve pa bodo
še stoletja bogatile življenje na zemlji … Prvi kelih je ustvaril za svojega brata, iz drugih njegovih kelihov pa
bodo lahko pili še dolgo naslednji rodovi.«
Slovenski književniki so se že v 19. stoletju povezali s
češkimi, tako z Josefom Dobrovskym, Václavom
Hanko, Janom Kollárjem, Pavlom Josefom Šafaříkom, s
Karlom Hynekom Macho, Boženo Němcovo, Tomásom
Masarykom, Jaroslavom Haškom (Dobri vojak Švejk).
Jaroslav Seifert je leta 1984 prejel Nobelovo nagrado
za književnost. Nagrajenec slovenske Vilenice leta
1992, Milan Kundera, najbolj prevajan češki pisec, je 3.
7. 1991 v pariškem časopisu Le Monde pretresen zapisal: »Storite vse, da bi rešili Slovenijo … Ljubim
Slovenijo spričo čudežnega občutka skrivnostne
bližine. In tudi zato, ker je majhna … Češka je tudi majhna, toda Slovenija je tako majhna, da imajo tam reke
menda le en breg. Mnogo let sem potreboval, preden
sem doumel, da so ravno majhne stvari dragocene …
Veliki narodi mislijo, da so tu od vekomaj do vekomaj,
in še na misel jim ne pride vprašati, zakaj so tu. Majhen
narod pa ve, da je večnost iluzija …«
Slovenci imamo prevedeno večino klasičnih čeških avtorjev 19. in 20. stoletja, Čehi pa so zelo zgodaj spoznali Prešerna, prevedli so dela Ivana Cankarja, pesmi
Ketteja, Gradnika, Gregorčiča, Kosovela, Zlobca, Minattija, Koviča, Menarta, Kocbeka, med pisatelji so najbolj prevajani v češčino Drago Jančar, Vladimir Bartol,
Fran Ksaver Meško, Anton Ingolič, Mira Mihelič in drugi.
Iz 19. stoletja je znano sodelovanje s Čehi koroškega
borca za pravice slovenskega jezika v šolah in uradih
Matije Majarja – Ziljskega (1809–1892), ki se je zdravil na
Češkem in je pokopan na olšanskem pokopališču v
Pragi.
Po poti domov smo se drugi dan ustavili tudi v mestecu
Telču, ki je zaradi izjemne arhitekture na Unescovem
seznamu svetovne kulturne dediščine.
Hvaležni smo vsem, ki so nam odlično pripravili to
duhovno poglobljeno popotovanje in veselimo se že
jesenskega romanja.
Dr. Zinka Zorko
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POROČILO Z 10. OBČNEGA ZBORA DRUŠTVA
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET SELNICA OB DRAVI
Na turistični kmetiji Pri Ratu smo se članice Društva
podeželskih žena in deklet zbrale na 10. rednem
občnem zboru. Po pozdravnem govoru predsednice
Mojce Roj je podala poročilo tajnica društva Ana Iglar.
Lansko leto je bilo za naše Društvo res pestro in
delavno. Uresničile smo vse načrte in aktivnosti, ki smo
si jih naložile. Z našo udeležbo je bila obogatena marsikatera prireditev v našem kraju. Za izobraževanje
nam je lansko leto kar zmanjkalo časa, zato bomo to
nadomestile letos. Ker se nam je lani pridružilo nekaj
novih, mladih članic, bo potrebno obnoviti nekaj praktičnih gospodinjskih tečajev.
Leto 2009 se je pričelo zelo delovno. Prisotne smo bile
na pležuhariji v Mariboru, februarja nam je predavala
fizioterapevtka Mirica Rutnik na temo skrb za
hrbtenico, udeleženci turističnega plesa so bili
pogoščeni s selniškimi dobrotami. V pustnem času je
bila v Slomškovem domu dobro obiskana prireditev
Smeh ni greh, ki jo je pripravilo in organiziralo naše

