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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do
konca avgusta 2012 vaše prispevke, da jih bomo lahko
objavili v septembrski 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

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.

Občina Selnica ob Dravi

Pogumno, realno in skupaj
v prihodnost

Vsi skupaj se že trudimo pri pripravi in
organizaciji našega občinskega praznika. Letos bo to že 14. praznovanje.
Tokrat bodo prireditve potekale od
11. maja, in sicer se bodo v telovadnici
OŠ Selnice ob Dravi predstavili šolski
pevski zbori na območni reviji. Verjamem, da bo vsak od nas našel kar
nekaj prireditev, ki si jih bo z veseljem
ogledal ali celo aktivno sodeloval. V
občini imamo zelo aktivna tako kulturna kot športna društva, ki bodo v
glavnem vsa sodelovala pri vsebini in
organizaciji prireditev. Seveda ne bo
manjkala naša OŠ in vrtec, ki sta prav
tako zelo aktivna na vseh področjih
dokazovanja mlade generacije.
Mesec maj je pravi čas, ko lahko pogledamo na preteklo leto, kako je bilo
uspešno, kako smo izpolnili planirana
dela in razvojne prioritete ter seveda
tudi, česa nismo uspeli izpolniti. Svetniki naše občine so že sprejeli zaključni
račun za leto 2011. Ta pač pokaže, kaj

je bilo postorjeno in koliko nas je to
stalo kot odhodek proračuna. V tem
uvodniku naj povem, da smo imeli v
letu 2011 slabe 4 milijone prihodkov
in tudi odhodkov. Več kot dve tretjini
odhodkov je že vnaprej porazdeljenih,
saj imamo tako na področju družbenih
dejavnosti kot na prenesenih prihodkih že znane porabnike. Druga sredstva iz proračuna pa smo lahko planirali
za različna opravila v naši občini. Naj
jih nekaj naštejem. V cestno infrastrukturo smo vložili okoli 600.000,00
evrov, in sicer za cesto v Gradišču na
Kozjaku, za cesto proti Gosaku, za
cesti na Fali proti Roju in proti Šilerju,
asfaltirali smo cesto na Spodnjem
Slemenu in krajši odsek ceste pri Sv.
Duhu na Ostrem vrhu. V to vsoto je
všteto tudi vzdrževanje okoli 64 km
vseh vrst cest v naši občini, tako asfaltnih kot makadamskih.
Na področju kanalizacije smo investirali v dokumentacijo okoli 250.000,00
evrov. V letu 2012 pa smo za pluženje
in posipavanje naših cest porabili
podpovprečno vrednost, in sicer
135.000,00 evrov. Pomemben podatek je, da zadnjih nekaj let vztrajamo pri odhodkih za investicije v višini
okoli 28% proračuna, to pomeni,
da smo za takšno vsoto dodali novo
vrednost na naših nepremičninah.
Naj navedem, da je zadolženost naše
občine le 17% od dovoljene. Sodimo
med 60 občin v Sloveniji, ki ne dobivajo finančne izravnave, to pomeni,
da smo samozadostni. Za leto 2012
bodo tudi slovenske občine nosile
del bremena zaradi varčevalnih ukre-

pov, to pa ne pomeni, da naša občina
v tem letu ne bo izpeljala planiranih
investicij. Nimamo namreč nikakršnih
likvidnostnih težav in vse obveznosti
plačujemo v zakonitem roku. Zgodi se
lahko le, da bomo morali v naslednjih letih planirati izvedbo investicij za
daljše obdobje.
Naše prioritete še naprej ostajajo
naslednje: odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba vseh delov
občine s pitno vodo, cestna infrastruktura (vsako leto želimo ceste z asfaltno prevleko podaljšati od 2-3km),
gradnja kulturnega informacijskega
centra s knjižnico, ureditev vaškega
jedra (to pa ni odvisno samo od nas,
ampak tudi od Direkcije za ceste),
gradnja oz. postavitev novega vrtca,
gradnja nove telovadnice, priprava
in izdelava prostorskih aktov, gradnja
doma starostnikov, skrb za socialno
šibke ter še veliko ostalega.
Veliko govorimo o pomoči gospodarstvu, obrtnikom, kmetovalcem
in brezposelnim. Čeravno občina
neposredno ni zavezana, da aktivno
sodeluje na teh področjih, se trudimo, da pomagamo tudi na gospodarskem področju. V preteklih štirih letih
smo tako za ta področja namenili več
kot 150.000,00 evrov. To je v veliki
večini potrdil naš občinski svet. Pomagali smo pri zaposlitvah več kot 30
občank in občanov; to se pozna pri samostojnih podjetnikih, katerih število
je v zadnjih letih poraslo za skoraj
20%. Naša občina je tudi pobudnica
za sodelovanje z Območno Obrtno
zbornico Ruše. Tako poskušamo naše
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izkušnje prenesti na sosednje občine. Nekateri bi želeli,
da še več vlagamo v te namene, kljub temu da smo že
sedaj med občinami, ki veliko investirajo, odvisno od prihodkov v proračun. Župan, občinska uprava, svetnice in
svetniki smo tisti, ki moramo medsebojno uskladiti želje,
ideje in možnosti glede na razpoložljiva sredstva. Včasih
se zdi, da bi kakšna odločitev lahko bila drugačna, vendar
če upoštevamo veliko vzporednih dejavnosti in pogoje zanje, je pomembna usklajena odločitev. Tu se kaže največja
odgovornost vodstva občine in župana. Glede na število
zaposlenih v občinski upravi sem prepričan, da izpolnjujemo sprejete naloge vestno in pravočasno. Zatorej se vsem
iskreno zahvaljujem za korektno opravljeno delo.
Na področju ljubiteljske dejavnosti, predvsem kulture,
smo v zadnjem obdobju (recimo štirih let) vpeljali kar nekaj prireditev, ki so ali nove ali pa smo jih na novo obudili.
Pustni karneval smo v naših krajih imeli pred skoraj 40 leti.
Ponovno smo ga uvedli leta 2011. V letošnjem letu pa so
sodelovali že skoraj vsi kraji in zaselki naše občine. V času
martinovanja smo na novo organizirali pohod na selniški
Vinski vrh. Dopolnili smo prireditve ob božičnih praznikih.
Ob že tradicionalnem božičnem koncertu zbora Svete Marjete v farni cerkvi smo priredili pohod z baklami na Janževo
goro in v cerkvi Janeza Krstnika pripravili kratek koncert. V
začetku poletja v letu 2011 je moški pevski zbor pripravil
koncert na prostem na Janževi gori.
V naših krajih se je rodil dramski umetnik Arnold Tovornik, tako da je dramska igra vseh zvrsti pri nas že dolgo
doma. Kar nekaj desetletij je minilo, odkar so naši očetje
in mame pa tudi mlajša generacija nastopali v igrah. Ravno
to je nekatere vzpodbudilo, da ponovno ponudimo ljudem
amatersko gledališče, predvsem komedije. Tudi ta zgodba
je stara šele nekaj let.
Vse te aktivnosti na področju ljubiteljskih dejavnosti niso
nastale zaradi občinskega vodstva, temveč zaradi ljudi in
želje po druženju. Vodstvo občine mora samo pustiti in
dopustiti, da se v posamezniku prebudi želja, inovativnost
in na koncu zadoščenje ob uspelih prireditvah. Malo sem se
poigral s številkami, koliko ljudi je sodelovalo ali bilo prisotnih na le-teh prireditvah. Skoraj neverjetno za občino, ki
ima okoli 4800 prebivalcev, da je v različnih društvih aktivnih več kot 2000 ljudi. Na omenjenih prireditvah je
sodelovalo več kot 3000 ljudi. Iz občinskega proračuna
zaradi naštetih novih prireditev nismo prispevali več sredstev kot v preteklih letih za te namene.
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Gotovo bi moral omeniti še kaj,vendar se bojim, da ne bi
znal povedati vsega. Tudi imen nisem omenjal, čeravno
vem, da za vsem tem stojijo bolj aktivni posamezniki,
brez katerih tega ne bi bilo. Zagotavljam pa, da bomo pri
naslednji okrogli obletnici naših krajev pripravili zbornik
ali kroniko, ki bo podrobneje opisala novejšo zgodovino
naše občine in vlogo posameznikov v njej.
Če želimo, da bomo še dolgo prisotni na zemljevidu Evrope, je pomembno to, da ohranimo slovensko besedo.
To pa lahko storimo najpreprosteje, da se družimo, sodelujemo in obujamo amaterske igre, predvsem komedije.
Saj jih lahko prikažemo na Slovenskem zelo razgibano, ker
imamo veliko narečij, ki so bogastvo našega naroda. Tudi
zato ali predvsem zaradi tega je naša prioriteta, da po letu
1938, ko so takratni prebivalci naših krajev postavili kulturni dom, tudi mi postavimo kulturno-informacijski center s knjižnico, ki ne bo namenjen samo sedanji generaciji,
ampak predvsem naslednjim rodovom.
Besedna zveza, ki jo uporabljam že od leta 2006, je bila
zame zmeraj vodilo, v katero trdno verjamem in tudi tako
opravljam poslanstvo, ki mi je zaupano: Selničani smo prijazni, pošteni in delavni ljudje.
Spoštovane občanke in spoštovani občani, zavedanje, da
nismo sami, naj nas bogati in krepi, ob občinskem prazniku pa vsem iskreno čestitam.
Župan,
Jurij LEP

Občina Selnica ob Dravi

BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA

Stari pregovor pravi, da po dežju
zmeraj posije sonce. Po dolgem
sušnem obdobju pa je sonce zamenjal prepotreben dež. Ali je to, da dež
sprejemamo z večjim veseljem kot
sonce, opozorilo narave? Kdo bi vedel. A dejstvo je, da smo se nedavnega dežja zelo razveselili. Tokratna
suša je zopet boleče pokazala, kako
ranljivi smo in da bomo morali z
vodo v bodoče ravnati bolj spoštljivo.
Skoraj povsod tam, kjer ni javnega
vodovoda, so bile težave z oskrbo
s pitno vodo. Gasilci so neutrudno
vozili vodo – predvsem na više ležeča
območja naše občine. Se pa najdejo
tudi takšni, ki bi vodo, zaenkrat je
imamo v Selnici dovolj, tistim, ki je
nimajo, celo zaračunali.

Pred nami je občinski praznik – 23.
maj, dan, ko je na našem prostoru,
pred dolgimi desetletji, zasvetila prva
žarnica. To je tudi dan, ki na simbolen način zaznamuje štirinajst let delovanja naše občine. Predstavljamo
vam tudi dobitnike letošnjih občinskih
priznanj. Prevzeli jih bodo na svečani
seji občinskega sveta. Prejeli jih bodo
tisti, ki dolga leta ustvarjajo v društvih
ali pri kakšnih drugih dejavnostih.
Tudi letos je odbor, ki je zadolžen za
prireditve ob občinskem prazniku,
pripravil bogat program. Program je
priložen in verjamemo, da bo vsakdo
v njem našel nekaj zase.
V prejšnjih izdajah Selniških novic
sem pisal o krizi, v kateri smo se našli,
o ljudeh, ki kljub težkim časom z optimizmom in dobro voljo zrejo v prihodnost. Vsak dan poslušamo, da moramo varčevati, poslušamo, kje vse bo
država posegla v naš vsakdan, v naše
življenje. Razumemo, da je potrebno
varčevati, a vseeno se sprašujem, ali
mora res mali človek plačati za vse
grehe, ki jih je v svoji pogoltnosti in
brezsramnem hlastanju za bogastvom povzročila peščica ljudi, ljudi, ki
so danes nesramno bogati. Ali kot je

nekdo zapisal v enem od slovenskih
časopisov, sedaj vse skupaj, namesto
iz zapora, opazujejo s svojih dragih
jaht. Kljub vsemu nam ne preostane
drugega, kot s čim več optimizma in
trdne volje zreti v prihodnost. Saj po
vsakem dežju posije sonce.
V uredništvu smo se zopet sestali in
se dogovorili o vsem potrebnem za izdajo 15. številke Selniških novic, ki jih
nekateri zagotovo že čakate. Ne vsi, a
večina zagotovo. To nenazadnje dokazuje veliko število prispevkov, ki smo
jih za to številko prejeli. Od vas smo
jih prejeli, spoštovane bralke in bralci.
Med vami Imamo veliko število stalnih in občasnih dopisnikov, ki v besedi
in sliki poveste, kaj vse se v naši občini
dogaja.
Najbrž smo še zadnjič 1. maj
praznovali dva dni. Nisem prepričan,
da nas večina verjame, da bo s tem,
ko nam vzamejo en dan prvomajskih
praznikov, rešena država. Vseeno
upam, da ste praznike preživeli lepo.
Želim vam, da tudi praznovanja ob
prihajajočem občinskem prazniku
preživite lepo.
Vaš urednik Slobodan TATALOVIČ

PREDSTAVLJAMO LETOŠNJE
DOBITNIKE OBČINSKIH PRIZNANJ
Dolga leta se udejstvujejo na različnih področjih – od kulturnega do športnega. Vsa leta nesebično delujejo oziroma se razdajajo z namenom nekaj narediti za skupnost, v
kateri živijo. Največkrat se jih spomnimo ob kakšnih obletnicah ali okroglih jubilejih. Spominska plaketa Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli 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.
Prevzeli jih bodo na svečani seji občinskega sveta.
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nekaj vidnih rezultatov – bila je okrajni in republiški prvak. Danes igrajo v
ligi Zgornje Podravske zveze kot ekipa
veteranov DU Selnica ob Dravi, kjer
vsako leto postanejo prvaki.

