DECEMBER 2011
Številka 14
Leto 5

Selniške novice

Glasilo občine Selnica ob Dravi

SREČNO 2012!
Selnica_14.indd 1

20.12.2011 9:17:56

Občina Selnica ob Dravi

KAZALO
VSE DOBRO V LETU 2012			

3

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA		

4

V ŠOLI IN VRTCU SMO ZAJTRKOVALI
MALO DRUGAČE				

5

ADVENTNE DELAVNICE			

6

ADVENTNI SEJEM				

7

OLIVNO OLJE IN TERAN			

7

PISANA JESEN S PIKO NOGAVIČKO		
NA PODRUŽNICI SV. DUH NA OSTREM VRHU 11
ZELO UPORABEN NAVADNI LAN		

12

ADVENTNI čas					

13

S KRALJICO JABOLK NA 8. VSESLOVENSKI
SHOD KMETOV NA PONIKVI IN V SLOMU

14

PREDSTAVILI SMO SE NA PRIREDITVI 		
»POZDRAVLJENI V NAŠEM KRAJU« 		
V MARIBORSKI QLANDIJI			

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do
konca marca 2012 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v majski številki časopisa. Gradiva nam
pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@selnica.si, s pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na
ključek. Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja, čeprav tokrat nekoliko
skromnejšega, smo zelo veseli. Še posebej nas veseli,
da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete oziroma prepoznavnosti našega časopisa.
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da
nam tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki
in digitalno fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da
najdete nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej. Tudi v bodoče
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega
bomo z veseljem objavili.
Odgovorni urednik

14

PRAZNIK JABOLK IN 35. OBLETNICA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA			

15

POROČILO O IZVEDENEM
MEDNARODNEM FESTIVALU 			

16

POLSTENJA S SLOVENSKO OVČJO VOLNO

16

GRADIŠČANI V PREKMURJU			

19

Tradicionalno jesensko romanje
mariborske nadškofije 			

20

LIČKANJE NA KMETIJI RAKOVIČ		

21

30 LET KARATEJA – KAMIL FRAS		

22

NOČ ČAROVNIC				

23

S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS			

23

HUBERTOVA MAŠA IN DRUŽENJE
DVEH LOVSKIH DRUŽIN			

24

MARTINOVANJE				

25

PRT						

27

Jezikovne drobtinice			

27

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja
GRABROVEC
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agencija NOVELUS, d.o.o.
Naklada: 1.600 izvodov
Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.
Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva ter javne
institucije in zavodi na območju Občine Selnica ob Dravi. Posamezni izvodi se dostavijo
sosednjim občinam in javnim knjižnicam.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin.

2

Selniške novice 14/december 2011

Selnica_14.indd 2

20.12.2011 9:17:58

Občina Selnica ob Dravi

VSE DOBRO V LETU 2012
mokracije. Tudi če menijo, da odločitev ni po njihovem
pričakovanju, bi jo morali sprejeti, hkrati pa lahko uporabijo vsa pravna sredstva, ki so na voljo, da dokažejo nasprotno. Predvsem posamezniki, ki predstavljamo kakšno
ustanovo ali smo izbrani od ljudi, moramo biti vzor, zato
nosimo še toliko večjo odgovornost za svoja dejanja.

Že v naslovu lahko ugotovite, da je moja želja in prepričanje,
da je mogoče tudi v sedanjem času gledati z optimizmom
v prihodnost. Vsekakor za posameznika ne bo vse dobro, moramo pa si prizadevati, da se čim bolj približamo
želenemu cilju. Stanje, v katerem se nahajamo, je splet
veliko dejavnikov in okoliščin. Evropska ali, če hočete, svetovna kriza je močno zarezala tudi v posamezne države, ki
se bolj ali manj uspešno spopadajo s problemi.
Slovenija ni izjema, kaže celo, da se mi spopadamo s
težavami manj uspešno. Za nas je značilno, da v težkih
časih začnemo iskati krivce oziroma odgovorne, to pa
se največkrat pokaže kot neproduktivno. Menim, da je
potrebno ugotoviti vzroke, vendar si je potrebno določiti
tudi prioritete. Danes je pomembno, da združimo vse
svoje potenciale s ciljem, da čim prej premagamo sedanje
stanje in enotno nastopimo na evropskem parketu ter tako
pokažemo, da znamo in zmoremo slediti nastalim pogojem in zahtevam. Ko analiziramo stanje - analiza je nujna,
saj lahko samo tako poiščemo rešitve- je za nas zanimivo,
da vselej najdemo najmanj tri zgodbe, to pa nenazadnje ni
nujno slabo. Pomembno je, da končno oceno prepustimo
ustanovam oziroma strokovnjakom, ki jim moramo zaupati. Veliko se govori o pravni državi, sodstvu, skratka o vzvodih, da država sploh deluje. Vse prevečkrat pa se dogaja,
da posameznik ali skupine ne spoštujejo teh stebrov de-

Zelo veliko je pogovorov, nasvetov, različnih mnenj, kako
naprej. Zavedati se moramo, da je nujno nekaj spremeniti. Osnova je, da ne moremo več porabiti, kot smo ustvarili. Varčevanje je ena od možnih poti, vsekakor pa ni
edina. Združiti je potrebno več ukrepov. Enotni smo si, da
je potrebno ustvariti nova delovna mesta, to pa je zelo
zahtevna naloga, vendar pa ni nerešljiva. Pričeti je potrebno z vzpodbudami za mala in srednja podjetja, za rabo
domačih virov energije in surovin, predvsem lesa, nujna
pa je tudi višja stopnja samooskrbe s hrano. Prepričan
sem, da je potrebno pravičneje razdeliti zasluge in plačila
za opravljeno delo. Razmerja med plačami, kot jih imamo
zdaj, so nepravična in krivična do človeka, ki s svojim rednim delom ne zasluži dovolj za normalno življenje. Potrebna je višja obdavčitev tistih, ki se lahko odrečejo nekaterim
dobrinam. Ljudem, ki že sedaj komaj krpajo dan z dnem,
pa tako ali tako ni kaj odvzeti. Prevetriti pa je potrebno
tudi socialno politiko tako, da bodo pomoč dobili res tisti,
ki so je potrebni in si jo zaslužijo.
Posameznik naj pri sebi razčisti, koliko je prispeval za skupno dobro in koliko želi ali pričakuje od države. Kar hitro
se bo ugotovilo, da so nekatera pričakovanja nerealna ali
prevelika. Da pa bo takšno prikazovanje realnega stanja
sploh mogoče, je nujno, da se končajo procesi, ki bodo obsodili početja nekaterih ljudi, ki so si prilastili naše skupno
dobro na nelegalen in kriminalen način. Prepričan sem
tudi, da so vrednote, kot so osebna svoboda, pravično
pridobljena lastnina, spoštovanje različnosti, upoštevanje
enakopravnosti vseh državljanov in še kaj, osnova za gradnjo pravne in od vseh državljanov spoštovane države.
V tem uvodniku nisem želel pisati o tekočih aktivnostih,
bom pa samo na kratko opisal stanje glede starega
župnišča, saj je bilo v času pred volitvami izrečenih veliko neresnic in ugibanj , vendar takrat nisem želel o tem
razpravljati. Občina Selnica ob Dravi je svoje obveze in
ukrepe v zvezi z rušitvijo starega župnišča opravila v prvi
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polovici tega leta. V nadaljevanju pa sem osebno spremljal
vse aktivnosti, ki jih je izvajal investitor, to je Ministrstvo
za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste. Investitor, DRSC, je 19. oktobra 2011 vložil vlogo za pridobitev
gradbenega dovoljenja za rušitev. Priložil je projekte, ki pa,
žal, niso dobili zelene luči na Upravni enoti Ruše, tako da
so dne 11. novembra poslali na Direkcijo sklep o zavrnitvi
vloge. Isti dan smo dobili v vednost ta sklep tudi na občino.
Nemudoma sem posredoval in se informiral o nadaljnjih
postopkih. Manjkajočo dokumentacijo je investitor (DRSC)
poslal na Upravno enoto Ruše skupaj s ponovno zahtevo za
izdajo gradbenega dovoljenja za rušitev dne 5. decembra
tega leta. Ker je že izbran izvajalec rušitve in ne dvomim
več o celovitosti projektov, pričakujem, da bo investitor
pridobil gradbeno dovoljenje v najkrajšem možnem roku. S
tem bo omogočeno, da lahko izbrani izvajalec začne samo
rušitev objekta.
Župan,
Jurij LEP

Spoštovane in spoštovani!
V času božičnih praznikov vam
želim sreče in medsebojnega razumevanja v družini in med prijatelji. V novem letu pa bodite
predvsem strpni, preudarni in z
dodatnim razmislekom odločajte o
svojih korakih in ciljih.

BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA

Slobodan TATALOVIČ

Leto je naokoli. Za nekoga je bilo preteklo leto uspešno, za
drugega neuspešno, za marsikoga pa povsem običajno. Za
slovensko vlado prav gotovo ne bi mogli reči, da je bilo zanjo to leto uspešno. Problem je v tem, da je zaradi tega to
leto tudi za nas posledično manj uspešno. Glede na krizo,
v kateri smo se znašli, se je k nam prikradla neka negotovost in nelagodje. No, kljub temu sem zelo vesel, da je
med nami še vseeno dovolj takšnih, ki z optimizmom in
dobro voljo zrejo v prihodnost To je, spoštovane bralke in
bralci, moč zelo jasno videti iz vaših prispevkov. Iz njih veje
duh optimizma in dobre volje. In to navkljub črnogledim
napovedim, ki jih kar naprej poslušamo. To pišem zato, ker
sem v tej rubriki, v prejšnji številki, prav tako pisal o opti-
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mizmu in dobri volji v teh težkih časih. Pa sem bil popolnoma narobe interpretiran. Vsaj od nekaterih zelo grobo
– in to na mestu, na katerem se ne morem enakovredno
pogovarjati ali pa braniti. In to kljub temu, da sem z veliko
mero občudovanja in spoštovanja pisal o optimizmu in dobri volji vas, spoštovane bralke in bralci. O tem, ali sem bil
narobe interpretiran zavestno ali morda samo predvolilno
obarvano, tukaj ne mislim razpredati, ker bi s tem zašel v
razburkane vode, pred katerimi smo doslej uspeli obvarovati Selniške novice. Ostaja pa grenak priokus. Tudi zaradi
tega, ker nekateri ne razumejo, da nas je še kar nekaj, ki
še vedno mislimo s svojo glavo in si to upamo tudi javno
povedati. Sam zase lahko rečem le, da si nikoli nisem in si
ne bom dovolil tega, da bi me miselno usmerjali.
Tudi volitve so za nami in zanimivo, v našem okolju, so
potekale presenetljivo mirno. Morda je bilo le nekoliko
preveč priprav na predvolilno obdobje. Tudi vsakokratna
»plakatna vojna« je za nami, in tudi le-ta ni bila tako silovita, kot smo je navajeni z lokalnih volitev. Kakorkoli že,
karte so na novo premešane in pravijo, da imamo ljudje
zmeraj prav. Mar ne?
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V uredništvu smo se zopet sestali in se dogovorili o vsem
potrebnem za izdajo zadnje letošnje številke Selniških
novic. Spet je bilo treba opraviti marsikatero »prosto« uro
– seveda ob »najbolj primernih dnevih« - ob sobotah in
nedeljah, pozno v noč. In znova se pojavi tista pozitivna
nervoza, ki se s pričakovanjem pravočasnega izida našega
časopisa stopnjuje. Vse skupaj je poplačano takrat, ko
pred tiskom še v zadnji pregled dobim od tiskarja vsebino
in obliko Selniških novic. Takšnih, kot jih kasneje dobite vi,
spoštovane bralke in bralci.
Sicer pa tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg nagovora župana Jurija LEPA in besede moje malenkosti
boste v tej številki našli še zapis našega zvestega sodelavca
Janeza URBASA, ki piše o rastlini lan, o olivah in vinu teran. Iz OŠ Selnica so nam poslali prispevek o slovenskem
zajtrku, ki so ga imeli v šoli. Tudi naša zvesta sodelavka
Damjana OČKO obširno piše o dogajanjih na podružnični
šoli pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, pa o kraljici jabolk in še

kaj se bo našlo v tej številki izpod njenega peresa. Oglasila
se je Zdenka GRADIŠNIK, ki piše o izdelovanju adventnih
venčkov. Moja malenkost je nekaj zapisala tudi o srečanju
lovcev, oglasili so se iz podjetja Soven in obširno poročali
z delavnice z mednarodno udeležbo, oglasili pa so se tudi
iz KUD Gradišče na Kozjaku. Dr. Zinka ZORKO je tudi tokrat
prispevala jezikovne drobtinice, svoje vtise pa je zapisala
tudi z romanja v Št. Andraž. Nadaljujemo pa tudi z rubriko
»S fotografijami skozi čas«. Ob tridesetletnici delovanja na
področju karateja portretiramo Kamila FRASA. Seveda je
tu tudi križanka – tokrat nagradna - in še kaj se bo našlo za
prijetno praznično branje.
Zima je tu. Najlepšo jo dela veselo pričakovanje božičnih
in novoletnih praznikov. V imenu Uredniškega odbora in v
svojem imenu vam želim vesele in lepe božične praznike,
v prihajajočem letu pa obilo uspeha ter medsebojnega razumevanja in spoštovanja.