društvo. Ob dnevu zemlje bomo sodelovale v čistilni
akciji in s tem pokazale prizadevanje za čisto okolje.
Po velikonočnih praznikih pa se bomo odpravile na
Gorenjsko in si ogledale Škofjo Loko ter velik gledališki
spektakel na prostem Škofjeloški pasijon.
Načrtov za prihodnost nam res ne manjka in kar prav
nam bo prišla podpora občine.
Včasih se podeželske ženske čutimo kar nekako odrinjene na rob dogajanja. Naše delo je premalo cenjeno,
a se vseeno trudimo in vztrajamo in tako ohranjamo
naše podeželje lepo in urejeno.
Na koncu gre zahvala še mlademu glasbenemu upu
in velikemu talentu Ivanu Rakoviču, ki nam je s svojim
igranjem in petjem tako polepšal naše srečanje.
Antonija Fašnik

Cenjene podjetnice in podjetniki!
VABIMO VAS K SODELOVANJU Z VDC POLŽ Maribor
V OBOJESTRANSKO ZADOVOLJSTVO!
PONUJAMO – KOOPERANTSKO
SODELOVANJE ZA IZVAJANJE:
* storitev pakiranja, razvrščanja, sortiranja, prelaganja, zlaganja, deklariranja, sestavljanja in
* storitev pranja
oziroma vsakega dela, ki bo s prilagoditvijo primerno
za naše uporabnike.
Sodelovanje se lahko prične na osnovi naročilnice za
izvedbo določenega kooperantskega dela, ob obojestranskem zadovoljstvu pa lahko sklenemo tudi
pogodbo o kooperantskem sodelovanju za daljše obdobje.
Varstveno-delovni center POLŽ Maribor je regijski socialno-varstveni zavod za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji odraslih oseb z motnjo
v duševnem in telesnem razvoju.
Za uspešno in kvalitetno delo skrbijo delovni inštruktorji
in strokovni delavci v delavnicah.
Zaposlitvena dejavnost je organizirana v 6 enotah
dnevnega varstva med 7. in 15. uro v Mariboru 2 enoti
(sedež zavoda: Park mladih 4, enota Rapočeva 13),
Lenartu (Ilaunigova 19) , Slovenski Bistrici (Kolodvorska
31 d), Rušah (Šolska ul. 16) in Šentilju (Maistrova ul. 5) ter
2 enoti celodnevnega varstva v Mariboru in Rušah. V
zaposlitveni program se vključuje okrog 221 oseb z
motnjo v duševnem razvoju.

Kolikor vas naša ponudba zanima, saj imamo na področju kooperantskega dela z več znanimi podjetji
večletne in izključno pozitivne izkušnje, smo zanesljivi
in cenovno ugodni, vas vabimo, da se oglasite po
telefonu:
Sabina Petek, direktorica - 02 320 86 50 ali 041 39 4441
ali Vladimir Vodušek, vodja kooperacije - 02/320 60 15,
za storitve pranja pa tudi na:
Tanja Ferlič, vodja enote Park mladih- 02/320 60 10 ali
051 643 693,
ali osebno na sedežu zavoda v tajništvu zavoda.
Več podatkov o nas najdete na naši spletni strani:
www.vdcpolz.si .
OB TEJ PRILOŽNOSTI VABIMO TUDI VSE POTENCIALNE
BODOČE KOOPERANTE IN DRUGE GOSTE NA DAN
ODPRTIH VRAT ČAJNICE IN PRALNICE NA LOKACIJI
PARK MLADIH 4, 2000 MARIBOR, KI BO DNE 29.5.2009
OD 9.00 DO 16.00 , KJER SI BOSTE LAHKO OGLEDALI
TUDI DRUGE NAŠE ZAPOSLITVENE PROGRAME.

Sabina PETEK, prof. def.
direktorica
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Poročilo o delu Krajevne organizacije
RK Selnica ob Dravi
V Krajevni organizaciji RK Selnica ob Dravi je včlanjenih
2015 članov in 300 mladih članov RK na OŠ Selnica ob
Dravi.
Organizacijo vodi 17-članski upravni odbor in 3-članski
nadzorni odbor.
V letu 2008 smo največ časa posvetili:
1. sociali,
2. krvodajalstvu,
3. letovanju otrok,
4. drugim aktivnostim.