Bronasti odlitek spominske plakete

Spominske plakete v letu 2012
prejmejo:
• Ženski pevski zbor Lipa s Sv. Duha
na Ostrem vrhu ob 20. obletnici delovanja. Ženski pevski zbor je meseca
marca letos praznoval 20. obletnico
delovanja. V zboru že 20 let prepeva
10 pevk, 3 so se priključile kasneje.
Pevski zbor nastopa na različnih prireditvah v samem kraju in v občini Selnica ob Dravi, se udeležuje območnih
revij in se z veseljem odzove vsakemu
povabilu iz drugih občin.
• Zdenko PETELIN za dolgoletno
vodenje CB Radio kluba iz Selnice ob
Dravi. Pod njegovim vodstvom je bil
klub že svetovni in evropski prvak.

Župan Jurij LEP bo tudi letos podelil županova priznanja. Le-te letos
prejmejo:
• Ljudmila PUŠNIK BRUDERMAN, za
Plaketa je kovinski odlitek grba Občine dolgoletno sodelovanje pri pripravi
Selnica ob Dravi na zeleni podlagi s kovin- in vodenju občinskih prireditev, kulskim okvirjem.
turnih prireditev in proslav.
• Antonija in Janko STRMŠNIK za
Zdenko PETELIN je še danes aktiven
uspešni razvoj kmetijske, obrtne in
tekmovalec in je dobitnik številnih
trgovske dejavnosti ter hkratno propriznanj doma in v tujini. Je tudi sicer
mocijo Selnice ob Dravi.
vsestransko aktiven: je gasilec, men• Štefan ROBIČ za športne dosežke
tor mladine, športni referent in član
kot maratonec.
združenja vojnih veteranov Za Slo• Janez MIUC za dolgoletno delovanvenijo.
je pri organizaciji tekaških tekmovanj
• Društvo upokojencev Selnica ob
in vodenju tekaške sekcije pri Športni
Dravi-Odbojkarska ekipa veteranov.
sekciji Selnica.
Ekipa je bila ustanovljena že leta 1955
in v njej še danes igrajo isti igralci, ki
Prispevek in fotografije:
so danes stari od 70 do 81 let. Že ceSlobodan TATALOVIČ
lih 57 let izkazujejo svojo pripadnost
športu. Ekipa je v preteklosti, v času
najbolj zrelih tekmovalnih let, dosegla

SELNIŠKA DELEGACIJA SI JE
OGLEDALA ČISTILNO NAPRAVO
Občina Selnica ob Dravi se pospešeno pripravlja na gradnjo kanalizacijskega sistema. V okvir tega sistema odvajanja odpadne vode sodi tudi nova čistilna naprava (ČN),
katere gradnjo načrtujemo v opuščenem delu gramoznice
ob Dravi. Za gradnjo kanalizacije in ČN ima občina
pravnomočni gradbeni dovoljenji. V tem trenutku čakamo
še zadnjo odločitev Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki projekte še zadnjič preverja.
Tako računamo, da bo v mesecu maju stekel postopek izbire izvajalca gradnje ČN, zgodaj jeseni pa sama gradnja.
Sama čistilna naprava je projektirana v skladu z vsemi
standardi. Podobna, nekoliko starejša, že nekaj let deluje
v Črnučah pri Ljubljani. Zato je župan Jurij LEP organiziral
ogled te ČN. Delegacija občinskih svetnic in svetnikov si je
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24. aprila 2012 ogledala delovanje ČN v Črnučah. Čistilna
naprava je tam locirana sredi naselja in ima 8000 populacijskih enot. Naša čistilna naprava pa ima 5000 populacijskih enot. Vsekakor sta obe primerljivi v vseh ozirih in tudi
zato si je bilo potrebno ogledati, kako vse skupaj deluje.
Najprej je potekal ogled ČN v Črnučah. Tam sta projektant
in upravitelj ČN najprej razložila postopek čiščenja, nato
pa je sledil še ogled vseh faz postopka čiščenja, ki se je
na koncu postopka končal z izlivom popolnoma čiste vode.
Sledil je še ogled črpališča in manjše ČN v Gameljnah pri
Ljubljani. Ta ogled je bil potreben zaradi črpališča, ki je
takšno, kot bodo zgrajena pri nas.
Na koncu je bila enotna ocena, da je bil ogled še kako
dobrodošel. Samega ogleda se je udeležila tudi delegacija
iz Občine Ruše, ki je še pred odločitvijo, kako pristopiti k
rešitvi problema odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ
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STAREGA ŽUPNIŠČA NI VEČ
Tam okoli slovenskega kulturnega dne je končno padlo
staro župnišče v središču Selnice ob Dravi. Končno zato,
ker je borba za pridobitev vseh
mogočih in nemogočih soglasij
z različnimi inštitucijami trajala
kar sedem let. Država pa je bila,
v času trajanja te borbe za razna soglasja, dolžna zagotoviti
potrebna finančna sredstva za
odkup lastniških deležev v starem župnišču.
Seveda se takoj poraja
vprašanje, kaj pa sedaj? Po
zagotovilih vodstva občine, ki
si je, mimogrede povedano,
zelo angažirano prizadevala za ceste in ureditev zavijalnega pasu.
rušitev tega neuglednega ob- Kaj več o tem pa najbrž v naslednji številki
jekta, sledi razširitev glavne Selniških novic.

Zapisal: Slobodan TATALOVIČ
Fotografija: Slobodan TATALOVIČ

ZOPET JE ZA NAMI USPEŠNA ZIMSKA ŠOLA
V NARAVI SELNIŠKIH »PETOŠOLCEV«
Tudi letos nas je prijazno sprejela slikovita Ribnica na Pohorju.
Tukaj si je 36 učencev s tremi
spremljevalkami, in sicer od 30.
januarja do 3. februarja 2012,
dopolnjevalo smučarsko znanje
in se srečevalo z začetnimi koraki na smučeh ter uresničevalo
cilje zimske šole v naravi.
• Učencem je bilo omogočeno
varno in zabavno učenje alpskega smučanja skozi igro,
• učenci so se naučili osnovnih
elementov tehnike vožnje s
smučmi za alpsko smučanje,
• naučili so se varno uporabljati naprave in pripomočke na
smučišču.

obrazov so se prvi dan v spremstvu staršev lic po petih dneh šole v naravi vračali
zbirali učenci pred apartmajsko hišico, zato domov, saj se je vsak izmed učencev
Res nekoliko skeptični in plahih
pa so se toliko bolj veselih in nasmejanih naučil smučati.
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Sem se v Ribnico pripeljal,
Malo si strahu v kosti pognal,
Učiti smučati se me je bilo strah,
Čeprav pred tem sem bil kar plah,
Ampak šlo mi je vse od rok,
Res sem zdaj vesel, ker smučati bom smel.
Besedilo in fotografije:
Zdenka GRADIŠNIK

FOLKLORNI FESTIVAL V PEKRAH IN
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH FOLKLORNIH
SKUPIN V LOVRENCU NA POHORJU
Otroška folklorna skupina JABOLKO iz OŠ Selnica ob Dravi,
se je s spletom Koline predstavila na folklornem festivalu
v Pekrah in na območni reviji otroških folklornih skupin v
Lovrencu na Pohorju. Prvo je bilo 15.3.2012, slednje pa
16.3.2012. Na reviji smo dosegli lep uspeh.
Otroška skupina JABOLKO deluje šele drugo šolsko leto. V
skupini pleše 18 otrok, starih od 6 do 10 let. V letošnjem
šolskem letu smo dobili tudi nove folklorne kostume, ki jih
je financiral Rotary klub iz Maribora, za kostumsko podobo pa je poskrbela gospa Nežka Lubej. Nastopamo na
šolskih in lokalnih prireditvah. Otroci zelo radi obiskujejo
folklorni krožek, saj se tukaj naučijo plesa, petja, ljudski in
drugih iger, ljudskih običajev ipd. Lansko šolsko leto nas
je na harmoniki spremljala gospa Karmen Hlade, letos pa
nas spremlja Dominik Felič, učenec 8. Razreda OŠ Selnica
ob Dravi.
Slike so iz 1. folklornega festivala v Pekrah.

Zapisali in poslikali:
Nataša JAVORNIK in Andreja ROBIČ
Selniške novice 15/maj 2012
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OBISKAL NAS JE MAČEK MURI

V četrtek, 15.3.2012, nas je na podružnici Gradišče na
Kozjaku obiskalo družinsko gledališče Kolenc skupaj z
Mačkom Murijem. Na poti je Muri izgubil mačjo knjigo in
mi smo mu jo pomagali poiskati. Nismo imeli lahkega dela.
Po neštetih telefonskih klicih in pregovarjanj pa do ropa
zloglasnega mačka Čomba smo uspeli najti knjigo spominov mačka Murija. Glej ga zlomka – knjiga je bila ves čas

pri Muriju, v njegovi omari, pod njegovimi-psssst-spodnjicami. Uživali smo.
Hvala občini Selnica ob Dravi, ki nam je omogočila ogled
predstave in prvovrsten nastop družine Kolenc.
Zapisala in fotografirala:
Nataša JAVORNIK, prof.

MATERINSKI DAN
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.

Na podružnici Gradišče na Kozjaku
smo se spomnili tudi mamic in
vseh drugih žena v ožjem in širšem
okolju Gradišča na Kozjaku. Društvo
kmečkih žena nas je povabilo na
prireditev ob materinskem dnevu,
kjer smo mamicam, babicam, tetam in drugim ženskam predstavili
kratek program. Nastopili smo v igri
Zajček išče mamo, plesali ljudski
ples Ob bistrem potoku je mlin, peli
in recitirali pesmi o mamah. Učenec
Andrej Hartman je veselo zaigral na
svojo frajtonarico.
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Zapisala in fotografirala:
Nataša JAVORNIK, prof.
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OČISTIMO SLOVENIJO - OČISTIMO
GRADIŠČE NA KOZJAKU
V petek, 23.3.2012, smo se učenci z učiteljicama Natašo
Javornik in Zvonko Repnik na podružnični šoli Gradišče
na Kozjaku, pridružili akciji Očistimo Slovenijo. Čistili smo
bližnjo in širšo okolico šole. Pobrali smo kar dve veliki vreči

različnih odpadkov in tako prispevali k čistejšemu okolju in
čistejši Sloveniji. Želimo si še več takšnih akcij, saj vemo,
da čisto okolje vpliva tako na boljše in lepše življenje vseh
nas in hkrati je to dobra popotnica za naš prihodnji rod.

Učenci 2., 3. in 4. kombiniranega oddelka na Podružnici Gradišče na Kozjaku

VARNO NA CESTI
Tudi na podružnici Gradišče na Kozjaku skrbimo za prometno varnost otrok. Kadarkoli se odpravimo na učni sprehod
v bližnjo in daljno okolico, si nadenemo odsevne brezrokavnike, da z njimi opozorimo voznike. Čeprav v okolici naše
šole ni gostega prometa, smo prepričani, da z varnimi opozorilnimi brezrokavniki opozorimo na previdnost na cesti
vsakega voznika. Predvsem pa tiste voznike, ki se po naših
krajih vozijo prvič in ne vedo, da se tukaj nahaja šola. Ker

pa odsevniki niso dovolj, za varnost poskrbimo tudi sami.
Kako? S primernim obnašanjem na cesti, z upoštevanjem
prometnih znakov in označb na cesti. Bodimo previdni, kajti previdnost ni nikoli odveč.
Napisala: Nataša JAVORNIK
Foto: Nataša JAVORNIK
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VRTEC SV. DUH NA OSTREM VRHU JE
USPEŠNO SODELOVAL NA NATEČAJU
PODJETIJ TUŠ IN HENKEL SLOVENIJA
Otroci iz vrtca Sv. Duh na Ostrem vrhu so pod mentorstvom vzgojiteljice Nevenke Sagaj sodelovali na natečaju za
najboljšo risbico z nazivom »Umazal sem se, pa nič hudega…« in se uvrstili v skupino dvajsetih otrok, ki so narisali
najbolj zanimive in vesele risbice. Podjetji Tuš in Henkel

sta jih nagradili z gospodinjskim kotičkom in otroškimi gospodinjskimi aparati. Podarjene igrače so obogatile njihov
igralni kotiček in jih zelo razveselile.
Pripravila: Damjana OČKO, profesorica

PETROLOVA DONACIJA
PODRUŽNIČNI ŠOLI
SV. DUH NA OSTREM VRHU
Podjetje Petrol se je konec leta 2011 odločilo, da ne bo
podarilo daril svojim poslovnim partnerjem, ampak bo denar namenilo različnim ustanovam. Tako se je poslovodkinja bencinskega servisa Selnica ob Dravi odločila, da 200
EVROV podari naši podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu.
Ta denar smo namensko porabili za pleskarski material,
s katerim smo prepleskali učilnico, jedilnico in razstavno
stojnico pred šolo. Pleskarska dela so prostovoljno opravili

zaposleni na bencinskem servisu v Selnici ob Dravi. Po
končanem dnevu so okrasili še božično drevo, pod katero so nastavili darila za otroke. Ti so se zelo razveselili na
novo prebeljenih prostorov in daril.
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Podjetju Petrol in še posebej poslovodkinji ter zaposlenim
na selniškem bencinskem servisu se za donirana sredstva

in gesto prostovoljstva zares iz srca zahvaljujemo.
Besedilo in slike pripravila: Damjana OČKO, profesorica