V ŠOLI IN VRTCU SMO
ZAJTRKOVALI MALO DRUGAČE
V petek, 18. novembra, smo se na naši šoli pridružili projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal po vseh
vrtcih in šolah v Sloveniji. Učenci, učitelji, otroci vrtca,
vzgojiteljice in vodstveno osebje smo tako za razliko od
drugih dni v letu ta dan zajtrkovali v šoli in vrtcu in ne
doma, tako kot naj bi to sicer počeli.
Veseli smo bili, da so z nami zajtrkovali tudi pomembni
gostje, in sicer predsednik državnega zbora Republike Slovenije g. Ljubo GERMIČ, župan Občine Selnica ob Dravi
g. Jurij LEP, ter predsednik in predstavniki Čebelarskega
društva Selnica ob Dravi.
Naš zajtrk je bil sestavljen iz podarjenih živil domače
pridelave. Jedli smo črni kruh, namazan z maslom in medom iz lastnega čebelnjaka, pili mleko ter se posladkali z
jabolki iz domačega kraja.
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Namen projekta je spodbuditi otroke k rednemu zajtrku,
vključiti v prehrano lokalno pridelana živila slovenskega izvora ter opomniti širše okolje na pomen čebelarstva.
V krajšem uvodnem programu smo učence seznanili s
posameznimi živili, ki smo jih imeli na mizi. Vzporedno z
zajtrkom pa so potekale tudi številne druge dejavnosti:
• učenci so o pomenu zajtrka ter lokalne pridelave živil
govorili pri razrednih urah,
• učenci čebelarskega krožka so predstavili uporabo
čebeljih pridelkov in šolskega čebelnjaka,
• šolski med smo uporabili pri peki medenega peciva,

• sodelovali smo na natečaju s poslikavo panjskih končnic
ter izdelavo slogana in logotipa na temo Tradicionalni
slovenski zajtrk,
• izvedli smo pravljične ure v knjižnici ter pripravili razstavo,
• izvedli smo anketo, kakšne so zajtrkovalne navade
naših prvošolčkov in devetošolcev,
• pri različnih predmetih smo vključevali teme, ki so
se navezovale na projekt: pregovori in reki, zajtrk v
različnih geografskih področjih, zajtrkovalne navade v
preteklosti, pomen zajtrka za športne aktivnosti, primerjava zajtrka Slovencev in Angležev …
Učence tudi med šolskim letom opozarjamo na pomen
zajtrka. Večkrat jim za zajtrk ponudimo sadje, saj veliko
učencev pred prihodom v šolo ne zajtrkuje. Zelo pomembno vlogo pri pridobivanju tovrstnih navad ima družina,
zato prosimo starše, da otroke z vzgledom in besedo spodbujajo k zajtrku.
Prispevek in fotografije:
Stanislava NIDORFER, vodja projekta

ADVENTNE DELAVNICE
Bilo je sončno petkovo jutro. Tako kot vsako jutro sem se odpravila v šolo. Vendar
je bil ta dan drugačen od drugih, ker se je
bližala prva adventna nedelja in smo imeli
delavnice, na katerih smo izdelovali adventne venčke.
Ves teden prej sva z botro nabirali naravni
material za venčke. Pred pričetkom delavnic
smo pripravili delovni prostor, kjer smo jih
izdelovali. Ob desetih so prišle mame in pevke pevskega društva Lipa. Takrat smo pričeli
delo. Z mamo sva naredili štiri venčke. Bili
smo zelo ustvarjalni. Ko smo končali delo,
smo venčke odpeljali v Avguštinovo kapelo.
Med izdelovanjem venčkov sem se imela zelo
prijetno. V nedeljo smo lahko venčke tudi kupili. Ko sem venček po maši prinesla domov,
sem na njem prižgala prvo svečko.
Napisala: Klara RIHTER, učenka 4. razreda
podružnične šole Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Fotografije: Damjana OČKO
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ADVENTNI SEJEM
Vsako leto imamo v šoli adventne delavnice. Tako je bilo
tudi letos, zadnji petek v novembru. Izdelali smo veliko
lepih venčkov. Odpeljali smo jih v Avguštinovo kapelo.
Prvo adventno nedeljo je bil adventni sejem. Ko sem prišla
v kapelo, sem stekla k učiteljici in si izbrala venček, ki sva
ga izdelali z mamo. Ta venček sem dala na stran. Počakala
sem mamo, ki je izbrala še enega, dobili sva tudi voščilnico.
Kupili sva tudi paket voščilnic, ki so jih izdelali otroci iz Selnice. Venčke smo nesli v cerkev, kjer jih je duhovnik blagoslovil.
Bilo mi je prijetno in komaj sem čakala, da odnesem
venček domov.
Napisala: Jerneja VOLMAJER, učenka 4. razreda
podružnične šole Sv. Duh na Ostrem Vrhu
Fotografije: Damjana OČKO

OLIVNO OLJE IN TERAN
Močno se je ohladilo, sneg je pobelil više ležeče predele.
Vse je kazalo na hiter prihod zime, in to že prvi teden v oktobru. Na Primorskem je divjala burja, iz Selnice pa smo se
odpravili na strokovno ekskurzijo. Tisti malo manj pogumni so svojo udeležbo v zadnjem trenutku odpovedali. Ob
prihodu na Lom sta nas pozdravila oster mraz in sneg,
pričakovali smo samo še piš burje. A glej ga zlomka, tudi
nam so bogovi naklonjeni, ob morju ne duha in sluha o
burji. Naš prvi gostitelj Janko Bočaj nas pričaka v majici s
kratkimi rokavi. V vasi Bočaj je prijetno toplo.

Oljka pred vhodom v hišo Bočajevih

Bočaji so gručasta vas, ki leži na nadmorski višini 320 me-

trov. Prebivalci se s kmetijstvom ukvarjajo predvsem kot
z dopolnilno dejavnostjo. Daleč naokoli so Bočaji znani
po uspešnem vinogradništvu in oljkarstvu. O tem smo se
lahko prepričali tudi sami, ob predavanju g. Bočaja smo
spoznali zgodovino vasi Bočaji, oljkarstva in postopek
pridelave olivnega olja. Vse skupaj smo popestrili še z degustacijo olja in refoška.
Prva omemba priimka Bočaj sega v leto 1635, ko arhiv
tržaške škofije omenja duhovnika Johana Bočaja, duhovnika v Truškah. Teorija nastanka vasi je možna z dveh vidikov.
Prva razlaga je ta, da je bil duhovnik Johan Bočaj prišlek, ki
je s seboj pripeljal sorodstvo ter tako ustanovil vas Bočaje.
Druga, manj verjetna, pa je ta, da je duhovnik izhajal od
tod in je bila torej vas že poprej. V vsakem primeru je v
vasi še vedno najpogostejši priimek Bočaj in ime vasi je
ostalo enako.
Oljka je ena najstarejših kulturnih rastlin, saj so jo poznali
in gojili že v stari Mezopotamiji. Oljka je imela pri starih
ljudstvih velik simbolni pomen. V starem Egiptu so jo uporabljali pri maziljenju faraonov, saj je bila simbol očiščenja.
Pri Grkih je veljala za drevo boginje Atene in prispodobo
miru, obenem pa so zmagovalce olimpijskih iger nagradili
z vencem iz oljčnih vej. Rimljani so z oljčno vejico slavili
svoje vojake, ki so se zmagovito vračali iz vojn. Zdravilne
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lastnosti oljčnega olja pa so opisovali tudi že številni grški
in rimski pisci, med njimi Homer, Horacij in Plinij. Slovenska Istra je ena najbolj severnih leg, kjer uspeva oljka, tukaj
gojijo to rastlino že nad 2000 let.
G.Janko Bočaj je v svojem predavanju med drugim
povedal: »…Zaradi svoje lepe zelenkaste barve »oleum
viride« in prijetne arome je veljalo istrsko oljčno olje poleg
venafrijskega in betijskega olja za najboljše v imperiju. To
poroča rimski zgodovinar Plinij starejši (15 knjiga Historia
Naturalis 23-79 n. št.) . Danes se ni bistveno spremenil
odnos do pristnega istrskega oljčnega olja. Oljčno olje istrske belice, ki prevladuje v našem nasadu, velja kot eno
boljših po senzoričnih parametrih, to je pozitivnih lastnostih oljčnega olja…«
Oljka raste na suhih, vročih legah. S tem sta povezana tudi
njena počasna rast in trd les. Brez težav dosega visoke
starosti, tudi 1.000 let in več. Najstarejša oljka je na Kreti
in naj bi bila stara dve tisočletji. V naši bližini, na Brionih,
raste 1.600 let staro drevo, ki še vedno daje olje. Pri nas
tako starih dreves ni, ker jih občasno poškodujejo pozebe.

musa in na uporabi organskih gnojil. V dobro pripravljenih
tleh se razvijejo krepke rastline, ki se ob pomoči koristnih
živali laže upirajo škodljivcem in boleznim.«

Degustacija olivnega olja

Pri degustaciji smo spoznali, kako se pravilno poizkuša olivno olje in na kaj moramo biti pozorni. Barva olja, ki je lahko zlato-rumena ali zlato-zelena, odvisno od vrste oljke.
Vonja po sveže pokošeni travi in okus na robovih jezika
greni po grlu rahlo pekoče. Če ima olje te lastnosti, je že
blizu prave kvalitete. Vsekakor pa moramo biti pri nakupu
olja zelo previdni, v trgovskih centrih je le redko-katero
olje ekstra deviško, tako kot piše na etiketi, in s tem samo
zavajajo kupce. Na to je že velikokrat opozarjala tudi zveza
potrošnikov.

Predavanje v shrambi olivnega olja

Če se to zgodi, je namreč potrebno drevesa močno obrezati ali jih celo posaditi na novo. Sicer pa divje oljke od
gojenih oljk ločimo predvsem po tem, da slednje dajejo
bistveno večje plodove in zato več oljčnega olja.
Bočaj je eden naših najuspešnejših pridelovalcev olivnega olja in stene v njegovi hiši so polne priznanj in
odlikovanj. Je eden redkih, ki svoje oljčne nasade oskrbuje z ljubeznijo in brez škropiv, na ekološki način. Zato
je pridelek še toliko bolj cenjen Janko Bočaj pravi: » Že
sama definicija ekološkega kmetijstva je posebna oblika
kmetijske pridelave, ki poudarja gospodarjenje v sožitju
z naravo. Je način trajnostnega kmetovanja, ki upošteva
kmetijo kot celosten,enovit sistem in skrbi za ravnovesje
vaseh vključenih elementov. Moj slogan je: »Pridelujemo v sožitju z naravo«, to pomeni, da skrbimo za biotsko raznovrstnost in dobro kmetijsko prakso. Poseben
poudarek je na ohranjanju rodovitnosti tal z večanjem hu-
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Vhod na dvorišče turistične kmetije Ostrouška Pelicon

Olivno olje odlično varuje pred boleznimi srca in ožilja, artritisom, rakom na dojkah in pred drugimi oblikami raka,
poleg tega znižuje raven slabega holesterola, pospešuje
izločanje želodčnih sokov in omogoča boljšo absorbcijo
vitaminov, zlasti vitamina E. Ker je maščobnokislinska sestava olivnega olja zelo podobna maščobnokislinski sestavi
materinega mleka, je olivno olje primerno za prehrano
dojenčkov. Nadvse primerno je tudi za prehrano diabetikov. Vse navedeno velja samo za ekstra deviško oljčno
olje, druga olja že imajo številne primesi, nekatera so narejena celo iz olivnih tropin, vode in drugih cenenih olj.
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Zato velja biti previden. Vsekakor pravega olja ne morejo
narediti za 4 ali 5 evrov, kot je cena v trgovskih centrih.
Polni novih spoznanj, podkrepljeni z odličnim refoškom,
olivami v olivnem olju, siru in še kaj, smo se hvaležni g.
Bočaju odpravili iz vasi Bočaj prek Italije in Sežane v kraško
vas Coljava, kjer nas je čakalo pravo kraško kosilo.
Kosilo je bilo na kraški turistični kmetiji Ostrouška Pelicon,
Kmetija je stacionirana na robu slikovite vasi Coljava, v
središču dežele, ki slovi daleč naokrog po izvrstnem vinu,
teranu. Za prostor, v katerem je lociran lokal, so pred leti
dobili priznanje za arhitekturo za originalno ureditev prostora v kraškem stilu. S turistične kmetije Ostrouška Pelicon
ne boste odšli ne lačni ne žejni, kljub temu da so kosi mesa
zelo majhni. To so načela zdrave prehrane. Morda je ravno
zato bila za predjed odlična jota, lahko bi rekli »za prste
polizat«. Po končanem kosilu smo si ogledali še lepo urejeno kmečko poslopje in se odpravili proti našemu naslednjemu cilju - v vas Volčji Grad.