-Poskrbeli smo tudi za pohištvo, belo tehniko in za
druge stvari za naše člane, ki so to pomoč potrebovali.
-V mesecu oktobru smo organizirali srečanje starejših
občanov. Povabili smo 449 občanov, starih nad 70 ali
več let. Na srečanje jih je prišlo 120. 218 starejših, bolnih
in invalidov pa smo obiskali po domovih. Obiskali smo
tudi naše devetdesetletnike in tudi starejše od njih. Pri
zadnjih treh se nam je pridružil tudi naš župan, gospod
Jurij Lep. Vsi so bili počaščeni in zelo veseli. Z obiski
bomo nadaljevali tudi v letu 2009.

1. Sociala
Vse leto smo pomagali socialno ogroženim družinam in
posameznikom ( 11 ). Posebne skrbi so bili deležni
otroci, invalidi, bolni in starejši občani Selnice.
S pomočjo občine Selnica ob Dravi smo poskrbeli za
brezplačno prehrano (kosila in malice) učencem iz socialno ogroženih družin ( 12 ).
Med letom smo 2-krat razdelili interventne zaloge
hrane ( 1440 l mleka, koruzni zdrob, moko, sladkor, riž,
testenine – 840 kg ) in razdelili 25 županskih paketov in
21 paketov iz akcije Nikoli sami – RKS.
S pomočjo občine in naših sredstev smo obiskali 218
starejših občanov Selnice in jih skromno obdarili.
Obiskali smo tudi vseh 22 oskrbovancev iz Selnice, ki bivajo po raznih domovih starostnikov.
12 družinam in posameznikom smo razdelili finančno
pomoč.

2. Krvodajalstvo
V letu 2008 smo v KO RK Selnica organizirali 3 krvodajalske akcije (april, avgust, december).
Kri je darovalo 141 krvodajalcev, od tega 8 novih.
4. junija smo organizirali srečanje krvodajalcev v OŠ,
kjer smo jim podarili priznanja za večkrat darovano kri.