MATERINSKI DAN
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU
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 V nedeljo, 25. 3., je bila v dvorani pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu prireditev ob materinskem dnevu. Na
prireditvi smo sodelovali tudi otroci
iz šole in vrtca. Za nastop smo pripravili igro Muca Copatarica. Med pripravami na igro smo se zelo zabavali.
Delali smo sceno, vadili besedilo,
peli in tudi plesali. Pri izdelavi hišk,
ki so bile del scene, so nam pomagali Majda, Mitja in Štefan Sivec. Del
lesa za hiške pa je prispevalo podjetje Jurales. Vsem se za
pomoč najlepše zahvaljujemo.
Pred nastopom smo imeli malo treme, vendar nam je vse
skupaj zelo lepo uspelo. Mamam smo podarili okrasne copate, ki smo jih sami izdelali. Na prireditvi je nekaj zelo
lepih pesmi zapel pevski zbor Lipa.
Na flavto je dve pesmici zaigrala Julija, ki je nastopila kot
gostja. Zapela in zaigrala je tudi glasbena skupina Leona
Pokeržnika. Skupino sestavljajo štirje fantje, ki so dijaki
Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru. Njihovim
glasovom je dodala svojega tudi Leonova sestra Špela in

tako je nastala še ena čudovita pesem. Med glasbenimi
točkami so z recitacijami o mamah nastop popestrili Karin,
Eva, Matej in Tilen.
Po koncu prireditve so vse mame prejele v dar rožice, mi,
nastopajoči, pa smo dobili malico.
Na prireditvi sem zelo uživala, ker smo z našim nastopom
osrečili marsikatero mamo.		
Pripravila: Jerneja VOLMAJER,
učenka 4. razreda podružnice Sv. Duh na Ostrem vrhu
Fotografije:

VELIKA NOČ
Vse skupaj se pri nas začne s cvetno nedeljo, teden pred
veliko nočjo, ko k blagoslovu prinesemo butare (pegle).
V butare so spletene rastline, predvsem vejice grmov in
cvetice. Gospodinje po domovih na dan, ko se bliža huda
nevihta, presmece sežgejo. Njihov dim naj bi odganjal
oblake nezgod. Na velikonočni četrtek je po obredu zadnja večerja. Na velikonočni petek je edini dan v letu, ko ni
maše, ampak je procesija. V cerkvi takrat za tri dni utihnejo zvonovi in cerkvene orgle. Na ta dan velja tudi strogi
post. Na velikonočno soboto zjutraj moški nesejo dreves-

no gobo k »žegnu«. Gospodinje na ta dan nesejo jedi k
»žegnu«. Zvečer je velikonočna vigilija, takrat se po treh
dneh spet oglasijo zvonovi in cerkvene orgle.
Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. Kristjani
na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od mrtvih. Na veliki petek so Jezusa Kristusa križali, tretji dan po tem, na
nedeljo, pa je vstal od mrtvih.
Velikonočne tradicije se v veliki meri od države do države
razlikujejo. Po tradiciji je na veliki petek zapovedan
strogi post, na veliko soboto se blagoslovijo (pogovorno
Selniške novice 15/maj 2012
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žegnajo) jedila, ki se potem zaužijejo za nedeljski zajtrk.
Tudi v Sloveniji imamo določeno simboliko. Suho meso
simbolizira Kristusovo telo, rdeči pirhi so kaplje krvi, hren
predstavlja žeblje, potica in druga peciva pa trnjevo krono.
Na velikonočno nedeljo so v Sloveniji v navadi vstajenjske
procesije, na čelu katerih nosijo kip vstalega Kristusa. Pri
nas doma se na velikonočno nedeljo zbere pri zajtrku vsa
družina in zajtrkujemo skupaj. Kot v starih časih »žegen«
jemo z rokami in ne z vilico.
Velika noč je premakljiv praznik, odvisno od datuma velike
noči so tudi datumi nekaterih drugih cerkvenih praznikov
in tudi pust. Določeno je, da se praznik obhaja prvo nedeljo po prvi spomladanski polni l. Tako je lahko velika noč
med 22. marcem in 25. aprilom.
Napisala: Klara RIHTER,
učenka 4. razreda podružnice Sv. Duh na Ostrem vrhu

POROČILO O DELU TURISTIČNEGA
DRUŠTVA ZA LETO 2011
Turistično društvo Selnica ob Dravi je pravna oseba zasebnega prava in je bilo prvič vpisano v register društev
30.9.1976.
Iz tega podatka je razvidno, da delujemo že dobrih 35 let!
Zavidljivo obletnico bomo obeležili na eni od prireditev v
letu 2012.
Delovanje Turističnega društva Selnica ob Dravi smo razdelili na tri sklope.
1. TRADICIONALNE PRIREDITVE DRUŠTVA
2. SODELOVANJA OZIROMA GOSTOVANJA
3. DRUGO
Naše tradicionalne prireditve, ki smo jih tudi v letu 2011
uspešno izvedli, so:
12. Turistični ples pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, podelitev pohval in plakete ZLATA VRTNICA ZA 2010, obeležili
svetovni dan zemlje 22. aprila in posadili drevo v vrtcu s
kulturnim programom otrok iz vrtca. Prisotna je bila tudi
naša nova KRALJICA JABOLK – Ksenija ŽAUCER. Drevo je
prispeva občina, sadje za otroke pa SADJARSTVO KOŠAN;
organizirali smo Prvomajsko budnico; organizirali smo
prireditve ob občinskem prazniku; organizirali in uspešno
izvedli BINKOŠTNI POHOD po »Šturmovi grabi«; pripravili
pogostitev za KOLESARSKI MARATON - za kolesarje; upihnili 3. svečko delovanja »tržnice selniških dobrot«; izvedli smo tradicionalno »MARTINOVANJE« z našo kraljico
jabolk; poskrbeli smo za božično-novoletno drevo in
okraske; skupaj z občino smo organizirali in izvedli »SILVESTROVANJE NA PROSTEM« in na koncu še naš tradi-
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cionalni PRAZNIK JABOLK s kronanjem nove »KRALJICE
JABOLK«. Prireditev je bila mednarodno obarvana.
SODELOVANJE IN GOSTOVANJE
V mesecu januarju smo se predstavili v Ljubljani na sejmu
TURIZEM IN PROSTI ČAS. Sodelovali smo v Pustnem karnevalu. V mesecu maju smo se predstavili v Piranu na tržnici.
Sodelovali smo na FESTIVALU LENT, bili na PRAZNIKU BUČ
v Središču ob Dravi, gostovali v Nedelišću na »Dnevih
zahvalnosti«; s »KRALJICO JABOLK« smo bili prisotni na
trgatvi potomke stare trte v Cerkvenjaku, gostovali smo v
Qlandii s »KRALJICO JABOLK« in našimi dobrotami (Pozdravljeni v našem kraju), prisotni smo bili v Ponikvi na
8. shodu kmetov SLO in vseh kraljic, prisotni smo bili na
FESTIVALU STARE TRTE v Mariboru, na MIKLAVŽEVEM SEJMU v Mariboru dvakrat in na BOŽIČNEM SEJMU dvakrat
v Mariboru.
Na vseh teh gostovanjih in predstavitvah smo dobro promovirali naše dobrote – predvsem domačo zaseko in
domači kruh ter jabolčni kolač.
DRUGO
Uspešno smo organizirali (prvič) RADIJSKO DELAVNICO
ZNANCEV z gosti (september 2011), za naše dobitnike
pohval in plakete ZLATA VRTNICA smo organizirali ogled
Botaničnega vrta v LJ (prevoz je plačala občina), v Mariboru smo petkrat organizirali pogostitev za razne priložnosti
po naročilu MO Maribor, v jesenskem času smo organizirali delavnico izdelovanja adventnih venčkov in v decemb-
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ru postavili jaslice (pri Košanovih – hvala družini Košan).
Hortikulturna komisija je opravila oglede po vsej občini in
pripravila predloge za najlepše urejeno okolje za Hortikulturno društvo MB, prijavili smo se na razpis naše občine in
na razpis TZS Ljubljana, aktivno smo sodelovali v odboru
za pripravo prireditev ob občinskem prazniku, aktivno smo
sodelovali v UO ŠTZ Maribor, udeležili smo se strokovnega
posveta v okviru ŠTZ, strokovnega posveta za predsed-

nike TD v Sečovljah, vsako soboto pa najdete naše dobrote
na tržnici.
Prepričana sem, da je društvo delavno, aktivno. Hvala
vsem, ki nas podpirate, še posebej občinski upravi –
županu, direktorici in tudi drugim na občini in, seveda,
javnim delavcem.
TURIZEM SMO LJUDJE IN SKUPAJ USTVARJAMO TURIZEM
Pripravila: Ivanka FREŠER,
predsednica

PROGRAM DELA
TD ZA LETO 2012
Skupščini društva predlagamo naslednji program dela:
I. PRIREDITVE
1. 12. Turistični ples – februar
2. Podelitev Zlate vrtnice za leto
2011– marec
3. Dan zemlje – 22. april
4. Prvomajska budnica
5. Tradicionalni Binkoštni pohod –
27.5.2012
6. Obletnica tržnice – julij 2012
7. Praznik jabolk – september 28.,
29., 30.9.2012
8. Martinovanje – november
9. Veseli december – krasitev drevesa
in prihod Dedka mraza
10. Silvestrovanje na prostem
11. Organizacija predavanj ob
občinskem prazniku
12. Košnja po starem – julij
13. Prikaz oglarske kope – junij
14. »Od jabolke do mašta«
15. Najboljši »mašt«
II. SODELOVANJE IN GOSTOVANJA
1. Dnevi turizma – Ljubljana –
27.1.20112
2. Pustni karneval – februar – Selnica
3. Velikonočni sejem v Mariboru
4. Trgatev potomke stare trte –
Cerkvenjak
5. Trgovski center Qlandija
6. Praznik buč – Središče ob Dravi

7. »Dani zahvalnosti«– Nedelišče –
Hrvatska
8. 9. Shod kmetov Slovenije –
Ponikva
9. EPK Maribor
10. Festival STARE TRTE
11. Miklavžev sejem – Maribor
12. Božični sejem – Maribor
13. Svetovni festival »Praženega
krompirja« - Maribor
14. Kolesarski maraton okoli Pohorja
– Selnica
15. Očistimo Selnico.
III. DRUGO
1. Ureditev sadovnjaka pri »vrtcu«
2. Prijava na razpise: občinski, STO in
EZD Bruselj
3. Aktivno sodelovanje v UO ŠTZ,
Komisiji za šport, odboru za pri
reditve ob občinskem prazniku
4. Organizacija pogostitev v Mariboru
in drugod (na povabilo)
5. Trasiranje »JABOLČNE POTI«
6. Izdelava zloženke
7. Organizacija »Radijske delavnice
znancev« - september 2012
8. Izdelava spominka – obeska – za
Binkoštni pohod
9. Obletnica TD – 35 let
10. Strokovna ekskurzija – ogled ene
prireditve drugih TD
11. Izlet za člane TD
12. Sodelovanje z ZZT Maribor, ŠTZ

Maribor, TZS in društvi v občini in
zunaj nje
13. Hortikultura: posaditve in
urejanje cvetličnih gred, ogledi
komisije za ZV
14. Delavnice ohranjanja kulturnega
izročila.
Vse naše prireditve in dogodke si
lahko ogledate na lokalni televiziji
BKTV in na spletni strani www.
lokalec.si.
Naš program za leto 2012 bo lahko uspešno izveden, če bo dovolj
sredstev in kar je najpomembnejše,
sodelovanje z občani, zato velja:
TURIZEM USTVARJAMO LJUDJE!
Program dela pripravila:
Ivanka FREŠER
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PODELITEV ZLATE VRTNICE
V NAŠI OBČINI
Ureditev bivalnega okolja ter nasploh
urejanje okolice hiše ali vrta je danes
ključnega ter bistvenega pomena.
Lepo urejena okolica je v zadovoljstvo ob pogledu skozi okno, hkrati pa
polepša videz zgrajenega objekta.
Vsak vrt potrebuje nego, vzdrževanje
ter oskrbo skozi vse leto. Tudi v naši
občini se vedno več ljudi vse bolj zaveda, kako pomembno je urejeno
okolje za kakovost življenja. Glede na
to vsako leto v mesecu marcu na prireditvi TD Selnica ob Dravi podelimo
24 priznanj in eno plaketo Zlata vrtnica za skrbno urejeno okolje. Plaketo
lahko prejme nekdo, ki je že večkrat
pred tem prejel priznanje Zlata vrtnica.