Ga. Ivana Veiner Stancich je spregovorila o Volčjem Gradu

Ogled Volčjega Gradu

Pred vhodom k Peliconom

Volčji Grad je kraška vasica, od večjega kraja Komen oddaljena približno 2 km (od Sežane pa 20 km). Zanimiv je izvor imena, ki še ni natančno pojasnjen. Obstaja več teorij:
da je ime verjetno povezano z volkovi. Mogoče jih je bilo
tu v preteklosti veliko. Lahko se nanaša na priimek Volk, ki
je tudi pogost slovenski priimek. Še največkrat izvor imena povezujejo z obiskom Marije Volcije. Ta naj bi bila hči
oglejskih grofov. Legenda pravi, da je v Volčjem Gradu po
hudi bolezni ozdravela. To naj bi potrjevala tudi spominska
plošča, vzidana v steno vaške cerkve.
Centralni del vasi je zelo zanimiv zaradi svoje arhitekture. Nekateri trdijo, da ima najlepše portale (kolone) na
Krasu. Največ hiš je bilo zgrajenih med leti 1820 in 1870
(nekateri portali imajo vklesane letnice). Volčjegrajci so se
nekoč zaposlovali v bližnjih kamnolomih in kamnoseških
delavnicah, zato imamo tudi veliko »šap«, oknikov, kamnitih vodnjakov in žlebov. En kamnit žleb je še vedno viden
nad vaškim vodnjakom (štirno). Vas ima sedaj okrog 100
prebivalcev.

V volčjem Gradu nas je sprejela gospa Ivana Veiner Stancich. Najprej smo si ogledali centralni del vasi in poslušali
del zgodovine vasi in osnovne podatke o njej. Zatem smo
se odpravili na samo kmetijo Pri Kamnarjevih, kjer so nas
sprejeli čudoviti gostitelji. Celotna družina je bila zbrana
in vsi so resnično ubrano sprejemali goste. V prostorih
kraške kmečke hiše so nam pripravili predstavitev kmetije in družine s pomočjo računalniške projekcije in vsak
izmed članov mlade družine je pri tem aktivno sodeloval,
predstavil svoje poglede na ekološko kmetovanje in samo
življenje na kmetiji. Za nas je bilo to pravo doživetje.

Na dvorišču Pri Kamnarjevih
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»Kmetijo smo kot opuščeno domačijo prevzeli leta 2004
ter že od vsega začetka kmetovali po ekoloških smernicah. Leto kasneje smo se vključili v ekološko kontrolo,
pred tremi leti pa tudi v biodinamično. Sedaj obdelujemo
približno 4.5 ha zemljišč, od katerih 1.5 ha vinogradov , 1.5
ha njiv, drugo so travniki. Vsako leto čistimo ter pripravljamo dodatna zemljišča za obdelavo. Prodajamo manjše
presežke zelenjave in žit. Naš glavni proizvod je Kamnarjev teran iz ekološko pridelanega grozdja oziroma v letu
2010 že s preusmeritvijo na demeter,« je povedal v svoji
predstavitvi starejši sin petčlanske Kamnarjeve družine.
Zatem smo se odpravili na ogled kmetije, ki je razpršena
po okolici Volčjega Gradu.

Kamnarjev vinograd

jujejo z vsem, kar raste na njivi, in hkrati njivo dobesedno
preorjejo. Na ta način je njiva povsem naravno pripravljena za setev v novi sezoni, ko se bodo pujski preselili na
drugo lokacijo. Bistvo vsega je, da pujski uničijo tudi vse
korenine plevelov in drugih nezaželenih rastlin, in to na
naravi prijazen način. Ob tem pa še prav lepo rastejo.

Prašički pripravljajo njivo za naslednje leto.
Predstavitev kmetije je potekala v lepo urejenem okolju.

Ogledali smo si vinograde ki so resnično vzorno urejeni in
iz katerih prihaja vrhunski teran. Ta ni samo za pitje, ampak je tudi odlično zdravilno vino. Njegova sestava mineralov in kislin ima pravi naravni zdravilni učinek pri zdravljenju in delovanju prebavnih organov, povečuje tek, blaži
težave s spanjem, krvnim obtokom in dobro deluje pri oslabelosti telesa.. Kisline v teranu raztapljajo škodljive snovi
v črevesju, žolčniku, ledvicah, jetrih. Blagodejno vpliva na
prebavo, zdravi sladkorno bolezen in jo tudi preprečuje.
Zelo učinkovit je zlasti pri slabokrvnosti. Pri zmernem
uživanju terana se bolje počutimo in nismo utrujeni.
Ob jedi je priporočljiv celo nosečnicam. Pri vsem tem
je potrebno poudariti, da tako kot pri olivnem olju velja
tudi za teran, da ni vsak teran teran. V trgovinah običajno
dobimo konvencionalno pridelani teran, poln škropiv in
drugih primesi, le grozdja je bolj malo, zato se moramo pri
nakupu odločiti res za pravega. To je tudi Kamnarjev teran.
Poleg vinogradov so tu še njive z različnimi poljščinami,
potrebnimi za samooskrbno kmetijo. Veliko zanimanje je
požela priprava njivske površine za prihodnje leto. Njiva je
v celoti ograjena in na njej so domači pujski, ki se prehran-
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Po ogledu celotne kmetije in s seznanjanjem z različnimi
metodami biodinamičnega kmetovanja smo se vrnili na
domačijo Pri Kamnarjevih, kjer so nam pripravili pravo
kraško pojedino in degustacijo terana. Ob takšnih dobrotah se resnično prileže kozarček žlahtne kapljice.
Veliko novih stvari smo izvedeli v enem dnevu, morda
celo preveč. Najpomembnejše spoznanje pa je bilo, da je
od vseh lepih stvari, vseh dobrot in premoženja največja
vrednota družina. To so nam Kamnarjevi nazorno pokazali in vsi smo jim hvaležni. Družina je ena sama, tega se
moramo zavedati, in samo dobra, povezana družina je lahko uspešna.

Na obrobju Volčjega Gradu

Besedilo in fotografije: Janez URBAS
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PISANA JESEN S PIKO NOGAVIČKO
NA PODRUŽNICI SV. DUH NA OSTREM VRHU
Hej, Pika Nogavička,
čola hop, čola hej, čola hopsasa,
vsak dan si izmislim,
nekaj čisto novega.

no, prispevali material in pomagali otrokom izdelati konje.
V tem tednu smo se s šolarji odpravili na ekskurzijo v Maribor. Najbolj so uživali v vožnji z Jurčkom. Otroci iz vrtca pa
so si ogledali lutkovno predstavo v Lutkovnem gledališču
Maribor.

Jaz počnem, kar hočem
in ne počenjam, česar nočem;
sama si določim,
kako veselo se živi.
Jaz sem mala Pika,
a zrasti me prav nič ne mika,
zmeraj bom počela
le tisto, kar me veseli.
Vsak letni čas nosi v sebi čar in toplino. V nas prebuja
kreativnost in domišljijo. Posebno jesen nas z obilico
plodov kar vabi v naravo, da jih naberemo in uporabimo
na različne načine.
Na naši podružnični šoli in vrtcu smo se na potep v tem
letnem času odpravili s Piko Nogavičko. V tednu otroka
smo imeli kostanjev piknik s Piko. Šolo smo spremenili
v vilo Čira čara. Dan smo izvedli tako, da smo si najprej
ogledali odlomek iz filma o Piki Nogavički. Nato smo se
skupaj s starši oblekli v junake iz filma. Skupaj smo jahali in
izdelovali konje ter pekli kostanje in pripravili medeni napitek. Vsak si je z jahanjem konja prislužil cekin, s katerim
je lahko na PIKINI STOJNICI kupil jesenske dobrote. Hvala
družini Osvald in Koren, ki sta poskrbeli, da so lahko otroci
preživeli dan s pravimi konji. Jaka Adam je spekel slastne
kostanje. Hvala tudi vsem drugim staršem, ki so, kot ved-

Gostili smo tudi prijatelje iz VS Lučane. Z njimi in s Piko
smo preživeli zanimiv dan. Najprej smo izdelali dekoracijo
za noč čarovnic, nato smo se pomerili v štafetnih igrah in
se naučili nov ples.
Konec oktobra, v mesecu požarne varnosti, so nas obiskali gasilci PGD Selnica ob Dravi. Predstavili so nam kratko
zgodovino gasilstva v Selnici ob Dravi, spoznali smo gasilsko opremo v gasilskem avtomobilu in nam pokazali, kako
se gasi. Vsi otroci so lahko poskusili gasiti s pravo gasilsko
čelado na glavi. Skupaj smo preživeli zanimivo in poučno
uro.
Pika je skozi ves ta čas na naši EKO stojnici pred šolo predstavljala izdelke otrok, ki so nastajali vso jesen iz plodov, s
katerimi nas je letos bogato obdarila tetka jesen.
Besedilo in fotografije:
Damjana OČKO, profesorica
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ZELO UPORABEN NAVADNI LAN
Skozi stoletja se spreminjajo prehranjevalne navade ljudi
in potrebe po različnih oblačilih. Posledice tega so vidne
tudi v kmetijstvu in pri sami pridelavi različnih kmetijskih kultur. Veliko časa je že minilo, ko so tudi naše kraje
obeleževala modro obarvana polja navadnega lanu.
Lan zraste do enega metra visoko. Cvetovi so majhni , temno ali svetlo modri, lahko tudi vijolični in beli. Lan je primeren za spravilo, ko mu odpadejo listi, takrat so stebla na
pol dozorela, zato so vlakna dovolj trdna in prožna. Lanu
ne žanjemo, temveč ga pulimo in sušimo, takrat seme
dozori. Seme uporabimo za izdelavo olja, v prehrani ali
za krmo živali. V zadnjem času je laneno seme vedno bolj
cenjeno tudi v zdravilstvu.

Cvetoči lan

Lan so še po 2. svetovni vojni sejali tudi na Sp. Slemenu,
kjer se giblje nadmorska višina med 600 in 700 metri.
Uspeval je zelo dobro in iz njega so delali tudi platno, v
glavnem za prte (hodni prt) in kuhinjske krpe, uporaba za
oblačila pri nas ni posebej prišla v poštev, saj je laneno
platno zelo hladno. Njegova nošenje pa je prav prijetno
v vročih poletnih dneh. Platno je tkano iz najbolj finih
vlaken, sicer pa je to zelo grobo oblačilo in pobere s kože
odmrle delce. Koža je potem kot otroška, lahko pa tudi
poškoduje občutljivo kožo.

Njiva, posejana z lanom

12

Sušenje lanu

Lan sejemo aprila, junija ali septembra. Sejemo najboljša
semena, ki morajo biti gladka, svetlo rjave barve ter prijetnega vonja. Konec junija smo poskusili na Sp. Slemenu po
dolgih letih posejati lan, predvsem z namenom, da se vidi,
ali bi ta vse bolj pomembna kultura tudi po toliko letih pri
nas uspevala in kakšen bi bil pridelek. Lan smo posejali v
povsem na novo pripravljeno zemljo (prej je bil travnik),
brez dodatnih gnojil ali drugih dodatkov. Po desetih dneh
je lan vzklil (kaljenje naj bi v poprečju trajalo 8 dni) in
pričela se je rast. Med samo rastjo ni bila potrebna nobena
posebna oskrba, razen ročne odstranitve nezaželenih rastlin (pleveli). Lanu tudi niso napadli nobeni škodljivci ali
druge rastlinske bolezni. Očitno je bilo letošnje leto idealno za rast lanu. V začetku septembra je že dodobra dozorel
in takrat smo ga populili, zvezali v manjše snope in ga dali
sušit. Letošnjo letino lanu ne bomo uporabili za izdelavo
preje, vsekakor pa bo uporabljeno seme za izdelavo olja,
nekaj ga bo ostalo za prijatelje, peko peciva in kruha. V
naslednjem letu, ko nam bo uspelo pridobiti vse ustrezne
priprave za mikanje lanu in potem predenje, bomo porabili tudi stebla lanu. Seveda se moramo še temeljito seznaniti s celotnim postopkom.
V zdravi prehrani in zdravilstvu laneno seme pozitivno vpliva na zaprtje, povišan holesterol, bolezni srca in ožilja,
preventivno pa deluje tudi pri rakastih obolenjih (predvsem rak dojk). Laneno seme ima veliko vsebnost omega - 3 maščobnih kislin, ki v telesu preprečuje različna
vnetja, ki so med drugim lahko povezana tudi s kroničnimi
bolezenskimi stanji, kot so: astma, artritis, sladkorna bolezen, bolezni srca in rakasta obolenja. Poleg tega seme
vsebuje še omega – 6 maščobne kisline in alfa linolensko
kislino. Pomembna sestavina so tudi vlaknine, katerih ima
lan bistveno več kot katera koli druga rastlina. Prav zaradi
njih lan dobrodejno deluje pri prebavi. Pri tem pa moramo biti pozorni, da spijemo dovolj tekočine. Laneno seme
nase veže vodo, in če je ne pijemo dovolj, se nam lahko
zaprtje še poveča.
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Pri uživanju lanenih semen je pomembno, da jih prej
zmeljemo v kavnem mlinčku, lahko jih tudi stolčemo z
možnarjem. S tem dobimo iz semena čim več hranilnih
učinkovin. Cela semena bi dobesedno samo šla skozi naše
telo in iz njih ne bi dobili ničesar. Semena si moramo mleti
sproti, kolikor jih porabimo, le na ta način dobimo iz njih
največ učinkovin. Semena namreč hitro oksidirajo in s tem
izgubijo mnogo hranil. Enako velja tudi za olje, ki mora biti
čim bolj sveže, in ko se prične uporabljati, ga je potrebno čim bolj hitro porabiti. Zato je dobro, da je zaprto v
manjših stekleničkah.