3. Letovanje otrok
S pomočjo občine in naše organizacije je v letu 2008 v
MPD Frankopano v Punatu na otoku Krku letovalo 31
otrok.
8 učencev OŠ Selnica se je prijavilo na razpis za tekmovanje v znanju nudenja prve pomoči in RK, ki ga je
razpisalo OZRK Maribor. Naši učenci so dosegli 1. mesto
in za nagrado dobili še 14-dnevno letovanje v Punatu.
KO RK pa jim je prispevala za žepnino.
V naši organizaciji pa smo posebno aktivni v TEDNU RK,
ki vsako leto poteka od 8. do 15. maja.
-V tem tednu smo sprejeli učence 2. razredov med MČ
RK in učence 9. razredov med člane selniške organizacije RK.
-V tem tednu smo zbirali rabljena oblačila in jih prepeljali v Centralno skladišče RK Maribor.
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-Ob svetovnem dnevu hrane, 16. okt., smo se vključili v
akcijo DROBTINICA in prodali 236 kosov kruha.
Kruh so pekle selniške kmetice ( 12 ) in podarili so nam
ga trgovini Mercator in Kobanka ter Pekarna Missia iz
Bresternice. Mnogo Selničanov je kupili kruh in nam
dalo še prostovoljni prispevek. Ves zbrani denar smo
dali v OŠ Selnica ob Dravi za prehrano ogroženim
učencem.
-Za člane RK smo organizirali izlete po domovini in zamejstvu. Organizirali smo tudi 1-tedensko bivanje v
hotelu Delfin ( last ZDU Slovenije ) v Izoli.
-Naši krvodajalci so se udeležili jesenske ekskurzije v
Punat, ki jo je organiziralo OZRK Maribor.
-Vse leto smo merili krvni pritisk, holesterol in sladkor v
krvi v sobi RK. To akcijo bomo nadaljevali tudi v letu
2009, in sicer: VSAKO DRUGO SREDO V MESECU od 8.00
do 10.00 ure. Urnik je nabit na vratih naših sobe.
-Spomladi smo pobrali članarino, ki znaša 1,5 EUR na
člana.
-Vse naše pokojne člane pa na zadnji poti spremlja
društven, krvodajalce pa krvodajalski prapor.
-Ob koncu koledarskega leta pa smo vsem občanom
ponudili koledar za leto 2009. S prostovoljnimi prispevki
za koledar in prostovoljnimi prispevki od humanitarne
akcije v prazničnem decembru z apelom – ODPRITE
SRCE in DLANI smo pridobili toliko finančnih sredstev,
da lahko spet uresničujemo naše poslanstvo – Pomoč
ljudem v stiski.
Hvala vsem.
Dobrodelnost osrečuje tistega, ki prejme, še bolj pa tistega, ki da.
Za KO RK
Selnica ob Dravi
Tonica MAJSTER
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POROČILO O DELU DRUŠTVA UPOKOJENCEV
SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2008
Leto 2008 je za nami. Od lanskega občnega zbora pa
do danes se ni zgodilo nič novega. Delali smo po sprejetem programu.
Društvo vodi 15- članski upravni odbor, delo pa nadzoruje 3- članski nadzorni odbor. Kadrovskih sprememb
v tem obdobju ni bilo. Člani odbora so delo opravljali
vestno, v dobro vseh članov.
Nekaj glavnih del, ki smo jih opravili v tem obdobju:
-Vključili smo se v Evropski program, ki se imenuje Starejši za starejše. Te priprave so potekale skozi vse leto. Za
izvajanje projekta smo pridobili 15 prostovoljk , koordinatorja in računalničarja. Organizirali smo seminar za
vse sodelujoče v programu, se udeležili zbora vseh
prostovoljcev v Kopru in si ogledali tovarno zdravil Krka
v Novem mestu.
- Prostovoljci so z vprašalniki obiskali 200 starejših , starih
nad 69 let.
- Pevci in pevke so sodelovali na naših prireditvah in
obiskali s svojim programom domove starejših po
Sloveniji.
- Izletniška sekcija je organizirala 4 celodnevne izlete v
razne kraje po Sloveniji.
- Izvedli smo kulturno prireditev pri Sv.Duhu na Ostrem
vrhu.
- Organizirali smo igre po naše: Selnica-Fala.
- Za novo leto smo obiskali člane, ki so bolni, in jih tudi
skromno obdarili.
- Obiskali smo člane, ki živijo v raznih domovih za starejše.
- Vse leto smo obiskovali člane za 80-letnico, 85-letnico, za 90-letnico in za več let.
- Na športnem področju smo sodelovali v letni ligi
odbojke pri Zgornjepodravski zvezi.
- Enkrat mesečno je turnir v igranju kart.
- Obravnavali smo stanovanjsko problematiko naših
članov in nekaj primerov tudi rešili.
- Za upokojence smo organizirali predavanje o cestnoprometnih predpisih.
- Organizirali smo predavanje o vrtnarjenju.
- Ob izgubi članov v primeru smrti smo se na pogrebu
poklonili z društvenim praporjem.
- Z vsemi društvi v občini , s šolo in občino dobro sodelujemo . Na občini najdemo vedno razumevanje . Prav
tako dobro sodelujemo s stranko DESUS, in to pri tistih
točkah, kjer menimo, da je v dobro upokojencev.
Pri vsem tem ugotavljamo, da so pri upokojencih najbolj priljubljene dejavnosti:
- potovanja – razni izleti in pohodništvo,
- kultura,
- šport.
Naše društvo šteje 640 članov. Od teh je aktivnih
članov , ki sodelujejo v raznih sekcijah, 200. Drugi člani