Pred tem so bili štirikrat nagrajeni s
priznanjem Zlata vrtnica. Okolica njihove hiše je estetsko urejeno v vseh
letnih časih. V njihovih gredicah se
trajnice in sezonsko cvetje smiselno
prepletajo. Vsako leto imajo zanimivo kombinacijo balkonskega cvetja
in lepo urejen zelenjavni vrt. Na prireditvi smo izbrali tudi posebnega
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Plaketo zlata vrtnica je za leto 2011 prejela družina Raner Hojnik iz Selnice ob Dravi.

nagrajenca. Ta čast je letos pripadla
gospodu Vladimirju SABOLEKU, ki že
vrsto let na različne načine pomaga
TD. Za kulturni program na prireditvi
sta poskrbeli učenki iz podružnične
šole Sv. Duh na Ostrem vrhu, folklorna skupina Jabolko iz OŠ Selnica ob
Dravi s harmonikarjem Dominikom
FELIČEM. Pogostitev so pripravile
pridne gospodinje iz Gradišča. Del
darila za nagrajence je sponzori-

ralo podjetje Romet. Za ozvočenje
je poskrbel gospod Samo Dolinšek.
Vsem se najlepše zahvaljujem. Hvala tudi vsem neimenovanim, ki ste
prispevali svoj del, da je prireditev
lepo uspela.
Pripravila: Damjana OČKO
Foto: Damijana OČKO
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MERILA ZA OCENJEVANJE
NA TEKMOVANJU ZA ZLATO VRTNICO
Konec lanskega koledarskega leta je Hortikulturno društvo
Maribor predstavilo nova merila za ocenjevanje na tekmovanju za Zlato vrtnico. Merila veljajo tudi za našo
občino.
Predmet ocenjevanja niso objekti, na katerih v celoti ali
delno niso zaključena gradbena dela. Prav tako se ne
ocenjujejo objekti, pri katerih je višina žive meje ali polne
ograje višja od 125 cm oziroma ni omogočen prost dostop
k objektu.
Objekte ocenjevanja so razdelili v sedem kategorij.
Prva kategorija so individualne hiše. V tej kategoriji se
ocenjujejo:
- trata (negovanost, kakovost, urejen travni rob, cvetoč
travnik),
- nasad (skladnost zasaditve dreves, grmovnic, trajnic in
sezonskega cvetja),
- zelenjavni vrt (umeščenost, skladnost, pestrost z
mešanimi nasadi),
- grajene prvine (ograje, utrjene površine, nadstrešnice,
vodni elementi, zimski vrtovi, paviljon),
- površina zunaj ograje.

Druga kategorija so vrstne hiše. Za to kategorijo veljajo
enaka pravila kot za individualne hiše.
V tretjo kategorijo spadajo večstanovanjske hiše in
stanovanjski bloki. V tej kategoriji se ocenjujejo: trata,
nasad, grajene prvine (dodatno otroška igrišča, prostori
za druženje), okna, balkoni, terase (sezonsko cvetje, trajni
nasadi, skladnost, izvirnost).
Četrta kategorija so kmetije. Zanje veljajo enaka pravila
kot za individualne hiše. Dodane so grajene prvine, pri katerih je poudarek na funkcionalnosti.
Peta kategorija so podjetja in ustanove. V tej kategoriji se
ocenjujejo: trata, nasad, grajene prvine in površine zunaj
ograje.
V šesto kategorijo spadajo javne zelene površine, kamor
prištevamo: park, trg, drevored, igrišče in pokopališče.
Predmet ocenjevanja v tej kategoriji so: trata, nasad in grajene prvine (ograje, utrjene površine, prostori za druženje,
otroška igrišča, funkcionalnost, ravnanje z odpadki).
V zadnjo, sedmo kategorijo, spada ureditev celotnega
kraja (naselje, vas, trg, mesto).
Pripravila: Damjana OČKO

TUDI DRUGI SELNIŠKI
PUSTNI KARNEVAL JE BIL VESEL,
PESTER IN ZANIMIV…
Začelo se je že mesec pred pustno soboto z zbiranjem idej
in pregledom lanske analize. Posvetovalni sestanek vodij
mask je dal usmeritve poteka in idejne rešitve mask. Za
nove ideje je bilo treba pridobiti skupine. Vse je teklo gladko, ker se zmeraj obrnem na prave ljudi. Ideja, da v povorki sodelujejo vsi zaselki občine, ni uspela v celoti.
Teden pred pustno soboto je bilo skoraj vse pripravljeno,
določena je bil pot povorke, maske so bile skoraj gotove,
potrebno je bilo najti le še nekaj rekvizitov in steklo je.
Maske so se zbrale na parkirišču za občinsko zgradbo in
so krenile po ulicah Selnice. Že na zbirališču je bila prava
pustna atmosfera, ki se je po poti še stopnjevala. Povorko so vodili vaški oznanilec in dimnikarja, ki sta očistila
občinske dimnike črnih saj. Zvrstilo se je šestnajst skupinskih mask, ki so jih občani na poti nagradili z aplavzi in jih
pospremili do šole. Na igrišču za šolo so maske prikazale

program in norčije, ki so jih pripravile. Igrišče se je izkazalo
za dobro prizorišče, saj je bilo dovolj prostora za številno
publiko. Zbralo se je ob sto sedemdeset nastopajočih še
približno sedemsto gledalcev. Še sonce se je ta dan smejalo pustnim norčijam. Uspeli smo tudi s pozivi občanom,
naj pridejo maskirani. Letos jih je bilo že več. Skratka, bilo
je lepo in veselo.
Naslednji dan, v nedeljo, smo s pomočjo Leona in firme
SOVEN z »BABJIM MLINOM« sodelovali na pustnem karnevalu na Ptuju, kjer smo bili deležni velike pozornosti pa
tudi publiko smo dobro nasmejali.
Še je ostalo idej za v prihodnje. S posluhom občine in
mnogih pustnih navdušencev se za nadaljevanje tega ljudskega običaja ni bati.
Za uspešno izvedeno prireditev gre velika zahvala vodjem
mask, vsem maskiranim, traktoristom, gasilcem, BKTV –ju,
Selniške novice 15/maj 2012
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POP TV-ju in drugim sodelujočim.
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Duhovske koline

Servis plejžuhov

Ali jih poznate?

Romunske ribalke zelja

Zapisal: Janko LISJAK
Foto: Slobodan TATALOVIČ,
Janko LISJAK
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OBLETNICA
Zavrtimo čas v pozno jesen leta
2001, ko je zapadel prvi sneg in
odel kobansko hribovje v nedolžno
belino. Narava in ljudje, zadovoljni
s spravilom pridelka, so se pripravili
na zimski počitek. Vse skupaj je bilo
videti idealno, dokler ni kot strela z
jasnega odjeknila novica, da bi radi
nepremišljeni ljudje, hlastajoč za vse
večjim kapitalom sredi neokrnjene
narave, napravili odlagališče smeti.
Prebudil se je nagon po samoohranitvi in zaščiti naravne in kulturne
dediščine. Enotnost in potrpežljivost
je pripeljala do uspeha. Pokazala
se je potreba po organizirani obliki
druženja tudi v bodoče. Skupina, ki je
prevzela vodenje boja proti neželenim
smetem in za ohranitvev naravnega
okolja, je tako v letu 2001 sprejela
odločitev, da se ustanovi društvo.
Naloge društva bi naj bile predvsem
pospeševanje razvoja kmetijstva,
turizma, obveščanje in pomoč pri
razvoju hribovitih delov Kobanskega,
izobraževanje in kulturno druženje.
Društvo je bilo ustanovljeno 9. marca
2002. Na ustanovnem zboru je bil
celotni iniciativni odbor Slemen, katerega smo z ustanovitvijo društva razpustili, njegove naloge pa prenesli na
novoustanovljeno društvo.
Na ustanovni skupščini je bila pred
nami prva zahtevna naloga , izbrati je
bilo potrebno ime samega društva. Po
dolgotrajni razpravi je bil s soglasno
odločitvijo izbran predlog ˝Janez Urbas¨.
Janez Urbas (1892 – 1943) je bil posestnik, poslanec, župan in še kaj bi
lahko našteli. Več kot trideset let je
županoval, najprej v občini Slemen in
po združitvi občin v novoustanovljeni
občini Selnica ob Dravi. Ima velike
zasluge za marsikatero pridobitev v
takratnem času (Slomškov dom, os-
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slovenstvo so temelj, na katerem smo
pričeli graditi naše novoustanovljeno
društvo.
Za simbol društva smo izbrali mogočno
Juderjevo bukev, ki je bila takrat vidna
daleč naokoli po Dravski dolini. Sedaj
je, žal, zarastlo okoli nje drugo drevje
in zakrilo njeno mogočnost.

Janez URBAS - Juder

novna šola Selnica , za gradnjo katere
je celo zastavil svojo posest).Prejel je
več odlikovanj, med drugim ga je odlikoval kralj Aleksander z Zlatim redom
zaslug za narod, kralj Peter z redom
Svetega Save. Poslanec v Ljubljani
in Beogradu je ostal vedno zaveden
Slovenec in zvest svojim načelom.
Proglašen je bil za narodnega borca;
to dokazuje njegova neizprosna borba za svojo občino in občane. Njegova
načela, delo in predanost domovini in

Družina Janeza URBASA
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Za simbol društva je bila izbrana
Juderova bukev.

V desetletnem delovanju društva je
bilo veliko vzponov in padcev. Društvo
je bolj ali manj uspešno ustanavljalo
nove sekcije, katerih delovanje je bilo
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povezano z letnim časom in predvsem z aktivnostjo članov
posameznih sekcij. Vse skupaj pa je povezano predvsem s
prostim časom in dobro voljo članstva, saj so vse aktivnosti na povsem prostovoljni oziroma ljubiteljski bazi. Ravno
pri prostovoljnem delu se kaže, da krajani potrebujejo
druženje in jim ni žal prostega časa, če se vidi smiselnost
in cilj, za katerega je potrebno kaj napraviti.
Začetek delovanja društva je bil dokaj težak, saj je bila
v določenih krogih še vedno zamera, ker nismo dovolili
smeti na svojem območju odlagališča odpadkov (kasneje
se je izkazalo, da so strokovnjaki vede ali nevede zavajali
ljudi). Naše delovanje je bilo nekoliko omejeno in prav to
je bil povod, da smo svoje delovanje začeli širit zunaj meja
občine Selnica ob Dravi.
Nadaljevati delo ˝Janeza Urbasa˝ ni bilo preprosto. Ostati
ponosen Slovenec in nekako povezati svoje rojake je postala ena izmed naših nalog. Tako smo kmalu po ustanovitvi
poskusili navezati stike s Slovenci zunaj meja naše domovine. Prvi poskusi so naleteli na gluha ušesa in zahvaljujoč
vztrajnosti je prišel prvi odziv. Povabljeni smo bili na
pogovore v Monošter. Zveza Slovencev na Madžarskem
je pokazala interes za sodelovanje z matično domovino.
Njihovo takratno sodelovanje je bilo omejeno v glavnem
na Prekmurje. Prvi vtisi obiska v Monoštru so bili mešani.
Povsem drugačna pokrajina, ljudje, narečje in navade. Zelo
topel sprejem pa je dal vedeti, da bo sodelovanje steklo.
Res je bilo tako. V naslednjih letih smo skupaj organizirali
številne prireditve, preživeli skupaj številne lepe in nepozabne trenutke, ure in dneve. Z leti smo sklenili številna
znanstva in prijateljstva. V teh letih se je v Porabju veliko
spremenilo, vendar ljudje so ostali še vedno tisti pravi Po-

navezovati prvi stiki. Nepozaben je bil sprejem v Gropadi,
ko smo prišli na obisk z avtobusom. Celotna vas je sodelovala pri sprejemu, pripravili so slavje in pogostitev, kot se
pripravlja za najvišje obiske. Sprejem nam je segel globoko
v srce in sodelovanje gojimo še danes in upamo, da bo
tako še dolgo.
Krščanska kulturna zveza iz Celovca se je odzvala na našo
pobudo o sodelovanju. S pomočjo njih smo navezali stike
s številnimi društvi na avstrijskem Koroškem, s katerimi
sodelujemo še danes.
O številnih prireditvah, sodelovanjih in akcijah objavljamo
članke v Selniških novicah. Kljub temu bi nekatere največje
projekte dodatno predstavil, saj so bistvenega pomena za
naše društvo.
Projekt ˝Moj Slemen˝, ki se je zaključil z razstavo, s katero smo predstavili vse slemenške kmetije skozi čas v
pisni in slikovni obliki, razstavljeni so bili tudi predmeti, ki
so velikega pomena za posamezno kmetijo. Na ta način
smo predstavili celotno obdobje od nastanka kmetij do
današnjih dni. Žal še vedno nismo uspeli vsega predstaviti
v knjižni obliki in ta dolg še moramo poravnati. Razstava
je bila na ogled mesec dni, gradivo pa vrnjeno lastnikom.
Odziv je bil nepričakovano velik, saj si je razstavo ogledalo
1360 obiskovalcev.
Otroški Živ-Žav je bila celodnevno prireditev, namenjena
otrokom, kjer so se prvič predstavile tudi naše kmečke
žene s svojimi dobrotami na novo narejenih stojnicah.
Na sami prireditvi so nastopile številne zvezde slovenske
in hrvaške estrade, nekaj nastopajočih pa je z leti prišlo v
sam vrh slovenske glasbene scene.
Narod na poti k drugemu-Evropa - projekt, katerega prireditve so se odvijale ves teden in vključevale slikarsko kiparsko – rezbarsko kolonijo, radijsko delavnico znancev
(radio Maribor) in centralno prireditev, kjer so sodelovali
nastopajoči iz vseh občin Dravske doline. Zaključno prireditev je prenašala tudi RTV, prav tako drugi mediji. Po-