Lanena semena

Vsakodnevno uživanje zmletih lanenih semen zjutraj
na tešče s kozarcem vode ali pomešanih s skuto in malo
lanenega olja načeloma prinaša ugodnosti, povezane z

znižanjem slabega holesterola v krvi, znižuje krvni trak,
izboljšuje metabolizem, zmanjšuje stres, zmanjšuje
možnost nastanka krvnih strdkov, je preventiva pri raku
dojk, uravnava krvni sladkor, izboljšuje imunski sistem in
pomaga pri hujšanju.
Semena s pridom uporabljamo tudi v kuhi, kjer lahko del
polnozrnate moke zamenjamo z zmletimi semeni in s tem
izboljšamo hranilno vrednost kruha. Kolikor laneno seme
namočimo v vodo, čez dobre pol ure nastane sluz, ki jo
uporabimo v testu namesto jajc.
Pri uživanju lanu velja biti previden in so tudi nekatere
omejitve. Lan se ne priporoča nosečnicam in doječim
materam. Prav tako ga ne dajemo dojenčkom in majhnim otrokom kot odvajalo. Posebno opozorilo velja, da
pri zaužitju večje količine lanu lahko pride do dehidriranja, zato moramo ob uživanju lanu zaužiti tudi ustrezno
količino tekočine.
Lan je zelo zanimiva rastlina, ki je vsestransko uporabna.
To pove tudi njegovo ime v latinščini, ki pomeni ˝zelo uporaben˝. Morda bi veljalo razmisliti o sajenju lanu tudi pri
nas. Na trgu je zelo veliko povpraševanje po semenih in
olju slovenskega porekla. Morda bodo tudi pri nas postale
njive modre barve – barve lanu.
Besedilo in fotografije: Janez URBAS

ADVENTNI čas
Čas
pričakovanja,
veselja
in
neizmerne družinske sreče vzbuja
v sleherni človeški duši posebno
čustvo, s katerim želiš osrečiti nekoga, ki ga imaš najbolj rad.
Vsaka sprememba, morda tudi na
koledarju, je povezana s simboliko,
kakršna je tudi izdelovanje »ADVENTNIH VENČKOV«, ki pomenijo
štiritedensko pričakovanje rojenega
Jezusa v Betlehemu , ki bo odrešil svet

stiske, sovraštva in negotovosti pred
jutrišnjim dnem.
Tudi v Turističnem
društvu Selnica ob Dravi smo se odzvali klicu
časa, se zbrali v cvetličarni Karmik
pri Košanovih, kjer smo izdelali nekaj prečudovitih venčkov, s katerimi
bomo simbolično zaznamovali adventni čas tudi v svojih domovih.

Besedilo in fotografija:
Zdenka GRADIŠNIK
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S KRALJICO JABOLK NA 8. VSESLOVENSKI
SHOD KMETOV NA PONIKVI IN V SLOMU
Delegacija Turističnega društva Selnica ob Dravi se je 23.
oktobra letos udeležila 8. vseslovenskega shoda kmetov
na Ponikvi in v Slomu. Objavljamo nekaj utrinkov s tega
srečanja.
Prispevek in fotografije:
Ivanka FREŠER

PREDSTAVILI SMO SE NA PRIREDITVI
»POZDRAVLJENI V NAŠEM KRAJU«
V MARIBORSKI QLANDIJI
TD Selnica ob Dravi se je 22. oktobra letos predstavilo na
prireditvi »Pozdravljeni v našem kraju«, ki je bila v mariborski Qlandiji. Tudi s te prireditve vam posredujemo nekaj fotografskih utrinkov.
Prispevek in fotografije:
Ivanka FREŠER

Dobrote s kmetije Holant iz Gradišča na Kozjaku

Mama Tončka, hči Ksenija in moja malenkost
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PRAZNIK JABOLK IN 35. OBLETNICA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
Od 30. 9 do 2. 10. 2011 je v Selnici potekala že 16. prireditev Praznik jabolk v
organizaciji Turističnega društva Selnica
ob Dravi. Okronali smo 8. kraljico jabolk
za obdobje od jeseni 2011 do jeseni
2013.
Prireditev se je pričela v petek, 30. 9.
2011, z otvoritvijo slikarske in fotografske razstave ter razstave cvetja in sadja.
To so pripravili vrtnarji, cvetličarji in sadjarji iz naše občine, otroci iz vrtca in šole
Selnica ob Dravi ter podružnice Sv. Duh
na Ostrem vrhu, člani likovne sekcije
kulturnega društva Pavza ter fotografa
Dragica in Niko. Na otvoritvi so kulturni Kraljica jabolk – Ksenija ŽAUCER
program sooblikovali otroci iz vrtca s svojima mentoricama in mešani pevski zbor Sv. Marjeta. V vseh treh dneh si
je razstavo ogledalo okoli 250 obiskovalcev. Po otvoritvi je
sledilo predavanje na temo Leto gozdov. Dan so zaključili
mladi z »Apple party« v organizaciji Tineta Štegerja.
V soboto, 1. 10. 2011, smo na tržnici, na temo Selniške
dobrote, lahko kupili različne pridelke in prehrambene izdelke naših pridnih gospodinj. Pripravile so tudi pokušino
zavitka velikana. Medtem so potekale različne delavnice
(ročna dela, polstenje, izdelki iz slame in šibja,…), ki so
jih izvajali različni izvajalci. Obiskovalce so navdušili tudi
stari traktorji in vozila, ki so jih predstavili člani Društva
oldtajmerjev iz Avstrije in Hrvaške. Sledilo je tekmovanje
za najboljšo jabolčno marmelado. Obiskovalce je očaral
mimohod bernskih planšarskih psov z vpregami. Popoldan
je zaznamovala osrednja prireditev z bogatim kulturnim
programom, na kateri so okronali 8. kraljico jabolk. Nova
kraljica je postala Ksenija Žaucer iz Gradišča na Kozjaku. Je
študentka višje šole za turizem, vsestransko aktivna in komunikativna. Prihaja z velike kmetije, kjer imajo posajene

stare sorte jabolk. Dan se je zaključil z
Jabolčnim plesom.
Zadnji dan, 2. 10. 2011, se je pričel z
mašo v prisotnosti kraljice jabolk v naši
župnijski cerkvi. Bogoslužje so gospodu
kaplanu pomagali sooblikovati selniški
mladinci s petjem, ministriranjem ter
branjem beril in prošenj. Na osrednjem
prireditvenem prostoru, pred bivšim
Ferotermom, je sledil nastop harmonikarjev iz cele Slovenije. Medtem se je
kuhal okusen pležuharski lonec, katerega
smo z veseljem poskusili. Na drugih stojnicah smo lahko kupili različne pekovske
in mlečne izdelke. Z veselimi zvoki har-

monik se je prireditev tudi zaključila.
Spremljevalni prireditvi Praznika jabolk sta bila 1. jabolčni
tek, ki je bil izveden 25. 9. 2011, in Radijska delavnica
znancev, ki je potekala 26. 9. 2011. Vse letošnje prireditve
v organizaciji Turističnega društva potekajo v znamenju 35.
obletnice društva. V teh letih so društvo vodili g. Rek st.,
g. Primožič in g. Vavra. Sedaj ga vodi gospa Ivanka Frešer.
V tem času se nas je v upravnem in nadzornem odboru
zamenjalo veliko bolj ali manj aktivnih članov, ki smo na
različne načine prispevali k prepoznavnosti in aktivnosti
društva. Vedno je bilo in bo še v prihodnje naše delo prostovoljno in v dobro kraja.
Naj končam z mislijo, ki je vodilo pri našem delu:
TURIZEM SMO LJUDJE IN TURIZEM USTVARJAMO SKUPAJ.
Pripravila: Damjana OČKO, profesorica
Foto: Foto Anka
Na koncu še to, kako si kraljico jabolk predstavljajo otroci. Svoje predstave so prenesli na papir in nekaj slik objavljamo:
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POROČILO O IZVEDENEM
MEDNARODNEM FESTIVALU
POLSTENJA S SLOVENSKO OVČJO VOLNO
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Mednarodni festival polstenja s slovensko ovčjo volno je
bil 6., 7. in 8. oktobra 2011 v podjetju Soven, v Selnici ob
Dravi.
Polstenje (filcanje) je najstarejša tehnika izdelave volnenega blaga. Postopek zahteva naravno ovčjo volno, vodo,
milo in pridne oblikovalske roke. Naredimo lahko volneno
blago za nadaljnje krojenje in šivanje ali izdelke, ki ne vsebujejo šivov (torbe, kape, …).

• Izvedli smo modno revijo polstenih izdelkov avtoric:
Špele Orešnik, Mateje Logar, dijakov šolskega centra Celje,
Karmen Poropat Melocco, Mateje Kuhar ter unikatnih
pletenin in tkanin SOVEN.
• Večere smo popestrili z družabnim srečanjem: v četrtek
s kožuhanjem na ekološki kmetiji, v petek – v podjetju
Soven z modno revijo in tremi glasbenimi gosti, v soboto
– z dvema folklornima skupinama in tremi humoristi.

Izhodišče dogodka:
Predstaviti tehniko polstenja in ponuditi možnost širšim
množicam, da se seznaniijo z njo .
Na tem dogodku so se prvič organizirano srečale in izmenjale izkušnje polstilke in polstilci iz vse Slovenije.
Bil je prvi dogodek na področju ljubiteljskega in profesionalnega polstenja v Sloveniji .
Mednarodno zasedbo so prispevali predstavniki Makedonije, Avstrije, Češke, Poljske, Rusije, Italije in Srbije. Kot
mentorice so sodelovale predstavnice iz Češke, Avstrije
in Švice ter 12 kvalificiranih mentoric polstilk iz Slovenije.
Izvajali smo postopke suhega in mokrega polstenja.
Izvedli smo:
• 32 delavnic polstenja ( začetnih in nadaljevalnih),
• 14 strokovno vodenih ogledov postopkov predelave
volne,
• načrtovali smo 17 delavnic pletenja, kvačkanja, tkanja,
predenja, krtačenja in lončarstva – zaradi prezasedenosti
udeležencev pa smo teh izvedli le 6.
• Vse tri dni smo gostili 1420 obiskovalcev.
• Izvedli smo nagradni natečaj polstenih izdelkov . Sodelovalo je 8 razstavljalk. Glavno nagrado je prejela Karmen Poropat Melocco. S svojim izdelkom je prikazala ne le
izvrstno obrtniško znanje, temveč tudi umetniško. S svojim
izdelkom – šalom je prikazala umestitev tradicionalnega v
modernem oblikovanju.