sto starejši ali bolni. So pa tudi člani, ki imajo radi svoj
mir.
Delo z upokojenci je kar prijetno. Imeti pa moraš do njih
primeren odnos in spoštovanje in vedeti, da imajo veliko znanja, prakse in izkušenj. Ni pa več mladostne energije in moči, saj je bila potrošena skozi čas delovne
dobe.
Znano je, da se v svetu prebivalstvo vedno bolj stara.
To je velik dosežek medicinske stroke. Res pa je, da je
zaradi tega nas starejših iz leta v leto več. To pa vsem
ni pogodu. Veliko je ljudi, ki so mnenja, da smo v
breme družbi. Mi pa stojimo na stališču, da ne bremenimo sedanjih žuljev, da koristimo le prisluženi
denar, pridobljen v času delovnih let. Tudi za nas velja
geslo: Tujega nočemo, svojega ne damo. V zadnjem
času ugotavljamo, da je tudi v našem društvu veliko
članov, ki so se zaradi nizkih pokojnin in ob vse večjih
življenjskih stroških znašli v težkem finančnem položaju,
če že ne na pragu revščine. Kako jim pomagati?
Društvo je nemočno. Kako naj revež revežu pomaga.
Poslanci bodo morali prisluhniti upokojencem in v parlamentu sprejemati ukrepe, ki bodo vsaj tistim, ki imajo
skromne pokojnine, le nekaj dodali za dostojno
preživetje.
Med drugim bi morali znižati cene zdravstvenih storitev,
zdravil in visokih cen oskrbe v domovih za starejše.
Zakaj danes gradijo domove v glavnem privatni lastniki s svojim kapitalom. Bodimo prepričani, da privatniki ne gradijo domov iz spoštovanja in ljubezni do
upokojencev, ampak zaradi dobro naloženega
denarja oziroma kapitala in da dom za starejše nikdar
ne bo šel v stečaj.
Kako bo danes upokojenec s povprečno pokojnino v
Sloveniji, ki znaša 511 EUR, plačal dom. Upokojenci
postavljajo upravičeno vprašanje, zakaj se ne gradijo
tudi cenejši domovi za upokojence z nizko pokojnino.
S tem bi rešili tudi nekaj upokojencev, ki ne bi bili v
breme svojcev ali občine.
Ko danes razmišljamo o letu, ki je za nami, ugotavljamo, da je slehernemu izmed nas pustilo svoj pečat.
Za ene je bilo srečno,za druge je prineslo veliko težav,
nevšečnosti ali žalosti. Tudi naše društvo je izgubilo
nekaj članov. Narava je neizprosna. Starost in bolezen
nam je vzela nekaj življenj. Pridobili pa smo tudi nekaj
novih članov. Ljudje so prišli do spoznanja, da z upokojitvijo ne sme biti konec dela.
Društvo upokojencev pa je tista organizacija, kjer upokojenec lahko najde razvedrilo v različnih dejavnostih
in vnovči svoje znanje.
Prepričani smo, da smo v preteklem letu bili kar pridni.
Priznati pa moramo, da vsega tudi nismo postorili.
Lahko bi še kaj naredili, če bi si še bolj prizadevali. Premalo smo pridobili novih članov v naše vrste, ni nam
uspelo ustanoviti likovne sekcije, šahovske sekcije, kegljaške sekcije, sekcije za pohodništvo in še kaj bi bilo
mogoče organizirati. Vsa ta dela nas še čakajo. Nismo
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prepričani , da bomo vse to v prihodnje naredili.
Nimamo dovolj kadrov. Ali jih ni ali pa jih ne znamo pridobiti. Pripeljati v društvo novi, mlajši kader nam mora
v bodoče biti prednostna naloga. Mi smo se že izpeli,
novi veter je poroštvo za uspešno delo.
Po statistiki je v naši občini nekaj več kot 1500 upokojencev. Le polovica je včlanjenih v društvo (Selnica/Fala). Truditi bi se morali, da bi včlanili večji del
upokojencev. S tem bi bili številčno močnejši in tudi bolj

uspešni. Če bi bili enotni, bi bili marsikomu strah in
trepet.Morda bomo kdaj uspeli. Kaže pa, da naša
generacija tega ne bo dočakala.
Selnica , 8.3.2009
Predsednik DU Selnica ob Dravi
Ivan MAJSTER