Ogled HE Fala z gosti iz Porabja

rabci, kakršne smo vsi člani našega društva vzljubili.
Sledil je odziv iz Furlanije, Julijske krajine. KD Skala Slovan iz Gropade (nad Trstom) se je odzval in pričeli so se

Nastop skupine iz Lučan na zaključni prireditvi
Narod napoti k drugemu
Selniške novice 15/maj 2012
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men tega projekta je predvsem v tem, da so v njem aktivno
sodelovale vse sosednje občine (Ruše, Lovrenc na Pohorju, Podvelka, Kungota in Maribor), velik uspeh pa je bila
podpora projekta in aktivno sodelovanje sosednjih občin
onstran meja naše domovine (občine: Leutstschach, Eichbberg – Trautenberg, Schlosberg in Glanz – Weinstrasse).
Sosednje občine so pokazale velik interes za sodelovanje
zlasti na projektih EU, žal je bilo takratno politično ozračje
usmerjeno drugam, veliko pa sta prispevali tudi nevednost
in zavist.
Kniely Hause - hiša umetnosti, kulture in komunikacije v
samem centru Leutschach je bil eden naših največjih projektov. Bili smo prvi, ki smo imeli toliko energije in želje
po sodelovanju, da smo za naše razmere veliko kulturno
zgradbo vzeli v najem za cel teden. V tem obdobju so bili
v njej slikarska razstava, ročnodelska razstava, razstava
aktiva kmečkih žena, koncert mladih glasbenikov, nastop
gledališke skupine in božični koncert pevskega zbora z
zaključno pogostitvijo aktiva kmečkih žena.
V društvu smo v teh desetih letih zelo ponosni na aktivnost mladih, ki so na amatersko visokem profesionalnem nivoju sami režirali in ustvarili številna gledališka
dela, predstavljena tudi zunaj meja naše domovine. To sta
bili skupini Alfa teater in M2JS. Ponosni in srečni smo, da
se njihova ustvarjalna pot nadaljuje.
V vseh teh letih nismo pozabili na osnovno nalogo društva,

Razstava Slovenec sem (Koroške noše)

na izobraževanje. Vsako leto imamo vsaj šest strokovnih
predavanj in dve ekskurziji, kjer se še dodatno seznanimo
z delom na terenu. Naša rdeča nit je predvsem razvoj
ekološkega kmetovanja in razvoj podeželja.
Sodelujemo s številnimi društvi širom po Sloveniji in tujini, svoj krog društev vedno bolj širimo in s tem pridobivamo vedno več novih prijateljev in znancev. Izmenjamo
si številne izkušnje in znanja z različnih področij. Upamo,
da nam bo uspelo še v prihodnje nadaljevati takšno delo.
Zapisal: Janez URBAS
Fotografije: Janez URBAS

POHOD »TREJ KRALOF
NA POUTI PO DOLAJ PA BREGAJ«
Tradicionalni Pohod treh kraljev se vsako leto začne s startom pri gasilskem domu v Budincih, kjer sprejemajo prijave in organizatorji poskrbijo za prigrizek in okrepčilo za
pot, dolgo 12 kilometrov.

Start pri gasilskem domu v Budincih
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Budinci (Bűdfalva, Büdinci, Büdintz ) ležijo na Goričkem, so
najsevernejša vas v Sloveniji, imajo okoli 140 prebivalcev
in spadajo v občino Šalovci. Prebivalce Budincev veže veliko sorodstvenih, kulturnih in drugih vezi s sosednjim Porabjem. Vezi se sedaj vedno bolj krepijo, saj se je končno
odstranila tako osovražena železna zavesa.
Pohod poteka ob mejnih kamnih, kjer je bila ena najbolj
varovanih državnih meja z Madžarsko. Včasih prepovedano območje je danes pravi balzam za udeležence in utrne
se marsikatera misel in obujajo se spomini na čase pred
dvajsetimi in več leti. Na poti se sklepajo nova znanstva
in prijateljstva, izmenjujejo se izkušnje in spoznavajo se
različne naravne znamenitosti in rastline, ki jih redkeje
vidiš.
Vsak se za hip ustavi ob kamnu, ki označuje najsevernejšo
točko Slovenije. Spontano se pojavi pri pohodnikih
nasmešek na obrazu in zadovoljstvo, da so dosegli točko, o
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kateri se mnogi samo pogovarjajo (zlasti pri pohodnikih, ki
so prvič na pohodu). Pot se povsem rahlo dviga in spušča,
večji del poti je bolj ali manj ravnina.
Prišel je čas za počitek in okrepčilo. Na prostoru nekdanje
stražnice (karavle), kjer je sedaj postavljena nadstrešnica,
so organizatorji pripravili kratek kulturni program in
pogostitev vseh udeležencev. Veselo druženje se je, žal,
moralo kar hitro končati. Pred nami je bil še lep del poti.
Tokrat smo se pričeli spuščati proti naslednjemu cilju,
najmanjši porabski vasi Andovci.

mize, pripravljena je pogostitev za vse udeležence. V Andovcih se je dobro okrepčati ali pa tudi ne, saj je pred
pohodniki vzpon proti Sloveniji in Budincem za nekatere
dokaj utrujajoč.

Ob porabskem Triglavu

Pot poteka ob mejnih kamnih.

Andovci (Orfalu, Andelsdorf) imajo okoli 60 prebivalcev.
Andovci imajo tudi svoje znamenitosti. Med drugimi je
stari zvonik, v bližini katerega je edinstvena plošča oz. spomenik Živim (na plošči so napisani vsi živeči Andovčani),
pomembne so še Porabska domačija (etnografski muzej),
Črne mlake, hiša Rokodelstva in Hiša rokodelstva Triglav.

Okrepčani se poslovimo od Andovcev in se napotimo proti
Budincem. Občudujemo lepo, neokrnjeno pokrajino Porabja in Goričkega. Pot nas vodi mimo kapelice s starim
kostanjem. Tokrat se pot spušča in dviga, veliko bolj je
razgibana, kot v prvi polovici. Na poti nam organizatorji
pripravijo še eno presenečenje: Žive jaslice in Svete tri
kralje, ki so prinesli darove novorojenemu Jezusu.

Prihod v Andovce (Hiša rokodelstva)

Po daljšem spustu skozi Porabski gozd pridemo na travnik
in pred nami se orišejo Andovci in naš naslednji cilj Triglav
(spomenik, ki so vanj vgrajeni kamni vseh slovenskih porabskih vasi) in Hiša rokodelstva. Na dvorišču so obložene
Selniške novice 15/maj 2012
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Cilj po dvanajstih kilometrih in še kakšnem metru je star
vaški gasilski dom v Budincih. Vsi smo resnično zadovoljni,
da smo v začetku leta nekaj storili zase. Vendar, glej ga
zlomka, organizator je zopet pripravil prigrizek (tokrat topel obrok) in vesel zaključek resnično prijetnega dne.
Veliko dela in truda vložijo v organizacijo tega
meddržavnega pohoda, čeprav so na obeh straneh meje
Slovenci, pa je treba vedeti, da so tu različni pogledi in
predpisi dveh držav (Slovenija – Madžarska). Zato si pobudnika in glavna organizatorja zaslužita veliko priznanje

ne samo udeležencev pohoda, temveč širše javnosti. Pohod organizirajo naši veliki prijatelji člani KUD Budinci
(Žido Vendel) in porabsko KTD Andovci (Karel Holec).
Že v jeseni ste vsi vabljeni na jesenski pohod po tej isti
poti, drugače pa za naslednje tri kralje.
				

Pripravil: Janez URBAS
Foto: Janez URBAS

UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE
– DAJMO SI PRILOŽNOST
Za učenje nismo nikoli ne premladi in ne prestari. Prav
v tem duhu že več let izvajamo aktivnosti v sklopu projekta Centra vseživljenjskega učenja Zgornje Podravske
regije, katerega nosilec je Andragoški zavod Maribor –
Ljudska univerza, partnerji projekta pa smo Fundacija za
izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA kot ustanova,
Štajerska gospodarska zbornica, Inštitut za raziskovanje
podjetništva in Ljudska univerza Slovenska Bistrica.
Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA,
ustanova v sodelovanju s projektnimi partnerji v projektu
Center vseživljenjskega učenja Zgornje Podravske regije,
izvaja aktivnosti Točk vseživljenjskega učenja (Točke VŽU).
Točke vseživljenjskega učenja – pot do boljše informiranosti in znanja
V sklopu projekta delujejo tudi Točke VŽU, ki jo Fundacija
PRIZMA izvaja na svojem sedežu v Mariboru na Pobreški
cesti 20, ter po krajšem premoru ponovno dislocirana
točka na Občini Selnica ob Dravi, kjer bo naš mentor/
naša mentorica prisotna vsako tretjo sredo v mesecu
med 8. in 11. uro. Točka VŽU je namenjena vsem, ki jim
znanje, pridobljeno z rednim šolanjem, ne zadostuje več
in iščejo nove, bolj fleksibilne oblike učenja.
S pomočjo mentorja/mentorice vam v Točki VŽU ponujamo različne programe samostojnega učenja in drugih
oblik učenja, podprtih z informacijsko–komunikacijsko
tehnologijo. V Točki VŽU se lahko učite ob podpori mentorja/mentorice, ki vam bo pomagal/a pri izbiri ustreznega
programa za samostojno učenje in zagotavljal/a individualno mentorstvo pri učenju.
Ponujamo vam možnost samostojnega učenja tujih
jezikov s pomočjo sodobnih interaktivnih elektronskih
gradiv - izbirate lahko med različnimi jezikovnimi programi (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina,
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španščina) in programi računalniškega opismenjevanja.
Prav tako vam v okviru točke ponujamo informacije o
možnostih izobraževanja, načrtovanja kariere, iskanja zaposlitve in podjetništva.
Spomladi bomo organizirali BREZPLAČNE DELAVNICE:

• Računalniška delavnica »Miška v hiši ne škodi«

Komu je delavnica namenjena?
Delavnica je namenjena osebam, ki si želijo spoznati delo
z računalnikom in pridobiti osnovna računalniška znanja.
Vsebina delavnice:
Na usposabljanju boste pridobili osnovna znanja operacijskega sistema Windows in programa Word in Excel.
Spoznali boste razsežnosti svetovnega spleta (interneta)
in se naučili uporabljati elektronsko pošto, seznanili vas
bomo s socialnimi omrežji, kot je npr. Facebook. Vsak
udeleženec bo imel na voljo svoj računalnik, gradivo in
pomoč izkušenega predavatelja.
Trajanje, termin in lokacija:
Usposabljanje bo potekalo 4 dni v tednu po 4 ure. Delavnico bomo izvedli takoj, ko se bo prijavilo zadostno število
udeležencev.
Glede na število zbranih prijav bomo usposabljanje izvedli tudi v vašem lokalnem okolju. Zato vas vljudno vabimo, da se čim prej prijavite na delavnico in si s tem zagotovite prosto mesto.

• Informativno-motivacijska delavnica
»Zaposlovanje in delo malo drugače«
Komu je delavnica namenjena?
Razmišljate o tem, kako boljše iztržiti vaša znanja, naravne danosti, pridelke, prostore ali opremo vaše kmetije?
Vas zanima, kako ustvariti dodatni dohodek in omogočiti
zaposlitev družinskih članov? Želite delati na domu in vas
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zanima, kaj lahko delate?
Morda je razvoj dopolnilne dejavnosti na kmetiji in priglasitev osebnega dopolnilnega dela pravi odgovor.
Vsebina delavnice:
Vse, česar ste se v življenju naučili, vse, kar znate, lahko
uporabite in pričnete opravljati delo, ki vas bo veselilo in
bo hkrati vaš vir zaslužka. To je delo, ki ga lahko opravljate v obliki dinamičnih oblik dela in zaposlovanja (npr.
osebno dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji
in podobno).
Na informativno-motivacijski delavnici se boste seznanili
z/s:
- vrstami dejavnosti oziroma del, ki vam odpirajo nove
možnosti v zaposlovanju in se zakonsko priglasijo ter legalno opravljajo na trgu v okviru osebnega dopolnilnega
dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
- pogoji za registracijo posameznih oblik,
- informacijami, kam po pomoč in nasvet.
Termin in lokacija:
Delavnica traja 4 ure in jo bomo izvedli takoj, ko se bo prijavilo zadostno število udeležencev.
Glede na število zbranih prijav bomo delavnico izvedli
tudi v vašem lokalnem okolju. Zato prosimo, da čim prej
oddate informativno prijavnico. O terminu in lokaciji izvedbe programa vas bomo obvestili naknadno.