Dogodek je imel velik pomen:
• za polstilce ki se s tem profesionalno ukvarjajo,
• za mentorje, ki so lahko izmenjali izkušnje z domačimi in
tujimi verificiranimi mojstri polstenja,
• za udeležence delavnic, ki so za ugodnejšo ceno pridobili ogromno novega vedenja in znanja,
• za podjetje Soven, ki je proizvajalec mikanke – naravne
volne za polstenje,
• za nadaljnje delovanje organiziranih druženj in srečanj
polstilcev Slovenije,
• za izobraževalne ustanove, ki s tehniko polstenja bogatijo učne vsebine,
• za slovensko tekstilno oblikovanje , domačo obrt in tekstilno industrijo,
• za uveljavljanje uporabe slovenske volne v Sloveniji in
širše,
• za uveljavljanje volne ne le kot tradicionalne surovine,
temveč tudi v modernem oblikovanju,
• za ljubitelje naravnih materialov za dom in oblačenje……
Dogodek je presegel osnovni namen. Festival je bil odraz
tradicije in sodobnosti na področju polstenja.
Poročilo pripravili:
Leon SRBLIN, direktor podjetja Soven,
Marija SRBLIN, dir. strok. služb v podjetju Soven,
Janja LEPENIK, strokovna sodelavka
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Mariborska c. 48,
2352 SELNICA OB DRAVI
tel.: 02 674 0574
e-mail: soven.studio@gmail.si
www.soven.si

V podjetju Soven smo pripravili pestro ponudbo delavnic, izobraževanj, usposabljanj, seminarjev, predavanj in
ogledov na področju tekstilnih tehnologij povezanih z
naravno slovensko ovčjo volno.
S to dejavnostjo želimo vzpodbuditi zanimanje za
kreativnost, iniciativnost, motivacijo, sposobnost vztrajanja, oblikovanja z rokami, s tem pa ohranjanje slovenske
tradicije, ekologije, lokalne samozadostnosti ter uporabo
slovenske ovčje volne za bivanje in oblačenje za vse generacije.
Uporabne tradicionalne tekstilne tehnike želimo na svež in
moderen način predstaviti širši javnosti. V ta namen smo
letos zaposlili dodaten pedagoško in tekstilno izobražen
kader ter pripravili sodobne učne prostore z vso potrebno
opremo, kjer bi radi posredovali znanje in izkušnje.
Po potrebi pa zainteresirane šole, društva in združenja z
veseljem obiščemo in izvedemo izobraževalne dejavnosti
na vašem naslovu.
Za lažje sporazumevanje smo to dejavnost poimenovali:
Sovenove Vidkove delavnice s slovensko ovčjo volno.
Vrste Sovenovih Vidkovih delavnic:
* polstenje
* predenje
* pletenje
* kvačkanje
* tkanje
* krojenje in šivanje
* izdelava nakita iz različnih materialov
* tematski, tehnični in projektni dnevi
Komu priporočamo sovenove vidkove delavnice:
• učencem, dijakom, študentom, učiteljem in profesorjem,
• individualnim ustvarjalcem in oblikovalcem,
• društvom podeželskih žena in mladine, društvom
starejših, organiziranim skupinam,…
Način izvedbe Sovenovih Vidkovih delavnic:
• v prostorih podjetja Soven v Selnici ob Dravi (možnost za
50 udeležencev v eni skupini),
• v vaših prostorih – šolah, vrtcih, v občinskih prostorih,
domovih starejših (za 10 udeležencev je potrebno vsaj 20
m2 prostora, topla voda, možnost pranja).

Minimalno število udeležencev za izvedbo delavnice je
vsaj 15 oseb (do 20. leta starosti) ali 8 odraslih.
Čas izvedbe delavnic, ogledov, izobraževanj
• Osnovna začetna delavnica - 3 pedagoške ure + priprava
in pospravljanje 20 minut.
• Nadaljevalne delavnice - 3 pedagoške ure + priprava in
pospravljanje 20 minut.
• Strokovno voden ogled tekstilnih tehnik v podjetju
Soven – 45 minut.
• Vidkov dan v podjetju Soven - 3 pedagoške ure dopoldan, 1 uro odmor za kosilo, 3 pedagoške ure popoldan.
Opis delavnice
Začetna delavnica (3
PU)
Nadaljevalna delavnica
(3 PU)
Strokovno voden ogled
tekstilnih procesov

Strokovno voden ogled
s prikazom predenja ali
tkanja ali polstenja

Lutkovna igrica
*Kdo je napravil Vidku
srajčico*
Vidkov dan v podjetju
Soven

Cena na
Opomba
osebo
15 €
Mladina do 20 let
= 7 €.
45 €
Mladina do 20 let
= 20 €.
2,50 € Mladina do 20 let
= 1 €.(Za odrasle je
vključena kava ali
napitek.)
5€
Prikaz traja do 30
minut.
(Za odrasle je
vključena kava ali
napitek.)
1,50 € isto

60 €

Mladina do 20 let
= 28 €.
(Zajema začetno
in nadaljevalno
delavnico, ogled,
malico.)
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Osnovni cenik Sovenovih Vidkovih delavnic
Cena ne vsebuje DDV-ja. Cene veljajo za eno delavnico,
vendar za vse vrste delavnic. Cena je oblikovana za eno osebo. Vključena sta mentorstvo in osnovni material. Potni
stroški mentorja do vašega kraja izvedbe niso zajeti in se
obračunajo po Uredbi Vlade RS.
*Za posebne skupine odobrimo skupinski popust.
Rezervacija terminov:
• po e-mailu: soven.studio@gmail.com ,
• po telefonu : 02-674 0574, 051-313 448, Janja Lepenik,
• vsaj 14 dni pred želenim terminom.

RAZLAGA SOVENOVIH VIDKOVIH
DELAVNIC S SLOVENSKO OVČJO VOLNO
Polstenje
Polstenje budi kreativnost, iniciativnost, motivacijo, meditacijo, krepi sposobnost vztrajanja, oblikovanja z rokami,
čut za tip. Je ena najstarejših tehnik tekstilne umetnosti, ki
se v sodobni obliki uveljavlja tudi v modernem oblikovanju. Pri polstenju – filcanju iz nepredene volne oblikujemo,
ustvarjamo vlakovnino (kompaktno in trpežno blago, ki ga
ni mogoče parati).
Polstimo lahko v dveh tehnikah:
• po suhem načinu s pomočjo posebnih igel (uporablja se
predvsem za manjše dekorativne izdelke ali kot pomožna
tehnika ob izdelavi zahtevnejših barvnih kompozicij);
• na moker način polstenja, tradicionalen način, kjer s
pomočjo vode in mila ter mehanske obdelave dosežemo,
da se vlakna zasidrajo ena v drugo in nastane polst, bolj
domač izraz – klobučevina, filc.
Ponuja velik obseg izdelkov. Narava vlaken omogoča, da je
vsak izdelek neponovljiv in samostojen.
Postenje je tehnika, ki se uporablja tudi v ergoterapiji, saj
so pri njej nagovorjeni vsi čuti. Vid je nagovorjen z barvitostjo volne, sluh prek glasov, ki jih ustvarjamo ob polstenju, tip prek občutenja mokrega, toplega, mehkega,
lepljivega, milnatega, vonj prek asociacij z živalskimi in
naravnimi vonji, kinetično skozi ritmično gibanje. Prednosti polstenja s terapevtskim delovanjem v ergoterapiji
so v tem, da lahko popolnoma prilagodimo težavnostno
stopnjo in namembnost z vseh področij. Zdravilni učinki so
posledica kreativnega ustvarjanja z vsemi čuti in skupinskega dela polstilcev. Jača socialne procese in podpira razvoj zdravega načina komunikacije. Sproščujoča in meditativna dejavnost, ritmično in enakomerno delovanje telesa
aktivirajo samoozdravitvene procese.
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Delavnice polstenja so namenjene ustvarjalcem vseh starosti. V otroškem obdobju se s pomočjo polstenja krepi vztrajnost, potrpežljivost, načrtovanje, kreativnost, razvijajo
se ročnodelske sposobnosti in posebej pomemben je za
manjše otroke, zlasti čut za tip. V mladostniškem obdobju
se dodatno vzpodbuja izražanje skozi ustvarjanje, samozavest ob izdelavi lastnega izdelka. Kasneje je v ospredju
ustvarjanje. Polstenje ima zdravilne, terapevtske učinke,
zato se priporoča kot terapevtska podpora.
Za osnovnošolce imamo pripravljene posebne programe
in ponudbe za posamezne triade. Če želite vam program
lahko pošljemo in predstavimo.
Predenje
Predenje volnene niti na kolovratu je bilo v preteklosti zelo
razširjeno opravilo na slovenskem podeželju, zlasti v zimskem času, ko ni bilo dela na polju. To je stara rokodelska
obrt, kjer iz oprane in česane volne izdelamo predivo.
Spredene niti so po nadaljnjih postopkih obdelave uporabljali za pletenje in tkanje oblačil in drugih tekstilnih
izdelkov. Moderni pristopi ponujajo kombinacije predenja
z drugimi tekstilnimi tehnikami in pristopi.
Ročno predenje je lahko uvodni del delavnic polstenja,
tkanja, pletenja in kvačkanja. Lahko je le prikaz ali delavnica v našem učnem centru.
Ročno pletenje in kvačkanje
Kvačkanje in pletenje je oblika ročnega dela z nitjo in s
pripomočki za ustvarjanje po navadi površinskih tekstilij.
Je vozličanje niti s pomočjo igle, ki ima na koncu kavelj.
Tudi ta tehnika kot pletenje, ponuja zelo širok obseg izdelkov in inovativnih pristopov.
Tkanje
Tkanje je tekstilna obrt, v kateri sta dve ločeni skupini prej
ali niti prepleteni v obliki tkanine. Tkanino tkemo na statvah. Običajna vezava, ki se uporablja v slovenski tradicionalni umetnosti, je platno. Tkanje ponuja velike možnosti
vzorčenj in eksperimentiranja z različnimi kvalitetami niti.
Delavnice tkanja dajejo vpogled v pripravo niti na statve
ter prikaz in učenje preprostih tkanin v osnovni vezavi, za
spretne pa eksperimentiranje z različnimi obstojnimi vezavami in materiali. V našem učnem centru bomo izdelali
preproste tkanine (podložki, tepihi) in tapiserije.
Ker želimo svoje znanje kvalitetno prenašati na vas, vas
ne bomo naučili le polstiti, plesti, kvačkati in tkati, temveč
tudi razumeti, katere lastnosti volnenih vlaken omogočajo
izvedbo določene tehnike, predstaviti zgodovinska ozadja
in možnosti sodobne tehnologije. Pod strokovnim vodst-
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vom vas seznanimo s tradicionalnimi in modernimi metodami oblikovanja tekstilnih izdelkov. Želimo vas naučiti
toliko, da obrtniško neznanje ne bo več omejevalo vaše
domišljije, temveč boste z novim vedenjem odkrili v sebi
svojo ustvarjalnost in jo znali z našo pomočjo izraziti.

Glede na vaše želje pripravimo pri nas ali pri vas poseben
program delavnic po vaši želji in izbiri.
Pripravili: Marija SRBLIN, dir. strok.služb
Janja LEPENIK, strokovna sodelavka

GRADIŠČANI V PREKMURJU
Zadnjo soboto v novembru smo se člani KUD Gradišče
na Kozjaku podali na potep po Prekmurju. Mrzlo jutro in
turoben dan nista bila najbolj primerna za izlet, vendar
dobre volje ni manjkalo.
In kjer je volja, je tudi pot! Prijazna vodnica Brigita iz
Turistične agencije Relax in šofer domačin Franjo sta nas
popeljala najprej na OTOK LJUBEZNI, kjer smo si ogledali
stalno razstavo o büjraštvu, pomalicali büjraško malico
(kruh se popeče na oglju, podrgne z česnom in namaže z
zaseko), spili ljubezenski napoj, se z brodom zapeljali čez
reko Muro in dobre volje nadaljevali pot do lončarske vasi
Filovci.
Tu smo se spoznali z lončarsko obrtjo. Pot nas je zatem vodila do Bogojine, kjer smo si ogledali znamenito Plečnikovo
cerkev Gospodovega vnebovzetja, ki ji domačini pravijo
»Bela golobica«. Res te prevzame. Prekmurska ravnica
nam je zatem pokazala pot na Goričko, kjer smo si ogledali
grad Grad, ki je že kar lepo obnovljen, veliko dela pa še
čaka.
Ob kosilu so se tudi naši jeziki razvezali, dobre volje je bilo
na pretek. Naši godci so nam zaigrali in tudi zaplesali smo.
Na poti domov šal naše vodnice Brigite ni hotelo biti konca, da ne govorim o našem godcu Tinču, ki nas je vse do
doma dodobra nasmejal.
Bil je lep zaključek leta, na katerem smo tudi nazdravili
prihajajočemu letu 2012, v katerem naše društvo praznuje
60 let delovanja.
Zapisala: Maksimilijana HARTMAN
Fotografije: Andrej TACER
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Tradicionalno jesensko romanje mariborske
nadškofije s turistično agencijo Aritours
19. novembra 2011

Vstopamo v praznično Slomškovo
leto ob 150-letnici njegove smrti.
Romali smo “po poteh blaženega
škofa Antona Martina Slomška” v
Št. Andraž, Celovec in Vuzenico.
Vseh romarjev je bilo blizu šeststo
v dvanajstih avtobusih. Selničani in
Duhovčani smo napolnili en avtobus. Naša vodnica Jasmina in kaplan
dr. Jože Urbanič sta nas po poti seznanila s Slomškovo življenjsko potjo:
z njegovim šolanjem, delom na farah, z vzgojiteljskim in literarnim delom, zlasti pa s prenosom lavantinske škofije iz Št. Andraža v Maribor.