POMLADNI UTRINKI »MARJETIC«…
Pa naj še kdo reče, da se število »Marjetic« ne spreminja – ravno v tem času, vsaj zame najlepšem letnem
času, je število »Marjetic« dobesedno ponorelo.
Najbrž lahko uganete, da se zaziram na naše prelepe
cvetoče travnike, na katerih je moč videti pravo
razkošje raznovrstnih pomladnih cvetlic, med katerimi
pa povsem razumljivo predsedujejo marjetice. Ha ha…
Samo želimo si lahko, da bi prišli kosci s kosami (raje kot
s kosilnicami) čim pozneje na travnik opravit svoje sicer
koristno in nujno delo.
Vsako pomlad, in to v mesecu sušcu, moramo tudi me
v našem društvu opraviti svoje delo, če hočemo zadovoljiti vsem zahtevam in potrebam za naše delovanje.
»Sprehodile« smo se čez preteklo leto in z zadovoljstvom ugotovile, da smo delo opravile več kot
dobro. V mislih imam predstavitve naših del, udeležbe
na razstavah drugih društev po Sloveniji pa tudi tujini,
sodelovanje ob našem občinskem prazniku in drugo.
Na občnem zboru, ki smo ga imele pred dnevi, smo
bile zelo vesele udeležbe kakor tudi pohvale našega
župana gospoda Jurija Lepa, ki nam je hkrati tudi
obljubil, da nam bo občina Selnica ob Dravi še naprej
naklonjena in nam dodelila potrebna finančna sredstva na osnovi razpisa za dotacije društvom.
Pa tudi gospod Šteger, predsednik Gasilskega društva
Selnica ob Dravi, ni skoparil s pohvalami in ni skrival
ponosa, da je njegova ožja sorodnica tudi že od
samega začetka aktivna članica društva »Marjetice«.
Tako kot se vsake pohvale razveselimo, dobimo hkrati
še več volje za nadaljnje delo, za pridobivanje novega
znanja, dodatnega izobraževanja, saj se pravkar
močno spogledujemo z »oki čipko«.
Ob tej priložnosti naj povem, da se sestajamo enkrat
tedensko, in to ob sredah od 17. do 19. ure pozimi in od
18. do 20. ure v poletnem času. Vsaka članica
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Marjetice
resnično dela samo tisto, kar jo veseli, ker pa nas je veliko, tudi veliko ustvarjamo: od pletenja, kvačkanja,
vezenja, klekljanja, umetelnega pletenja, vezenja po
»Schwelmerju« in še bi se kaj našlo. Vse to pa ne
pomeni, da ne najdemo časa za klepet, uspešno se
znamo pošaliti, znamo se tudi poslušati in se tudi slišati,
pa tudi zapeti (saj poznate tisto »novo« … »Me smo
marjetice iz fare selniške«).
V primeru, da bi katerega od bralk ali bralcev tega
prispevka iz Selnice in okolice le zamikalo, da bi prišel
ali prišla pogledat, kaj in kako ustvarjamo, pa da bi se
nam morda še pridružil kot član ali članica, obljubim,
da se bomo potrudile, da mu ne bo žal.
Lep marjetični pozdrav,
Fanika OSTERC,
članica

7.5.2009

8:45

Page 35

Foto: foto Anka

Selnica6:Selnica

Foto: foto Anka

Gospod Ivan TROJAK je pred kratkim
praznoval 90. rojstni dan.