• Informativno-motivacijska delavnica
»Učenje je izziv«
Komu je program namenjen?
Program je namenjen osebam, ki želijo na novo odkriti
veselje do učenja in spodbuditi odrasle k nadaljnjemu

učenju.
Vsebina delavnice:
Na delavnici se boste seznanili s strategijami in tehnikami za boljše učenje: kako brati učinkoviteje, kako si stvari
hitreje zapomniti, kako obvladati in načrtovati čas ipd.
Trajanje, termin in lokacija:
Delavnica traja 4 ure in jo bomo izvedli takoj, ko bo prijavljenih dovolj udeležencev. Zato prosimo, da čim prej oddate informativno prijavnico. O terminu in lokaciji izvedbe
programa vas bomo obvestili naknadno.
Glede na število zbranih prijav bomo delavnico izvedli
tudi v vašem lokalnem okolju.
Vabimo vas, da oddate prijavo in si zagotovite udeležbo
na delavnicah. Število oseb na delavnicah je omejeno. Za
dodatne informacije in prijave na delavnice nas pokličite
na brezplačno telefonsko številko 080 17 78 vsak delovni
dan med 8. in 16. uro.
Vse storitve so brezplačne, saj operacijo financirata Evropska
unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanj
in usposabljanj.
In ne pozabite – za učenje ni nikoli prepozno.
Vljudno vabljeni, veselimo se druženja z vami
ob sprejemanju novih znanj.

POMLADNI POZDRAV
Vsem Selničanom želim hiter prihod pomladi, veliko časa
za delo okoli hiš in na vrtu, starim in mladim veliko sprehodov po prostrani Selnici. Veliko sprehajalcev je z otroki.
Veliko se jih vsak dan sprehodi s psi, malimi in velikimi, po
Vodovodni ulici. Lepo. Še lepše bi bilo , če bi dobri lastniki

psov poskrbeli za kakce.. Ne samo ob Vodovodni ulici. Kot
rečeno- pomladni, sveži pozdrav!
Pripravila: Duška PERNEK
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20 LET ŽPZ LIPA

Meseca marca smo ženske pevskega
zbora Lipa od Sv. Duha na Ostrem vrhu
praznovale 20. obletnico delovanja in
ob tem jubileju smo pripravile svoj
samostojni koncert. V zboru že 20 let
prepeva 10 pevk, 3 smo se priključile
kasneje. Vse več zanimanja za petje

pa je tudi med mladimi, zato sta se
nam letos pridružili še dve dekleti.
Pevski zbor nastopa na različnih prireditvah v samem kraju in v občini Selnica ob Dravi, se udeležuje območnih
revij in se z veseljem odzove vsakemu
povabilu iz drugih občin.

Na koncertu, ki je bil lepo obiskan,
smo zapele 15 pesmi različnih avtorjev, na klaviaturah pa nas je spremljala mlada glasbenica Barbara Lešnik.
V goste smo povabile Etno skupino
Šajke iz Vuhreda, ki so s petjem in
ljudskimi glasbili lepo popestrili naš
program.
Pevke se bomo tudi v prihodnje trudile za ohranitev kulture petja in se
že veselimo naše naslednje okrogle
obletnice.
Pripravila: Barbara SIVEC,
članica ŽPZ Lipa
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ

Barbara LEŠNIK
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Pevkam je čestital tudi župan Jurij LEP.
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Jezikovne drobtinice
Slovenski frazemi

Jezikoslovec dr. Janez Keber je na Inštitutu za slovenski
jezik Frana Ramovša Znanstvenoraziskovalnega centra
Slovenske akademije znanosti in umetnosti izdal leta 2011
Slovar slovenskih frazemov, ki obsega 1158 strani.
Frazeološke enote ali frazemi so stalne besedne zveze,
katerih pomen ni ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov
njegovih sestavin in ki imajo praviloma stalno in samo
omejeno spremenljivo sestavo. Izbrani frazemi bodo objavljeni v več številkah Selniških novic.
Preseliti se k Abrahamu (redko, šaljivo; preneseno): umreti; Abrahamov rod: judovski rod, Judje; Abrahamova
leta (pogovorno, šaljivo): starost okoli petdeset let; Abrahamovo naročje (šaljivo, kot primera): onostranstvo, smrt;
nag kot Adam (primera): popolnoma nag, gol; Adamov
otrok (šaljivo): človek; Adamovo rebro (šaljivo): ženska;
biti v Adamovem kostimu (šaljivo): gol, nag; imeti močan
adut v rokah (ekspresivno): imeti učinkovito sredstvo, dober pripomoček; afne guncati (nižje pogovorno): delati ali
govoriti kaj šaljivega; afnati se: opičiti se, spakovati se,
norčevati se; biti kakor amen v očenašu (primera): prav

gotovo, brez dvoma; odkriti Ameriko: odkriti kaj novega;
angel varuh (ekspresivno): zaščitnik; padli angel (ekspresivno): hudič, prekletnik, zloben človek; angelčki bi jedli
kaj (ekspresivno): zelo okusno, dobro je; poslati koga po
april: za šalo poslati koga kam z nalogo, ki je ne bo mogel opraviti; as v rokavu: možnost za rešitev, uspeh; veliko
babic – kilavo dete: kjer sodeluje preveč ljudi, ni pravega
uspeha; stara bajta (žargonsko): študent z mnogo semestri; stara sablja: star prijatelj; goreti kot bakla: močno goreti; napolniti si baterije: opomoči si, regenerirati se; bati
se koga ali česa kot hudič križa (primera): zelo se bati; bel
kot smrt (primera): zelo bled; beseda ni konj: reči, prositi,
vprašati še ni nič hudega; častna beseda: trdna obljuba,
zagotovilo; vzeti komu besedo iz ust: reči prav to, kar je
kdo hotel reči; ne črhniti; niti muksniti; niti pisniti: prav nič
ne reči; gledati kot bik v nova vrata (primera): zelo neumno
ali začudeno gledati; iskati rešilno bilko: poskušati se rešiti
iz brezizhodnega položaja; metati bisere svinjam: dajati
komu duhovno ali materialno dobrino, ki je ne zna ceniti;
biti blagoslovljena: biti noseča; izvleči se iz blata: rešiti
se iz težkega položaja; blažev žegen: kar je neučinkovito,
nekoristno.
Akad. prof. dr. Zinka Zorko

Postno romanje mariborske
metropolije v Bologno in Firence
S potovalno agencijo Aritours smo 23.
in 24. marca 2012 romali v Bologno
in Firence pod duhovnim vodstvom
upokojenega nadškofa msgr. dr. Franca Krambergerja. Na postno romanje
se je odpravilo 9 avtobusov, petega
smo napolniti Selničani z duhovnim
voditeljem dr. Jožetom Urbaničem ter
strokovno vodnico Tanjo Kokol.
Po vožnji mimo Trsta, Benetk, Padove
in Ferrare smo prispeli v Bologno,
prestolnico pokrajine Emilia-Romagna. Mesto je danes upravno, trgovsko,

kulturno in gospodarsko središče ter
sedež nadškofije in slovi po najstarejši
evropski univerzi, ustanovljeni že v
11. stoletju, ter po znameniti bolonjski slikarski šoli. Vrhunec razvoja je
mesto doživelo v 13. stoletju. Ohranjeni so številni romanski in gotski spomeniki ter monumentalne palače.
Na griču nad mestom stoji mogočno
romarsko središče Madonna di San
Luca. Veličastna bazilika je bila zgrajena leta 1723 in v njej hranijo
čudodelno podobo – ikono Marije z
Jezusom, ki naj bi jo naslikal evangeSelniške novice 15/maj 2012
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ga kozmološko, etično in zgodovinskopolitično plat vesolja.
Verzi iz Pekla:
»Tu skozi do trpečega greš mesta,
tu skozi pot gre v večne bolečine,
tu skozi k pogubljenim pelje cesta. …
Pred mano ustvaril Bog je
vekovite stvari
in večnost sojena je meni,
o vi, ki vstopate, vsak up pustite!«

list Luka. V baziliki smo imeli najprej
križev pot, nato pa bogoslužje.
Prespali smo v toskanskem zdravilišču
Montecatini Terme.
Naslednji dan smo se peljali po razgibani toskanski pokrajini med vinogradi,
oljčnimi gaji, gozdovi in nasadi cipres
v Firence, prestolnico Toskane. Mesto Firence imenujejo srednjeveški
in renesančni biser Evrope. Rimljani
so ob reki Arno, kjer se danes razprostirajo Firence, ustanovili kolonijo
z imenom Florentia. V 14. stoletju
je mesto postalo najpomembnejše
kulturno, umetniško in gospodarsko
središče Apeninskega polotoka.
Leta 1265 se je v Firencah rodil italijanski pesnik Dante Alighieri, umrl pa

je leta 1321 v Ravenni. Rodil se je v
vplivni florentinski družini, ki je pripadala stranki gvelfov. Mati je umrla,
ko je bil Dante star pet ali šest let,
oče pa je imel v drugem zakonu še
dva otroka. Dante se je po šolanju na
dominikanski šoli posvetil filozofskemu in teološkemu študiju. V njegovem času je bila Italija mozaik majhnih
državic in ni imela skupnega jezika in
kulture. Dante je postal eden osrednjih pesnikov sladkega novega sloga.
V mladosti je domnevno spoznal tudi
Beatrice Portinari, se vanjo zaljubil,
čeprav naj ne bi nikdar govoril z njo.
V svoji pesnitvi Božanska komedija
(1307–1313) je žensko predstavil kot
idealno, kot žensko – angela in jo
povezal s pojmovanjem Boga in božje
ljubezni. Po Beatricini smrti je Dante
iskal uteho v klasični književnosti. S
tem delom je utemeljil toskanščino
kot italijanski knjižni jezik. Njegova
zbirka Novo življenje (1292) obsega 31
pesmi, večinoma sonetov in kancon.
Božanska komedija je razdeljena na
tri dele: Pekel, Vice in Raj. Obsega 14
233 verzov, razporejenih v trivrstične
kitice. Vsaka tretjina ima 33 spevov.
Po vsebini je delo vizionarno potovanje po treh onostranskih kraljestvih,
kot si jih je takrat razlagala katoliška
teologija in si jih zamislila bujna
domišljija srednjeveškega človeka.
Kaže se kot poučna pesnitev, ki razla-
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Verzi iz Vic: 		
»Za pot čez mirnejše sedaj gladine
bo jadro barka mi duha razpela,
ki je priplula iz morja globočine,
o drugem bo kraljestvu pesem pela,
kjer duša lomi grešne si opase,
da bi lahko v nebesa poletela.«
Verzi iz Raja:		
»Slava Njega, ki vsemu je gibalo,
vsemir prešinja in je v njem odseva
na eni strani več, drugje bolj malo.«
Dantejevo delo sta poznala in tudi
posnemala Matija Čop in France
Prešeren, pa tudi številni prevajalci:
Alojz Gradnik, Ciril Zlobec in Andrej
Capuder, ki je avtor celotnega prevoda Božanske komedije.
Modro nebo nad Firencami ni izgubilo svoje jasnine od časov Danteja
Alighierija, ostala je Božanska komedija, ostale so cerkve, stavbe, slike,
kipi. Res je, da je od velikih duhov, kot
so Homer, Cervantes, Shakespeare,
Goethe, morda Dante najmanj
spoznan. Po letu 1300 se je začela
Dantejeva izgnanska pot, njegovo
politično, človeško in umetniško
ʻvicanjeʼ. V latinščini pisani razpravi
o ljudskem jeziku se Dante zavzema
za rodno italijanščino in postane
kovač materne govorice in narodnega
čustva.
V Firencah smo imeli v čudoviti baziliki Svetega Križa – Santa Croce slovesno mašo. V cerkvi smo si ogledali
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imenitne freske, kapele, grobnico glasbenika Rossinija.
Med sprehodom po mestu smo si ogledali veličastno stolnico St. Maria del Fiore s slavno kupolo in Giottovim zvonikom, Dantejevo rojstno hišo, stari most Ponte Vecchio,
slavno galerijo
Palazzo Uffici z največjo zbirko italijanskega slikarstva na
svetu, z najlepše razgledne točke, z Michelangelovega
trga, smo občudovali lepote mesta in okolice.
Polni bogatih doživetij in čudovitih vtisov smo se sredi noči
vrnili domov.
Akad. prof. dr. Zinka Zorko
Fotografije: internet

PROJEKT RECOVERY
Projekt Recovery je namenjen ozaveščanju in usposabljanju posameznikov, podjetij in različnih organizacij
na področju sodobnih tehnologij obnovljivih virov energije (sodobnih OVE tehnologij). Projekt se osredotoča na
reševanje enega največjih problemov recesije - kaj storiti
s številom polkvalificiranih brezposelnih oseb. Projekt Recovery bo zmanjšal problem strukturne brezposelnosti s
ciljem usposobiti čim večje število polkvalificirane delovne
sile, ki bo sposobna na trgu hitreje poiskati zaposlitev.
Nadalje bo vzpostavil pot za bolj intenzivno industrijsko
sodelovanje v čezmejnem območju z odpiranjem novih
industrijskih centrov na obeh straneh meje. Nenazadnje
bo podpiral obstoječa in nova industrijska podjetja s “pametnimi idejami”, ki bi rezultirala multiplikativne učinke z
izboljšanjem strukture brezposelnosti in vodila obmejno
območje k večji konkurenčnosti.
Območje projekta – Pomurska in Podravska regija na slov-

enski strani in avstrijska Štajerska na drugi strain - izkazuje
velik energetski potencial, katerega avstrijski partner že
učinkovito izkorišča. Zato je namen prenesti dobro prakso iz Güssinga v Slovenijo. Z identifikacijo “pametnih poslovnih idej” in rešitvami za večjo podjetniško aktivnost, ki
bodo spodbujale omenjene”pametne naložbe”z razvojem
inovativnih potencialov na nov način, se tako želi pomagati območju kot izhod iz krize, ki ga je predlagala Evropska
komisija. Trajanje projekta je od januarja 2011 do decembra 2013.
Partnerji v projektu so:
• Pomurski tehnološki park Murska Sobota(vodilni partner),
• E-zavod, Zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in
razvoj celovitih rešitev Ptuj,
• European Center for Reneweable Energy, Güssing,
Avstrija.