Škof Anton Martin SLOMŠEK
Anton Martin Slomšek se je rodil na
Slomu pri Ponikvi 26. 11. 1800 kot prvi
izmed osmih otrok v kmečki družini.
Oče je želel, da bi sin ostal na kmetiji,
ponikovski kaplan Jakob Prašnikar
pa je očeta prepričal, da je Slomšek
nadaljeval šolanje v Celju, gimnazijo
je končal v Ljubljani, 1. letnik liceja v
Ljubljani in Senju, bogoslovje pa v Celovcu in za duhovnika je bil posvečen
1824. leta. Kaplan je bil pri Sv. Lovrencu na Bizeljskem in v Novi Cerkvi blizu
Vojnika. Odlikoval se je kot pridigar in
organizator trivialnih in nedeljskih šol.
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Postal je duhovni voditelj v celovškem
semenišču. Za bogoslovce celovške
in lavantinske škofije je organiziral
tečaje slovenščine in jih spodbujal k
literarni dejavnosti. Od leta 1838 do
1844 je bil nadžupnik v Vuzenici in
področni nadzornik nižjih šol. V tem
času je dal pobudo za nov prevod
svetega pisma v slovenščino. Ta prevod je kot t.i. Wolfova biblija izšel v
Ljubljani. Sam je objavil 3 molitvenike
z velikim izborom deloma svojih pesmi. Leta 1846 je dal pobudo za izdajanje letopisa Drobtinice, namenjenega verski, nravni in domoljubni vzgoji
mladine. Leta 1844 je bil postavljen za
kanonika v Št. Andražu v Labotski dolini in za višjega šolskega nadzornika
za lavantinsko škofijo. 30. 5. 1846 ga
je salzburški nadškof imenoval za lavantinskega škofa in 19. 7. 1846 je bil
slovesno umeščen v Št. Andražu.
Na versko in duhovno prenovo
Slovencev je skušal vplivati s pridiganjem ter z uvajanjem nedeljskih
šol in reorganizacijo trivialk. V verski
in narodni prerod je vključil tudi literarno in založniško dejavnost. Z izdajanjem svojih pridig v slovenščini
je duhovnike oskrboval s praktičnimi
dušnopastirskimi pripomočki. Uvajal je nove ljudske pobožnosti, predvsem majniške šmarnice. Ustanovil
je Bratovščino sv. Cirila in Metoda
(1851). Napisal je 16 rednih postnih
in 20 priložnostnih pastirskih listov.
Obsežen je Slomškov pedagoški in literarni opus. Leta 1842 je izdal čitanko
- učbenik Blaže in Nežica v nedeljski
šoli. Po njegovi zaslugi je preprosto
ljudstvo začelo ceniti šolo in knjige.
Poživljal je vzgojo v šoli, poudarjal
je razum in čustva ter s prirejanjem

pesmi napravil šolo privlačnejšo. Za
dvojezične šole je pripravil zbirko desetih učbenikov (abecedniki, slovnice,
berila, katekizmi). V bogoslovju je
začel prostovoljni tečaj slovenščine.
Uporabljal je slovnice Kopitarja,
Primica, Jarnika, Metelka in A. Murka.
Začel je sestavljati slovensko slovnico,
ki pa je ostala v rokopisu. Napisal je
veliko versko - duhovnih in vzgojnih
knjig. Bogat je tudi njegov pesniški
opus. Pesmi je zbiral, zlagal, prirejal,
prevajal. Veliko njegovih pesmi je ponarodelih (Veseli hribček).

Stolnica v Št. Andražu
Skupaj z A. Einspielerjem in A.
Janežičem je ustanovil Društvo sv.
Mohora (1851). Prizadeval si je za
preoblikovanje lavantinske škofije v
pretežno slovensko škofijo in 1859.
leta prenesel sedež lavantinske
škofije iz Št. Andraža v Maribor. S tem
je zavrl ponemčevanje prebivalcev na
Štajerskem.
Umrl je 24. 9. 1862 v Mariboru.
Njegovi posmrtni ostanki so sedaj v
mariborski stolnici. Leta 1999 je bil
proglašen za blaženega.
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Romarji smo imeli slovesno somaševanje z nadškofom
dr. Marjanom Turnškom v romarski cerkvi Maria Loreto,
baročni stavbi iz 17. stoletja. V Celovcu smo se ustavili
v stolnici, posvečeni apostoloma sv Petru in Pavlu. Na
sedežu Mohorjeve družbe smo prisluhnili recitalu o
blaženem A. M. Slomšku v izvedbi župnika iz Bilčovsa, zapel pa nam je pevski zbor iz Ziljske doline.
Romanje smo sklenili v Vuzenici, kjer je A. M. Slomšek v
letih 1838 - 1844 služboval in tu je napisal učbenik Blaže
in Nežica v nedeljski šoli. Domačini so nam pred cerkvijo
pripravili bogato pogostitev.
Z globokimi vtisi smo se vrnili z romanja, še bolj povezani
kot farani Selnice in Sv. Duha, in sklenili, da se prihodnje
leto srečamo na postnem romanju v Firence in Bologno.

Vuzenica
Akad. prof. dr. Zinka ZORKO

LIČKANJE NA KMETIJI RAKOVIČ

je, da ima obuditev tega običaja veliko
Že tretje leto se je na čudovit jesenski dan,
vrednost, saj s tem nadaljujejo tradicijo
6. oktobra 2011, odvijalo ličkanje koruze oz.
starih navad, ki pa ni samo delo, ampak
po domače »šopijeje« na kmetiji Rakovič,
veliko več. Včasih je bilo to kmečko opraviki se nahaja na hribu nad Selnico. Gospolo eden izmed najpomembnejših običajev;
dar in gospodarica kmetije Ivan in Danica
ljudje so se družili, si pripovedovali zanimiRakovič ter vsi člani družine so poskrbeli,
ve zgodbe, kaj popili, peli vesele pesmi;
da je organizacija dogodka odlično povse to ob glasbi v živo.
tekala kljub velikemu številu obiskovalcev.
Prišli so ljudje iz različnih držav: Rusije,
Obiskovalci so bili navdušeni nad orgaPoljske, Češke, Makedonije, Švice, Srbije
nizacijo dogodka, dobro domačo hrano in
itd., ki so bili tukaj v sklopu Mednarodnega
pijačo, veselo glasbo ter nad razgibanostjo
festivala polstenja. Dogodek je potekal v
dogajanja. Občudovali so urejeno okolico
okviru Društva podeželskih žena in deklet Kraljica koruze iz Poljske
kmetije in imeniten pogled na Selnico ob
Selnica ob Dravi, udeležili pa so se ga tudi
drugi prijatelji in znanci.
Dravi. Ličkanju je sledil kviz, katerega zmagovalka je postOb prihodu gostov se je tradicionalno ličkanje koruze ala kraljica koruze, ki ji je gospodarica nadela krono iz koslovesno začelo s pozdravnim govorom Danice Rakovič, ki ruznih listov.
se je med drugim tudi iskreno zahvalila za tolikšno število Tudi ta večer ni manjkalo domače glasbe. Troglasno so zaudeležencev in razložila pomen tega dogodka. Povedala peli in zaigrali na instrumente sin Ivan Rakovič s prijateljeSelniške novice 14/december 2011
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ma, tako da se je po opravljenem delu tudi živahno plesalo
in pelo pozno v noč. Šale in drugi skeči pa so ličkarje nasmejali do solz. Veliko parov, kot pravimo, «živi na koruzi«,
tako so dva izbranca, ki še v tem vedno vztrajata, tudi
poročili. Obljubili so, da se ponovno srečamo drugo leto

in si tako obarvamo jesenske dni. Slovenski pregovor pravi: »Če je na Jožefovo lepo, bo tudi koruza obrodila lepo.«
Besedilo in fotografija: Mojca KOSER

30 LET KARATEJA – KAMIL FRAS
Kamil se je začel ukvarjati s karatejem pri osmih letih, pred
tridesetimi leti, v Karate klubu Ruše. Prvo leto je bil njegov
trener Jože Brišnik, nato Karl Sep in njemu je sledil njegov
dolgoletni kolega, sotrpin in prijatelj Milan Ketiš. V obdobju dozorevanja je njegove kvalitete pilil glavni trener KK
Ruše Ivan Čerič. Pri svojih dvaindvajsetih letih je leta 1995
skupaj z Brankom Vališerjem, Alino Cunk ter Milanom
Ketišem ustanovil Karate klub Selnica ob Dravi, v katerem
so se videli kot voditelji z namenom, da nadarjenim in
neutrudnim članom zagotovijo, kar se da najboljše pogoje
dela. Kasneje je veliko sodeloval s priznanim karateistom
Ljubom Javorškom, ki je dodal veliko fizioloških principov
športnega treniranja in tako pripomogel Kamilu do dosega
boljših rezultatov. Že od leta 1996, ko je Kamil položil izpit
za rjavi pas, za mojstrskega kandidata, je srečal mojstra
karateja gospoda Dačiča in tako vse od takrat z njim tesno
sodeluje še danes.

Že v prvem letu treniranja je Kamil prek regijskega prvenstva nastopil na državnem prvenstvu v Postojni ter nato vsako leto svojega športnega karateja nastopil na državnem
prvenstvu, le leta 2001 ne, ko mu je to preprečila poškodba.
Osvojil je prek deset medalj na državnem prvenstvu v katah
in borbah in tudi naslov državnega prvaka v katah in tudi v
borbah. Nastopil je na treh svetovnih in sedmih evropskih
prvenstvih, kot omenjeno pa mu je poškodba preprečila
nastop na še enem evropskem prvenstvu. Osvojil je veliko
mednarodnih turnirjev, ki so bili po teži v rangu evropskega prvenstva. Osvojil je turnirje v borbah v Puli, Sarajevu,
Milanu ter večjih v Sloveniji in tudi izbranega turnirja v
Avstraliji v Wollongongu. Osvojil je medalje na turnirjih v
Ingolstadtu, Slavonskem Brodu, Rijeki, Virovitici, Fursten-
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feldu, Špiški novi vesi, Bratislavi, Samoborju,… Kot največji
dosežek pa si vsekakor šteje osvojitev turnirja v Avstraliji,
saj je bil turnir namenjen samo povabljencem, mojstrom
svetovnega karateja, kamor je Kamil tudi spadal.
Vseskozi, že od začetkov iz KK Ruše, se je spoznaval tudi
s karatejem kot veščino. Športni karate je glede veščine
limitiran, saj se veliko udarcev in blokad na tekmovanju
ne sme uporabiti. Ko je leta 2003 tekmovalno nehal kariero, je večino časa posvetil treniranju mlajših in treniranju
veščine, katere treniranja ni videti konca. Športno treniranja, po mnenju Kamila, zasega le četrtino obsega karateja, vse drugo pa je veščina.
Da bi karate videl še z drugega zornega kota, do tedaj je
Kamil treniral le Shotakan karate in si pridobil naziv mojstra črni pas 5.DAN, se je poizkusil še v Shito ryu in Gojyu
ryu karateju, saj išče največjo popolnost karate veščine, ki
pa se po njegovem mnenju skriva v seštevku vseh glavnih
in sorodnih karate veščin. Iz vsake veščine bi po njegovem
morali potegniti najboljše in le tako bomo delali še boljši
karate. To je pomembno tako zanj kakor tudi za selniški
klub, ki bo tako lahko veliko napredoval. Začel je sodelovati z mojstri iz Japonske in tudi iz Okinawe, od koder
moderni karate tudi izhaja.
Mojstri iz dežele vzhajajočega sonca Eto, Irie, Sato, Yagi lahko Sloveniji, Selnici in Kamilu dajo veliko znanja, izkušenj,
religije in zgodovine. Vse to pa je razlog, zakaj je karate
postal Kamilov način življenja, in to že 30 let.
Besedilo: Danica KSELA
Fotografije: Jani DOLINŠEK
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NOČ ČAROVNIC
Noč čarovnic ali Halloween imenujemo noč od 31. oktobra do 1. novembra. V resnici predstavlja okrajšavo
za »All Hallow’s Eve« oziroma »Hallow Eve« (večer vseh svetih oziroma
večer pred vsemi svetimi).
Slavi se predvsem v angleško
govorečem svetu, na primer na Irskem, v fZDA, Kanadi, Angliji, Avstraliji
in Novi Zelandiji. Ustreza nekako tako
katališkemu prazniku vseh svetih.
V teh deželah se po običaju otroci
preoblečejo v različne kostume (po
navadi čarovnice in pošasti) in hodijo
od vrat do vrat, kjer prosijo za sladkarije. Zelo priljubljen običaj za noč
čarovnic je izrezovanje buče, v kat-

ero se nato vstavi sveča. Danes nam
ta praznik pomeni predvsem zabavo.
Našemimo se v grozljive maske, prirejamo strašljive zabave in si krasimo
domove.
Noč čarovnic se vse bolj širi tudi v
Sloveniji in pri nas v Selnici ob Dravi
pri marsikateri hiši vidimo, kako lepo
so okrašene z različnimi bučami ter
slamnatimi izdelki.
Zato smo se tudi v Lovski ulici odločili,
da bomo malo ustvarjali, in vam v ta
namen pošiljamo tudi fotografije.
Besedilo in fotografija družine:
ŽUNKO, JAKOPEC in ČAVNIČAR

S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS
Stare fotografije smo začeli objavljati v 11.
številki Selniških novic. Objavljali bomo vse
vrste starih fotografij – tako tiste, ki prikazujejo pokrajino, kot tudi tiste, ki prikazujejo razne
dogodke, stare hiše, družinske posnetke, posnetke posameznikov. Skratka – želimo, da bi
vsaka fotografija, ki jo bomo v uredništvu
uspeli pridobiti, dobila tudi svojo pripoved.
Seveda bodo to pripoved zapisali tisti, ki o
stari fotografiji kaj vedo, in bo torej kar se da
avtentična.
Prepričani smo, da v svojih domovih hranite
številne fotografije, ki bi lahko bile še kako
zanimive za objavo in ob tem tudi za kakšno
zanimivo zgodbo. Prebrskajte svoje arhive, Falski tamburaši, fotografirani leta 1929. (Fotografija je last Adolfa LEPA.)
poglejte morda kakšen zaprašen album in Ali na tej stari sliki morda koga prepoznate?
nas pokličite. Dogovorili se bomo, kako in
kaj. To pomeni, da boste povedali zgodbo o
fotografiji, ki nam jo boste poslali, mi pa vam
bomo predlagali, kako in kaj. Prepričani smo,
da se bomo hitro dogovorili za sodelovanje.
Ker se zavedamo, da vam fotografije, ki nam
jih boste zaupali, dosti pomenijo, vam jih
bomo seveda vrnili.