Čestitke župana.
Pridružujemo se čestitkam, ki jih je prejel ob svojem visokem življenjskem jubileju.
MAJ 2009
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J e z ik o v ne d r ob t ini c e
Stalne besedne zveze v slovenščini
Dr. Zinka Zorko
''Pregovor je stalna zelo kratka oblika sporočila nekako svetovnonazorskega značaja, v katerem se (navadno
v eni povedi) razodeva spoznanje, opažanje, tudi modrost. Pregovor je pogosto vzgojnega značaja.''
''Rek jedrnato izreka misli filozofske ali nravne narave.'' (Jože Toporišič, Enciklopedija slovenskega jezika, Ljubljana
1992)
Sreča
Sreča človeka sreča, ujeti se ne da.
Ni srečen, kdor veliko ima; srečen je, kdor malo potrebuje.
Srečnejši je tisti, ki daje, kakor oni, ki jemlje.
Sreča je opoteča; k enim prihaja, ko od drugih odhaja.
Sreča in pamet se redko srečata.
Če srečen si, ne pravi svetu, ker je nevoščljiv;
če nesrečen si, ne toži svetu, ker je neobčutljiv.
Sreče ne spoznaš z glavo, ampak s srcem.
Sreča je kakor sonce; ko je najlepše, zatone.
Sreča je kakor čaša; bolj je svetla, bolj je krhka.
Vsak je svoje sreče kovač.
Išči novo srečo, a stare ne zavrzi!

Julij
Če Jakoba dežuje, ostro zimo oznanjuje.
Avgust
Če na velikega šmarna sonce peče, dobro vince v
sod priteče.
September
Ko žerjavi lete na tuje, brž se zima približuje.
Oktober
Vlažen, mrzel Luka kmalu sneg prikuka.
Če listje hitro odleti, vsak naj zime se boji.
November
Katarina nam ne laže, po sebi januarja vreme kaže.
December
Tepežni dan oblačen – k letu ne boš kruha lačen.

Ljubezen
Ljubezen je kot solza; rodi se v očeh, pade pa v srce.
Ljubezen je slepa, a vidi na daljavo.
Ljubezen je trpljenje, življenje brez ljubezni pa je pekel.
Kar od srca pride, se srca prime.
Ljubezen je z medom namazan križ; med se poliže, križ
ostane.
Stara ljubezen ne zarjavi; če ne gori, pa tli.
Stara ljubezen in star les se rada vnameta.
Če želiš biti ljubljen – ljubi.

Življenje
V življenju ni ravnih poti.
Na svet prideš z jokom, odideš s stokom.
Ko bi ljudje ne mrli, bi svet podrli.
Dolgost življenja našega je kratka.
Mlado drevo se da zravnati, staro se zlomi.
Mladost mine, ko cvet izgine.
Počasi se daleč pride; naglica koristi samo zajcem.
Ura zamujena ne vrne se nobena.
Noben dan ni tako dolg, da ne bi bilo večera.
Življenje ni praznik, je deloven dan.
Delaj, kakor bi večno živel, misli, kakor da boš jutri umrl.
Visokim smrekam vihar vrhove lomi.
Minljiv si, le tvoja dela so tvoji spomin.
Zarečenega kruha se največ poje.
Življenje zajemaj s polno žlico.

Vreme
Ena lastovka še ne prinese pomladi, naznani jo pa.
En cvet še ne naredi pomladi.
Če se zgodaj preselijo ptiči, huda bo zima ob božiči.
Če pomladi trta ne joče, tudi jeseni preša ne stolče.
Slovensko izročilo
Januar
Če v prosincu ni snega, ga mali traven da.
Če Vincenca sonce peče, dobro vince dozori, ki po
grlu gladko steče, motne dela ti oči.
Februar
Če je svečnica zelena, velika noč bo zasnežena.
Februarski Valentin prinese ključ od korenin.
Sveti Matija led razbija, če ga ni, ga naredi.
Marec
Igrajo v marcu se mušice, v aprilu vzemi rokavice.
April
April deževen, kmet bo reven.
Če aprila sneži, siromaku zemljo gnoji.
Maj
Če Zofija zemljo poškropi, vreme poleti prida ni.
Junij
O kresi se dan obesi.
Rožnik deževen – viničar reven.
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Vsakdanje modrosti
V vinu se jih več utopi kakor v vodi.
Dobra vaga v nebesa pomaga.
Delo hvali mojstra.
Če ni, tudi ujma ne vzame.
Če vrag omaga, mu baba pomaga.
Žena hiši drži tri ogle in še pri četrtem možu pomaga.
Možje gradijo hiše, žene ustvarjajo dom.
Visoko glavo nosi prazen klas.
Neumen je tisti ptič, ki se sramuje svojega gnezda.