Objavljena je spletna stran, kjer lahko dobite dodatne informacije o projektu: www.recovery-projekt.eu. Kontaktna
oseba na projektu je tudi Matjaž Gerl, elektronski naslov matjaz@eazvod.si, tel. 749 32 24.
Selniške novice 15/maj 2012
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PROJEKT SAGITTARIUS
Marca 2011 smo začeli izvajati projekt Sagittarius (Strelec),
ki poteka v okviru programa mednarodnega sodelovanja
jugovzhodne Evrope. V projektu sodeluje 20 partnerjev,
ki prihajajo iz 8 držav: Grčije, Slovenije, Italije, Bolgarije,
Romunije, Hrvaške, Madžarske in Moldavije. Sagittarius
je namenjen razvoju in promociji podjetništva kulturne
dediščine na območju jugovzhodne Evrope, izvajal se bo
36 mesecev in bo zaključen meseca februarja 2014. Vodilni partner projekta je University of the AEGEAN – Research unit / U AEGEAN iz Grčije. V Sloveniji projekt izvajamo na E-Zavodu Ptuj.
Projekt Sagittarius želi promovirati naravno in kulturno
dediščino manjših, predvsem podeželskih območij. Ta
območja so zunaj znanih in preobljudenih turističnih znamenitosti. Kljub bogati in dobro ohranjeni dediščini ostajajo na obrobju in neprepoznavna. Številna območja so
nerazvita, ljudje, predvsem mladi, se odseljujejo, ker ne
najdejo možnosti zaposlitve, obenem pa ne prepoznajo
skupnih vrednot in podjetniških možnosti v okviru lastne
naravne in kulturne dediščine.
Glavni cilji projekta so:
• Prepoznati socialno–ekonomske potenciale naravne in
kulturne dediščine, uvajati podjetništvo kulturne dediščine
v okviru mednarodnega sodelovanja in mreženja, uvajanje
blagovne znamke.
• Certificiranje znanja na področju naravne in kulturne
dediščine, zaščita kulturne dediščine ter postaviti standarde in označevalce njene kakovosti.
• Povečanje udeležbe dolgotrajno brezposelnih oseb
(mladi, ženske, invalidi ipd.) v projekt z namenom ustvarjanja novih delovnih mest.
• Uporaba obstoječega znanja na področju kulturne
dediščine kot nabor podjetniških idej.
• Uporaba praktičnih izkušenj pri planiranju in vodenju
naravne in kulturne dediščine.
• Predstavljanje kulturnih vrednot in širjenje izkušenj
skozi tematske poti in vključene zainteresirane.
Prvo projektno srečanje je potekalo od 28.09. do
30.09.2011 na otoku Rodosu v Grčiji. Na njem je vodilni
partner na kratko predstavil projekt. Ker je bil to naš prvi
projektni sestanek, smo se vsi partnerji predstavili s kratkimi predstavitvami in vzpostavili medsebojno sodelovanje.
Drugi dan srečanja je bil namenjen študijskemu obisku.
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Obiskali smo znamenito zgodovinsko svetišče Lindor in
srednjeveško naselje Lindor. Sledil je ogled starega mesta Rodos z vhodnimi vrati in obrambnim jarkom, velike
palače in ulice Knight. Zadnji dan našega srečanja je potekala evalvacijska delavnica. Razpravljali smo o predstavljenih kulturnih znamenitostih, njihovi predstavitvi, pomanjkljivostih pri pristopu ipd.

Obisk Akropole v Lindorju

Velika palača Rodos

Več informacij o projektu najdete na spletnih straneh EZavoda Ptuj www.ezavod.si. Kontaktna oseba projekta je
Zlatka Zastavnikovič, spletni naslov zlatka@zavod.si, telefon 749 32 24.

Občina Selnica ob Dravi

BREZPLAČNO SVETOVANJE IN POMOČ
PRI ISKANJU ZAPOSLITVE
V Mariboru, na Grajski ulici 7, deluje svetovalna pisarna
MPIS, kjer vam brezplačno svetujemo in nudimo pomoč
pri iskanju zaposlitve, pri iskanju možnih delodajalcev in
vzpostavljanju osebnih kontaktov z njimi.
Iskalcem zaposlitve nudimo informacije o možnostih
vključevanja v tečaje izobraževanja in usposabljanja,
pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) ipd.
ter pomoč, če razmišljate o nadaljevanju šolanja in
izobraževanja.
Na vašo željo vam lahko pomagamo pri urejanju zadev na
Centru za socialno delo, Zavodu RS za zaposlovanju, Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (na primer pri
postopku za oceno invalidnosti oz. pridobitve kategorije in
podobno).
Brezplačno pomoč in svetovanje nudimo tudi delodajalcem pri iskanju priložnosti in ugodnosti zaposlovanja oseb
iz ciljnih skupin, pri iskanju delavcev za specifično delovno mesto, prilagajanju delovnih procesov in delovnih
mest. Informiramo o pravnih podlagah in možnostih za-

poslitve invalidov, izpolnjevanju zahtev kvotnega sistema,
nadomestnih kvotah ter o sistemu plačevanja v Sklad za
spodbujanje zaposlovanja invalidov.
Osebno svetovanje in podporo nudimo v prostorih svetovalne pisarne, vendar se lahko dogovorimo za svetovanje in pomoč pri urejanju vaših zadev tam, kjer nas
potrebujete. Za več informacij obiščite našo spletno stran
www.mpis.si.
Svetovalna pisarna MPIS
Grajska ulica 7
2000 Maribor
Tel: 02/23 45 490
Gsm: 031/386 958
e – mail: mpis.mb@zzv-mb.si

URNIK ŠPORTNIH PRIREDITEV
ZA LETO 2012
1. 10. Selniški tek 12.5.2012, v soboto ob 9:00.
2. Druga letna liga: 10 korakov na Vinski vrh.
Trajalo bo od 2.6.2012 do 4.8.2012 ob sobotah ob 9:00.
3. 9. gorski tek na Sv Duh na Ostrem vrhu.
Nedelja, 26.8.2012, ob 9:00.
4. 2. Jabolčni tek. Nedelja, 30.9.2012, ob 10:00.
5. 5. Gozdni tek po Slemenu.
Sobota, 20.10.2012, ob 10:00.
6. Drugo tekmovanje v Pikadu v soboto, 22.12.2012,
v popoldanskih urah.
7. 5. Tek in hoja po Selniških Ulicah.
Sreda, 26.12.2012, ob 10:00.

Dravi in zaključil pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu.
Za vpis v koledar prireditev občine Selnica ob Dravi se
iskreno zahvaljujemo in obenem vljudno vabimo na vse
omenjene prireditve.
Lep pozdrav.
Vodja Športne sekcije Selnica ob Dravi
Janez MIUC

V okviru praznika občine Selnica ob Dravi pa prijavljamo
naslednji dve prireditvi:
1. Jubilejni 10. Selniški tek v soboto, 12.5.2012,
ob 9:00, ki bo pri Hladilnici sadja KZ Selnica ob Dravi.
2. Puhekov pohod na Sv. Duh na Ostrem vrhu v nedeljo,
13.5.2012, ob 8:00, ki se bo začel pri OŠ Selnica ob
Selniške novice 15/maj 2012
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POROČILO O DELU KORK
SELNICA OB DRAVI V LETU 2011
Dober človek je zvezda za tiste, ki ne najdejo luči!

Naše krvodajalce smo povabili v Veržej in Izolo.

Tako razmišljamo vsi, ki smo vključeni v najbolj množično
humanitarno organizacijo v državi – v RK Slovenija. Povezujejo in usmerjajo nas naslednja mednarodna načela:
humanitarnost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, enotnost in univerzalnost.
In del te velike humanitarne organizacije je tudi Krajevna
organizacija RK Selnica ob Dravi, vključena v OZRK Maribor
kot metoda dela, kjer imamo tudi svoj transakcijski račun.
V selniško organizacijo je bilo v letu 2011 vključenih 2090
članov in 350 mladih članov RK.
Pobirali smo članarino 2 EUR po članu.

Letovanje otrok
V preteklem letu nismo nobenemu otroku v celoti plačali
letovanja v Mladinskem počitniškem domu Frankopan v
Punatu na Otoku Krku, ker nam ni uspelo prepričati otrok
in staršev za brezplačno letovanje socialno ogroženih
otrok.
Pomagali pa smo plačati prispevek za letovanje otrokom z
zdravstveno indikacijo.

Naše delo je osredotočeno na:
1. socialo,
2. krvodajalstvo,
3. letovanje otrok,
4. druge aktivnosti.
Sociala
- Vse leto smo finančno pomagali socialno ogroženim
družinam in posameznikom.
- Razdeljevali smo hrano:
- pakete iz akcije NIKOLI SAMI
- županske pakete
- interventne zaloge hrane.
Materialno pomoč je dobilo 248 posameznikov.
Mnogi naši občani pa s potrdilom CSD ali s priporočilom
KO RK poiščejo pomoč v Skladišču RK Maribor,
Ljubljanska 23.
Finančno smo pomagali devetim družinam oz. posameznikom. Pomagali smo jim pri nakupih zdravstvenih
pripomočkov, zdravil; invalidom pri raznih pripomočkih za
lažje gibanje, z različnimi stvarmi za funkcioniranje ob bolezni, plačali hrano v šoli, pomagali pri nabavi učbenikov in
delovnih zvezkov. Naša občina pa veliko sredstev nameni
za premostitev finančne stiske posameznikov in družin –
izplačanih je bilo čez 7.000 EUR.
Krvodajalstvo
V letu 2011 smo v KO RK Selnica imeli tri krvodajalske akcije: aprila, avgusta in decembra.
Kri je darovalo 139 krvodajalcev, od tega šest novih.
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Druge dejavnosti
V naši organizaciji smo aktivni vse leto, a še posebno v
TEDNU RK – od 8. do 15. maja.
Takrat se spomnimo ustanovitelja RK Henrya Dunanta.
- Sprejmemo učence 2. razredov med MČ RK, jim podarimo izkaznice in značke in jih skromno obdarimo.
Mentorica MČ RK je pripravila razstavo na temo RK in organizirala razgovore o določenih humanitarnih programih.
Otroci so pisali in risali na to temo.
- Zbirali smo rabljena oblačila in jih prepeljali v Skladišče
humanitarne pomoči RK Maribor, Ljubljanska 23.
- Vključili smo se v akciji RKS (OZRK Maribor):
- PELJIMO JIH NA MORJE
- NIKOLI SAMI
- Darovali smo finančna sredstva:
- koncert v Šentilju – zbiranje sredstev za mobilni
avtobus – krvodajalstva,
- prispevali za mamograf (akcija ZDR doma Maribor),
- prispevali za pogorele v Malečniku,
- prispevali za pogorelo stanovanje v stanovanjski hiši
v Zg. Selnici za Alojzijo Urbas,
.
- prispevali za pogorele Mauričeve in plačali nakup živil
pri Mercatorju.
- Organizirali smo srečanje starejših občanov. Povabili
smo 535 občanov Selnice, starih nad 70 let. Srečanja se
je udeležilo 136 Selničanov. Na domovih smo obiskali 189
naših varovancev in po domovih starejših 24.
- Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, smo se vključili
v akcijo »DROBTINICA«
Lani je kruh peklo sedem kmečkih žena in kruh so
darovale tri trgovine: Pekarna Missia, Tuš in Mercator.
Skupaj je bilo 164 kg kruha, ki smo ga prodali pred
Gasilskim domom v Selnici in pred trgovino Tuš.

Občina Selnica ob Dravi

Ker nekatere kmečke žene niso mogle speči kruha, so
nam prispevale denar. Na stojnice so prišli tudi drugi
naši donatorji in prispevali finančna sredstva. Za kruh
smo dobili 328,00 EUR in s prostovoljnimi prispevki
dobili še 269,00 EUR. Denar smo poklonili šoli za
malice in kosila socialno ogroženim otrokom.
- Naši učenci OŠ so bili zmagovalci na tekmovanju iz prve
pomoči, ki ga je organiziralo OZRK Maribor. Dobili so
darilo – 14 dnevno letovanje v Punatu, KO RK jim je kupila
darilce in poklonila 20 EUR žepnine za letovanje v Punatu.
- Vse leto smo obiskovali naše 90- in več letnike. Ob okroglem življenjskem jubileju se nam je pridružil naš župan
Jurij Lep. Naši starostniki so bili našega obiska zelo veseli,
posebej pa so počaščeni, da jih je obiskal tudi župan.
- Vse leto smo merili krvne vrednosti – enkrat mesečno
(286 osebam izmerili krvne vrednosti).
- Ob koncu koledarskega leta smo našim članom in vsem
občanom ponudili koledar za leto 2012.
Prostovoljne prispevke smo zopet namenili za našo dejavnost in pomoči potrebnim pomagali premostiti težke razmere.