Gospodinjski tečaj v Selnici – leta 1934

(Fotografija je last Adolfa LEPA.)

Do sedaj je bil vaš odziv bolj sramežljiv. Nihče
nam namreč ni prinesel kakšne stare fotoSelniške novice 14/december 2011
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Spoštovane bralke in bralci!
Pozivamo vas, da nam sporočite, ali ste na
kateri od fotografij kogarkoli prepoznali in
ali morda veste, kje in kdaj je fotografija
nastala. Svoje sporočilo nam posredujte po telefonu na št. 6730-204 ali na št.
041/682-330. Seveda pa se nam lahko
oglasite tudi prek e-pošte info@selnica.si
ali slobodan.tatalovic@selnica.si .

Ali koga prepoznate? »Štelnga« 1931. leta v Selnici

(Fotografija je last

Adolfa LEPA.)

grafije, da bi jo lahko objavili. Tik preden je izšla prejšnja
številka, pa smo v uredništvo povabili Dragico LEŠNIK in
Nika IVANUŠO. S seboj sta prinesla večje število starih
fotografij, s katerih objavo sedaj začenjamo. Tokrat je
svoje fotografije v uredništvo prinesel gospod Adolf LEP.
Objavljamo nekatere od le-teh.
Smo torej pred določenim izzivom. Skupaj lahko obudimo marsikatero podrobnost, ki je bila do sedaj skrita in

pozabljena. Tako bomo marsikaj iz naše zgodovine iztrgali
pozabi, pa naj gre za različne dogodke ali za čisto osebne
zgodbe.
Veselimo se sodelovanja z vami in vas hkrati še enkrat
pozivamo k sodelovanju.
Slobodan TATALOVIČ,
odgovorni urednik

HUBERTOVA MAŠA IN DRUŽENJE
DVEH LOVSKIH DRUŽIN
Hubert, plemič, ki sta mu žena in edini otrok kmalu umrla, se je, da bi pozabil na žalost in bolečino, pogosto zatekal v gozd ter iskal tolažbo in razvedrilo v lovu. Postal
je tako navdušen lovec, da se je celo na sam veliki petek,
medtem ko so drugi šli v cerkev, odpravil nad jelena. Ko
ga je preganjal, pa se je na neki gozdni jasi jelen obrnil k
njemu, med rogovjem pa se je zalesketal križ. Hubert je
od začudenja obstal, glas, ki je prihajal od jelena, pa mu je
rekel: »Hubert, če se ne spreobrneš h Gospodu, boš padel
v pekel.« Hubert je glas vzel resno, poiskal maastrichtskega škofa in se zaupal njegovemu vodstvu. Le-ta je Huberta
posvetil v duhovnika, nato pa ga kot oznanjevalca vere poslal opravljat poslanstvo. Med ljudmi je bil zelo priljubljen
in tudi lovcem je zato postal zavetnik. Pa ne samo lovcev.
Je tudi zavetnik mesarjev, krznarjev, strugarjev, optikov,
kovinarjev, livarjev, izdelovalcev matematičnih naprav,
matematikov in izdelovalcev kraguljčkov, lovskih psov,
varuje proti pasjemu ugrizu, steklini, kačjemu piku, proti
strahu pred vodo.
Živel in delal je v petem in šestem stoletju. Običajno
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je upodobljen
v škofovskem
oblačilu, ob sebi
ima večinoma pse
in lovski rog, lahko
tudi knjigo in križ;
nepogrešljivo pa je
tudi jelenje rogovje
oz. kar jelen sam.
Sv. Hubert goduje
3. novembra. Takrat
obhaja Lovska družina Vurmat Hubertovo mašo. Že kar
nekaj let pa se maša Sv. Huberta obhaja skupaj z Lovsko
družino Boč na Kozjaku. Tudi letos je bilo tako. Devetnajstega novembra so se lovci obeh družin zbrali v farni cerkvi
Sv. Duha pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Mašo je daroval
župnik Franc PEČNIK, sicer tudi član zelene bratovščine.
Njegove misli, s katerimi zadene v polno, so nedvomno
plod njegovega občutenega poznavanja življenja in dela
lovcev.
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Po maši je sledilo kratko druženje na prostoru pred
župniščem, kmalu nato pa skupni lov obeh družin. Ne
glede na to, da nam boginja lova Diana letos ni bila naklonjena, je bilo pomembno druženje. Obe družini namreč
pokrivata veliko večino območja Občine Selnica ob Dravi
in razumljivo je, da tvorijo članstvo v obeh občanke in
občani naše občine. Zato je najpomembnejše druženje.
Kar dolgo takšnega druženja kot je bilo letos in se dogaja
zadnjih nekaj let, namreč ni bilo. V preteklosti se lovci obeh
družin namreč niso družili. »Kar dolgo je trajalo, da smo
se spravili skupaj…« je ob zaključku lova dejal starešina
LD Vurmat Andrej HOLCMAN. »In prav je tako..« je tej
misli pritrdil starešina LD Boč na Kozjaku Jože DEŽELAK.
Pomembnost takšnega druženja je izpostavil tudi mag.
Srečko Felix KROPE, predsednik Lovske zveze Slovenije, ki
se je tudi udeležil našega srečanja

Letošnje srečanje smo lovci obeh družin zaključili s
skupnim kosilom v lovskem domu naših gostiteljev – LD
Boč na Kozjaku. Kot že omenjeno, nam letos Diana ni bila
naklonjena. A to je bilo tokrat še najmanj pomembno.
Najlepše je bilo namreč opazovati, kako so stari prijatelji
obujali spomine, mladi pa kovali svoje načrte. Čili Janez
FLUHER, ki si je letos naložil deveti križ, se je poln iskrivih
misli, hudomušno pogovarjal s sedem desetletij mlajšimi
tovariši.
Na koncu smo sklenili, da se prihodnje leto zopet srečamo.
Takrat bomo gostitelji lovci LD Vurmat.
Zapisal: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Srečko Felix KROPE

MARTINOVANJE
Še en lep ljudski praznik pozne jeseni je za
nami – MARTINOVO. Čeprav je to praznik
pridelovalcev vina, ga praznujemo tudi tisti,
ki imamo radi pristno kapljico. Letos smo ta
praznik tudi Selničani obeležili množično in
predvsem veselo.
V organizaciji KD Pavza, Sekcije za ohranjanje ljudskih izročil in kulturne dediščine ter
Občine Selnica ob Dravi smo pripravili veselo
martinovanje in pri tem sledili več ciljem.
Pohod na Vinski vrh je mnogim na novo odkril
lepote goric. Spodbuditi smo želeli potrebo
po gibanju v naravi in obiskali kmetije in kleti
okoli in na Vinskem vrhu. Želeli smo spodbuditi ponudbo
pridelkov domačinov na tem področju in priklicati v spomin dobrote, ki so jih kuhale Selničanke nekoč in danes.
Najpomembnejše pa je, da je vse skupaj potekalo v
veselem vzdušju in prijetnem druženju.

Upam trditi, da nam jev veliki meri vse skupaj tudi uspelo.
Pohoda se je udeležilo okoli dvesto Selničanov, med njimi
je bilo tudi nekaj pohodnikov iz okoliških krajev. Istočasno
so ekipe kuharjev na dvorišču pri Brezniku že zakurile ognje.
Selniške novice 14/december 2011
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Godčevi, z odličnim Kernerjem in prigrizkom.
Pot nam je popestrila harmonikarka
Damjana Petelin. Pri Masilovih so bili
veseli, da smo se oglasili, in zato so
nas lepo pogostili. Zajčevi so pripravili
najboljše gibanice in odlično vino na
stojnici na Breznikovem dvorišču, kjer
se je odvijal program, zabaval pa nas je
ansambel Lovrenških 6.
Vsi, ki smo jih povabil k sodelovanju, so
Mnogi so se nam pridružili kar na prireditvenem prostoru, tako da se nas je
zbralo okoli štiristo.
Pot nas je najprej pripeljala na dvorišče
Fašnikovih, kjer smo se okrepčali z dobrotami domače kuhinje, dobrim vinom
in žganjem. Pri Francu Fašniku ni bilo nič
drugače; dobro vino iz njegovega vinograda in brajd okoli vikenda.
Pri Hobarjevih so nam ponudili čudovite
sendviče s »kiblflajšem«, pa tudi na zob
smo ga dali.

Na samem Vinskem vrhu, po uri hoda, so nas pričakali
Franc Dajčman, s kostanji in vinom, »Bačo« Žigart in

bili veseli, da se je po dolgem času tudi
pri njih na vrhu kaj zgodilo. Zelo prijazno in zavzeto je pomagal Branko Godec,
lastnik prijaznega gostišča »Bar Ana«.
Kuhanje selniške »rajngle« je lepo uspelo, saj je devet ekip tekmovalo, kdo bo
skuhal najboljšo jed. Vse je bilo izredno
dobro, zato vrstnega reda ne bom navajal, saj je bil objavljen na prireditvi.
Tudi vrstni red tekmovanja za najboljšo
“brajdovšnico” bo ostal skrivnost.
Priložene fotografije bodo potrdile zapisane besede in nas spomnile na lep družabni dogodek,
ki bi ga kazalo nadgraditi in naslednje leto ponoviti, pravijo
udeleženci in sodelujoči.
Da je šlo vse po sreči, se zahvaljujemo
vsem sodelujočim iz vinskega vrha,
ekipam kuharjev, Športnemu društvu
Turbina, gasilcem, Kranerjevim, BKTV
ter Družini Breznik za naklonjenost in
pomoč.
Za organizatorja:
Jože, Ovca, Cenc in Janko
Fotografije: Janko LISJAK

Pri Masilovih
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PRT

Bliža se božič. Iz omare sem potegnila vrečko z dragocenimi prti. V njej jih hranim, da ne porumenijo. Za največjo
mizo imam dva. Eden je še posebej svečan, namenjen
božiču in veliki noči. Je iz belega tankega platna, posejan
z živimi rožicami, izvezenimi s križci. Razrezan in potem
sestavljen je iz več simetričnih polj, ki jih povezuje bela
čipka. Rada bi poznala veziljo. Kdo je, kakšne misli je vezla v ta prt?
Kupila sem ga namreč v svojih zlatih in njenih slabih asih,
ko je na ozemlju nekdanje Jugoslavije vzniknila vojna in so
se godile strašne stvari, prav tiste, katere sem prebirala
v Pratiki davnega 1982, kjer so razlagali Nostradamusove
prerokbe. Tam je pisalo, da bo v Dalmaciji izbruhnila morija. Kakšno naključje! Nakupovala sem v veleblagovnici,
ko sem pred vhodom naletela na žensko srednjih let, ki
mi je ponudila vezenino. Prosila me je, naj kupim prtiček,
ker je zaradi vojne v težkem položaju. Kot skeptik sem se
nehote spomnila, kako so še pred vojno ženske iz južnih
krajev prodajale jope in drugi tekstil. Zanje so govorili, da
so bogati ljudje. To so bili še časi, ko tudi cigani niso hoteli
vzeti mleka ali kruha, pač pa so hoteli denar.

Z grozo sem mislila na strahote, ki so se godile nedaleč
stran. Poboji, posilstva…. Spraševala sem se, kako ljudje
sploh to preživijo. To mi je rojilo po glavi, ko sem si ogledovala prte.
Pa vendar sem se odločila za veselega, z rožicami posejanega in prepredenega s čipko. Izžareval je nekakšno
praznično spokojnost, ljubezen in upanje na lepo prihodnost, na spravo …
Imela sem denar. Vesela sem bila, da bom pomagala
ženski, sebi pa privoščila nekaj, kar je godilo moji duši.
Na obisk je prišla moja že odrasla hči. Opazila je belo
svečani prt na mizi in rekla: »Mama, kje si pa dobila ta
bosanski prt?«
»Ljuba hči, to je moj najdražji prt«, sem ji pojasnila in ji
povedala zgodbo.
Ko bodo prazniki minili, ga bom skrbno oprala in zložila
nazaj v vrečko. Za veliko noč pa ga bom ponovno gladila s
svojimi rokami in mislila o trpljenju in upanju ljudi. Temu
so prazniki namenjeni – spravi in miru.
Napisala: Sonja ŠTRUC - Sofi

Jezikovne drobtinice
jezik slovenji. Pojdi za jugom do
morja, najšal boš po Hrvoškim,
Dalmatinskim ljudi, ki slovenjo
govorijo, kakor ti. Prehodi Vogersko, Pemsko, Polsko ino
Moravsko deželo, povsod boš
Blaženi Anton Martin Slomšek je izdajal
najdel svojo slovensko žlahto.«
letopis Drobtinice. V njem je objavljal
tudi verske nagovore – pridige. Iz pridig »Kdor svoj matern jezik zaverže,
z naslovi: Za krščansko govorjenje, Jezik ter ga pozabi in zapusti, je
je vir dobrega in zla ter Svoj jezik je treba zmedenimu pjancu podoben, ki
spoštovati je izpisanih nekaj Slomškovih zlato v prah potepta, ino ne vé,
koliko škodo si dela …«
misli:
»Materni jezik je nar dražji
dota … Kdor svoj matern slovenski jezik pozabi, malopridno
svoj talent zakople. Oj ljubi, lep
ino pošten, slovenski materni
jezik, s katerim sim pervič svojo
ljubeznivo mamo ino dobriga
»Naš imeniten slovenji jezik se ne marnje
ateja klical, v katerim so me
samo po Koroškim …; ni ga jezika na svemoja mati učili Boga spoznati, ki bi ga tak po širokim marnvali, kakor
ti, v slovenjim jeziki do svoje
»Veliko se najde nehvaležnih trepastih
Slovencov, ki rajši Nemško imajo, ino se
svojiga maternega jezika clo sramujejo,
ino ne pomislijo, da je grešno se svojiga
jezika sramovati, ga zatajiti, in clo pozabiti.«

posledne ure Boga nar rajši hvaliti; ino
želim, naj tudi moja posledna beseda
slovenja bo.«
»Kar je za truplo oblačilo, to je duhu jezik
ino beseda. Kolikor jezikov kdor marnvati
zna, tolikor človekov velja. Rojen Slovenc,
ki svoj narod zataji, je podoben prigreti
jedi, ki nobenimu zdrava ni, ino je kakor
preoblečen vran od vsih zaničvan.«
»Ne bodi vas sram, de ste Slovenci; to naj
bo naša čast … Slaba navada Slovencov
je, da se svojiga rodu in jezika sramujejo,
in še marnvati po slovenje nočejo, ako jih
v maternim jeziki ogovorim. O karte tega!
Ljubite svoj rod, spoštujte svoj jezik.«
Najbolj znan je Slomškov nagovor:
»Vrli Slovenci! Ne pozabite, da ste sinovi
matere Slave; naj vam bo drago materinsko blago: sveta vera in pa materina
beseda! Prava vera vam bodi luč, materin jezik vam bodi ključ do zveličavne
omike.«
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Slomškove misli o domovini:
»Spomin na zibel otroških dni, na ljubljeno domačijo nam
je milo tolažilo na potu življenja našega in ljubezen do svojega naroda more in mora biti eden najdragocenejših biserov v čednostnem vencu vsakega moža.«
»Tista dežela, v kateri je kdo bil rojen ali izrejen ali v kateri
stanovitno prebiva, se imenuje rojstna ali domača dežela,
domovina, očestvo ali očevina.«
»Kdor svojo domovino ljudi, ji iz srca vse želi, kar je zanjo
dobrega in koristnega.«
»Tvoja domovina je ljuba materna dežela, prenesli kraj,
kjer je tvoja zibika stala, kjer si dete prve rožice trgal in
mladenič metulje prvikrat lovil. … Pomagaj svojemu kraju,
v katerem si doma, da bo lepši in lepši prebivališče prove
sreče.«
V jeziku teh pridig se pojavljajo štajerske in koroške
narečne besede: ateja, boš najdel, clo, ino, jezik slovenji,
karte ʼnikarʼ, na sveti, nar dražji, pervič, po širokim, se ne
marnje ʼgovoriʼ, sim, slovenja beseda, svojiga, tak, trepast,
zibika, žlahta.
Akad. prof. dr. Zinka ZORKO

Sprejemamo manjše poroke oz. slavja
Kosila po ugodni ceni
Kosila za avtobuse- izletnike
Sedmine po ugodni ceni
Skratka obiščite nas da se dogovorimo o vaših željah
Delamo vsak dan od 11 do 23 ure
razen nedeljo do 20 ure

Naj bo to najlepše leto,
z obilico sonca,
z mnogo sreče,
naj z uspehi bo prežeto,
naj pride v miru
in v miru se izteče!
Vse to, in še veliko več vam želimo!
Tel 02 674 03 56

Kolektiv gostilne Pec

KOVANE OGRA JE IN VRA TA
OKENSKE MREŽE
Zvonko Golob s.p.
Zg. Boc 63
2352 Selnica ob Dravi
info@kovana.si

NADS TREŠK I...

www.kovana.si
M: 041 759 296

Z veseljem vas vabim v prenovljeno mesnico
v Selnici ob Dravi, Vodovodna ulica 2.
Za vas smo pripravili sveže meso domače slovenske reje,
domače suho-mesne izdelke, meso za žar, narezke, meso iz
tunke, narejeno po receptu starih babic, odlično Selniško
polsuho salamo za samo 5 evrov in še mnoge druge mesne dobrote. Zraven vam nudimo domači kruh in pecivo pekarne Štern
iz Hočkega Pohorja.
Obiščite nas in se prepričajte o naši ponudbi.

Delovni čas:

Ponedeljek ZAPRTO
Torek – četrtek med 8. in 16. uro
Petek med 8. in 17. uro
Sobota med 7. in 12. uro
Nedelja med 7. in 11. uro
T: 02 / 671 41 81, M: 040/841 745
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Srečno 2012!
Kupon za
10 % popust
Vnovčljiv do 29. 2. 2012.
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Pohištvo po meri:
- kuhinje
- kopalnice
- dnevne sobe
- spalnice
- otroške sobe
- vgradne omare
- pisarne

Vabljeni v salon - Črešnjevec ob Dravi 27

ŽELIMO VAM SREČNO 2012!

Želimo
vam
prijetne
božične
praznike
in srečno
2012!
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Občankam in občanom Občine Selnica ob Dravi
želimo vesele božične praznike ter srečno novo leto 2012!
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DRUGO
SREDIŠČE
VRATNO
GORENJVRETENCE
SKE

OLEG
POPOV

NESTROKOVNJAK

INDIJSKO
MODRO
BARVILO

VRSTA
HRASTA

NOVIILUSTRANARKA
TOR
POLITMAVEC
KOVSKA

ZNAK, KI
OKLEPA
BESEDO

RAČUNALNIŠKI
MEDIJ

NACIST

DRUŠTVO
ZA
TELESNO
VZGOJO

OČKA,
ATEK

NAŠA
DIVJA
MAČKA

BLIŽNJA
SOSEŠČINA

ZGOD.
DEŽELA V
NEMČIJI

NIT ZA
KRPANJE
TRENER
OSIM

BERA,
ZBIRKA
KRAJ NA
PAGU

JEZERO V
SEVERNI
ITALIJI
SENČICA

OSEBNI
PRAZNIK
VODNI
VRTINEC

UŽITJE
BLEDO
RDEČE
VINO

PLETENO
OGRINJALO

SVALJKI
FR. KOŠARKARSKI
KLUB

UŽITNA
GOBA
BREZ
KLOBUKA

POLOŽAJI ZOBNIKOV
V MENJALNIKU
AVTOMOBILA
REŽISER GAVRAS

VRSTA
PLESA
FANT NA
KARTAH

IGRALKA
(MARIJA)
KRAJ NA
GORENJSK.

KRADLJIVKA
ČISTO
PREMOŽ.
PESNICA
ŠKERL

AM. ROCK
KITARIST
(RY)
SKAND.
M. IME

ŠTRLI
NA SREDI
OBRAZA

CIMA,
POGANJEK
MAJHEN
KRT

TROPSKI
KUŠČAR,
ROVEC

PREKAP

VISOK
MOŠKI
PEVSKI
GLAS

NOTRANJE
DVORIŠČE
SUMER.
BOG NEBA

PERZIJSKA
SVETA
KNJIGA

SREČNO
IN USPEŠNO
2012

LIDIJA
SOTLAR
IZDELOV.
ČEPIC

DOLŽINA
SKRČENJA
UPORNIK
GREGORIĆ
NIZOZEMSKO
MESTO

ANG.
SVET. PIVO
SIMONA
RAKUŠA

POLOŽAJ
GROFIJA
V ŠAHU
V SEVERNI
DOLŽINSKA
IRSKI
MERA

DEL
DNEVA
SPOJ ROKE
S TRUPOM

ANG. PIS.
ENOTA
MEJNA (BARBARA)
EL. UPOR- KOREJSKA
GORA NAD
NOSTI
REKA
BARJEM
GORA V
TURČIJI
SLIKARKA
OPREŠNIK

ENICA,
ENKA
CITROENOV
AVTO
IGRALEC
BEATTY

PREŽIHOV
VORANC
(LOVRO)

SL
PISATELJICA
(EVELINA)

MESTO
V ITALIJI,
VIDEM

MIMIČNA
IGRA

PRITRDILNICA
TAJSKA
REKA

CENE
VIPOTNIK
LOVEC NA
RAKE

SOLI
CIANOVE
KISLINE
OSEBA
IZ OPERE
AIDA

NAGRADNA KRIŽANKA
Pravilne rešitve križanke pošljite do 31.1.2012 na naslov:
OBČINA SELNICA OB DRAVI, UREDNIŠTVO SELNIŠKE
NOVICE, Slovnski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi. Nagrajence
bomo določili z žrebom. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni po pošti.

1. Nagrada: DARILNI BON v vrednosti 50€
za trgovino KOBANARA, Trg revolucije 7, 2000 Maribor
2. Nagrada: REVIJA WELLNESS - letna naročnina
3. Nagrada: REVIJA WELLNESS - letna naročnina
4. Nagrada: REVIJA WELLNESS - letna naročnina
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KobaNara

bio in eko prehrana

Samo za Vas smo pripravili:
• naravne dodatke za močnejši imunski sistem v mrzlih dneh (Maharishi Amrit Kalash MA4, kapljice za nos,
sirup za dihalne poti, čaje, timijan tinktura,...)
• Mahariši Ajurvedo za zdrav duh in zdravo telo
• čaje, tinkture, mazila in olja - bio kmetije Plavica
• presno super hrano (maca v prahu, acai v prahu, konopljini proteini, alge v prahu, ....)
• olja: konopljino, arganovo, laneno, orehovo, bučno, sojino , oljne ogrščice,...
• vse vrste bio mok, žitaric, marmelad, namazov, sokov, itd. - pridelki in izdelki 35 slovenskih ekoloških kmetij
• dnevno sveže biološko pridelano zelenjavo in sadje iz slovenskih kmetij
• izdelki iz gline - Vesne Majes
• bio suho sadje, oreščke in semena
• spletno naročanje izdelkov tudi z možnostjo brezplačne dostave.
• brezplačna dostava za Selnico ob Dravi

Obiščite nas tudi na spletni strani in opravite svoj nakup zdravja www.kobanara.si
ali v naši poslovalnici Trg revolucije 7, 2000 Maribor,
Tel.: 02/620-98-61; Delovni čas: PONEDELJEK - PETEK 8.00 - 19.00 SOBOTA 8.00 -13.00

V PRAZNIČNEM ČASU VAM S TEM KUPONOM PODARJAMO V

TRGOVINI KOBANARA

5%

POPUST
Popust velja do 31.01.2012. Velja le na gotovinski nakup ter se ne sešteva.
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