Iskrena hvala vsem našim donatorjem ter podjetju SOVEN.
Iskrena hvala Prostovoljnemu gasilskemu društvu Selnica,
Aktivu kmečkih žena in deklet.
Iskrena hvala tudi vsem prostovoljcem, ki delajo v KO RK
Selnica, saj žrtvujejo svoj prosti čas in čutijo z ljudmi.
Dragi Selničani –
Hvala za prispevke za članarino in prostovoljne prispevke
za koledarje.
Obljubljamo, da bomo pošteno in pravično pomagali
vsem, ki bodo pomoč zares potrebovali.
*Prava ljubezen je v tebi šele takrat, ko te prizadene
trpljenje drugih.
*Problem revščine in lakote v svetu je nerešljiv – ne zaradi pomanjkanja sredstev,
ampak zaradi pomanjkanja človeške solidarnosti.
Predsednica:
Tonica Majster

OBČNI ZBOR LOVSKE DRUŽINE
BOČ NA KOZJAKU
Lovska družina Boč na Kozjaku je dne 16. 3. 2012 ob 18.
uri v svojem Lovskem domu predstavila poročilo o svojem
delu za leto 2011. Na občni zbor smo povabili sosednje
lovske družine, predstavnike društev in državnih organov.
Vsi se zbora niso udeležili, obiskali pa so nas in opravili
pozdravni nagovor naši naslednji gostje: podžupan občine
Selnica ob Dravi Zdravko Dolinšek, predstavnik Lovske

zveze Maribor Bojan Urbančič, hkrati tudi v imenu LD
Ruše, tajnik LD Vurmat Slobodan Tatalović, predstavnik LD
Gaj na Mariborom Peter Horvat, predstavnik pobratene
LD Lenart Franc Šentveter in Mirko Fric Kumer, predsednik
Kluba prijateljev lova Celovec.
Lovska družina Boč na Kozjaku je v letu 2011 uspešno
opravila svoje naloge v skladu s koncesijsko pogodbo.

Gostje so pozorno prisluhnili poročilom

Poročilom so pozorno prisluhnili tudi člani LD.
Selniške novice 15/maj 2012
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Pri upravljanju z loviščem je uspešno sodelovala z vsemi
lastniki kmetijskih in gozdnih površin. Ob tej priložnosti
se tudi zahvaljujemo vsem kmetovalcem in vsem drugim
lastnikom zemljišč, ki so v preteklem letu utrpeli škodo
zaradi divjadi. Zahvaljujemo se za korekten in strpen odnos pri reševanju tovrstnih težav in pri skupnih ukrepih za
odpravo in zmanjšanje škod. Na to temo bo lovska družina

v tekočem letu pripravila skupno srečanje s kmetovalci
in lastniki zemljišč, kjer bomo spregovorili o vseh možnih
ukrepih za zmanjšanje in preprečevanje škode in se dogovorili za vse potrebne ukrepe v prihodnje.
Zapisal: mag. Srečko Felix KROPE
Fotografiral: Boris MUŠIČ

OBČNI ZBOR LOVSKE DRUŽINE
VURMAT
Dne 31. marca 2012 je Lovska družina
Vurmat izvedla zbor članov ali, kot se
je včasih reklo – občni zbor. Seveda
je bila to priložnost, da so lovci LD
Vurmat ocenili svoje delo v preteklem letu. Starešina LD Vurmat Andrej
HOLCMAN je na začetku zbora predstavil nekaj pomembnih področij iz
lanskoletnega poslovanja družine. Ob
tem je izpostavil koncesijsko dajatev,
sodelovanje s kmeti in se ob tem posebej ozrl na škodo po divjadi. Le-ta se iz
leta v leto veča in bo čez nekaj časa,
če se bo ta nadaljevala v sedanjem
obsegu, tudi v LD Vurmat pomenila
velik problem. Lovska družina Vurmat
se je tudi letos udeležila vseslovenske
akcije “Očistimo Slovenijo”. Ob tem
je javnosti dokaj neznano dejstvo,
da lovci takšne čistilne akcije vsako
spomlad izvajamo že več kot 20 let.
Številnim poročilom o delu v preteklem letu so z zanimanjem prisluhnili

Po starem običaju je zelenca krstil
starešina Andrej HOLCMAN.
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Predsednik LZS Srečko Felix KROPE

Župan Jurij LEP

številni gostje, ki smo jih povabili na
naš zbor članov. Da so gostje pozorno
poslušali poročila o delu v preteklem
letu, se je videlo iz razprave, v katero
so se vključili prav vsi: mag. Srečko Felix KROPE – predsednik Lovske zveze
Slovenije, Jurij LEP – župan Občine

Selnica ob Dravi, Štefan CMREČNJAKpredstavnik Lovske zveze Maribor,
Boris MUŠIČ, starešina sosednje LD
Boč na Kozjaku, in Stane PETAR –
starešina LD Kapla. Vsi gostje so delo
LD Vurmat ocenili kot zelo uspešno.
Starešina pobratene LD Dobrava dr.

Bojan MAČEK po uspešno prestanem krstu

Občina Selnica ob Dravi

Marjan TOŠ je izrazil veselje nad tem, da pobrateni družini
sodelujeta tudi na formalnem področju in ne samo na
lovskih druženjih. Osebno ga na LD Vurmat vežejo zelo lepi
spomini, veseli pa ga tudi, da vidi v LD Vurmat zelo dosti
mladih lovcev.

naše “boljše plovice”. Na začetku tega družabnega dela
smo krstili enega naših zelencev. Lovski krst je simboličen
prehod mladega lovca med izkušene tovariše, je pa tudi
poln humorja in zabavnih trenutkov. Tako smo s prijetnim
druženjem zaokrožili lovsko leto.

Kot se za občni zbor spodobi, je uradnemu delu sledil
družabni večer, na katerem so se nam pridružile tudi

Zapisal: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Sebastijan HOLCMAN

POROČILO O DELU DRUŠTVA
PODEŽELJSKIH ŽENA IN DEKLET
SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2011
Februar in marec sta meseca,ko se v večini društev zvrstijo
občni zbori,da se oceni in pregleda delo preteklega leta.
To nalogo smo opravile tudi me.Vodstvo se po poteku
4-letnega vodenja ni zamenjalo. Predsednica Mojca ROJ
je pristala še na en mandat, čeprav je njenih dolžnosti in
obveznosti že kar preveč. Tudi tokrat sta brez dela ostali
naši Tončka Pušnik in Pavla Grušovnik- članici disciplinske
komisije.
Po utečenem urniku poteka naše druženje odslej prvi
ponedeljek v mesecu v sejni sobi naše občine. Naše
članice rade prihajajo na ta srečanja,tudi prostor je zelo
primeren in nam ustreza.
V preteklem letu smo bile prisotne na veliko
dogodkih,izobraževanjih in tudi tekmovanjih. Januarja
smo ob odprtju Centra za socialno delo Ruše pripravile
pogostitev s kanapeji in pecivom. Isti dan je Selnico obiskal
minister Vlačič. Tudi tukaj smo pripravile nekaj za goste.
Skupaj s predsednico TD smo predstavile naš kraj v Ljubljani na sejmu Turizem in prosti čas. Na turističnem plesu
na Duhu pa je sodelovala Danica LEP s selniškim kolačem.
18.2. nas je z zanimivim predavanjem-Bolezni v starostpritegnila priznana psihiatrinja dr. Jožica GAMZE. V marcu
smo v organizaciji našega društva izvedli zabavno pustno
prireditev Smeh ni greh. Tudi tokrat je imela vse niti v rokah naša Tončka KOŠAN. Dvorana je bila polno zasedena.
Spekle smo tudi veliko krofov –dovolj za vse obiskovalce.
Na zelo uspešnem, ponovno obujenem pustnem karnevalu je sodelovalo tudi naše društvo s skupinsko masko –
Kuhanti (mešanica med kuharico in kurentom).Imele smo
tudi stojnico in stari štedilnik,da so se obiskovalci ogreli pa
tudi kaj popili in pojedli.
Na podelitvi zlate vrtnice v organizaciji TD Selnica je
pogostitev pripravila naša članica Danica RAKOVIČ s

čudovitimi kanapeji, poticami in gibanicami.
6.4. smo imeli predavanje g. Irene LENIČ: Pridelava
ekološke hrane in priprava jedi-praktični prikaz -pri Starem
kovaču, v organizaciji KID Janez URBAS.
12.,13.in 14.4. smo s kuharskim tečajem popestrile vsakdanjik varovancem POLŽ-a v Rušah.
V okviru prireditev ob občinskem prazniku smo izvedle
čistilno akcijo na Janževi gori. Tudi v drugih prireditvah
smo bile močno angažirane. Predstavile smo se na medgeneracijskem srečanju pri osnovni šoli. Ob predavanju g.
Antona KOMATA: Kako pridelati dovolj hrane zase smo pripravile razstavo :Iz narave na krožnik. Malo za šalo malo
zares smo organizirale selniški bolšji sejem. Odziv je bil kar
dober ,tako da si želimo ,da bi postal tradicionalen. Tudi na
slavnostni seji OS ob občinskem prazniku so naše članice
pripravile pogostitev.
Nekaj razvedrila so v tem času na naše povabilo k nam
prinesli člani KUD Ustvarjalec iz Majšperka z igro Mojster
v škripcih.Predstava je lepo uspela ,me pa smo poskrbele
za zakusko.
9.7. smo imeli društveni izlet na Koroško. Udeleženci so
bili navdušeni nad lepotami in dobrotami naše dežele. V
juliju je bila tretja obletnica tržnice. Na živahnem tržnem
dnevu smo prodajale vloženo zelenjavo iz lastne pridelave.
17.7. se je naša stalna ekipa udeležila tekmovanja v kuhanju kisle župe za »Jakobovo kuhlo«. Bilo je naporno,a
zanimivo in uspešno.
V avgustu je potekalo tekmovanje za mlado kmetico leta
v Zagorju ob Savi. Ob podpori celega avtobusa navijačev
nas je zastopala Marija HARIH s Slemena. Za otvoritev prireditve Praznik jabolk smo spekle »mega štrudl«. Na tekmovanju za najboljšo jabolčno marmelado pa so prva tri
mesta zasedle članice našega društva.
Selniške novice 15/maj 2012
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Tekmovanje v kuhanju »kisle župe« za »Jakobovo kuhlo«.

Razstava »Iz narave na krožnik«.

Naši predniki so se radi družili ob kožuhanju. Da ta dogodek ne bi šel v pozabo,vsako leto pri Lipjenku pripravijo »šopinanje« koruze. Letos so se nam pridružili tudi
udeleženci Festivala polstenja pri Sovenu. Nad delom,
pogostitvijo in glasbo so bili zelo navdušeni.
12.11. je bilo martinovanje pri Breznikovih. Za pohodnike po vinski poti so naše žene kuhale grahovo župo, za
katero so dobile tudi priznanje. Konec novembra nam
je dr. GAMZETOVA pripravila še eno predavaje : Strah in
anksioznost.

Pravijo, da včasih ni nič hudega, če se delo za nekaj časa
odloži.Za dva dni smo se sredi decembra podale skupaj z našimi partnerji v Lendavo. Tam je vedno enkratno
vzdušje, tako je bilo tudi tokrat.
Na koncu hvala vsem, ki nas vabite k sodelovanju. Povsod
spoznavamo kaj novega, izmenjujemo izkušnje in odnesemo domov lepe spomine.
Zapisala Tončka FAŠNIK
Foto: arhiv društva

OBČNI ZBOR SELNIŠKIH MARJETIC
Da čas hitro vse prehitro teče, opazimo tudi me Marjetice,
saj imamo občutek, da smo šele pred kratkim opravile naše
vsakoletno »poslanstvo«, ko smo razstavile nove enoletne
izdelke, pa smo že morale v mesecu marcu položiti račune
na mizo za leto nazaj kot tudi načrte za vnaprej.
Že po navadi imamo okrog dneva žena naš občni zbor,
na katerega povabimo tudi predstavnika občine in gasilskega društva, vabilu pa se je odzvala tudi predstavnica
turističnega društva Selnica ob Dravi.
Poleg običajnega dnevnega reda (poročila predsednice,
blagajničarke, predsednice nadzornega odbora in plana
dela ter finančnega plana za leto 2012) smo imele po
štirih letih tudi volitve za nove člane upravnega odbora.
Predsednico in blagajničarko smo zaprosile za še en mandat, medtem ko smo nekaj članic upravnega odbora malce
pomladile.
Iz poročila predsednice pa tudi v razpravi naših vabljenih
gostov je bilo razvidno, da smo delale zelo dobro. Prav
tako smo iz bilance ugotovile, da smo bile natančne in zelo
varčne (kot že vsa pretekla leta).
Kljub recesiji, ki se je dotaknila tudi nas, smo sklenile,
da bomo vztrajale naprej, razumljivo računajoč na po-
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sluh naše občine z dotacijo, pa še mogoče s kakšnim
brezplačnim prevozom na katero od naših razstav, kot
na primer v Velenje, kamor smo tudi letos vabljene, da
sodelujemo na Mednarodnem festivalu vezenin (letošnja
tematika: »Naj zavesa«).To je samo ena od razstav, katere
bi se morale udeležiti, saj smo dolžne poleg naše letne razstave imeti še šest razstav zunaj naše občine, če hočemo
izpolniti pogoje za delovanje našega društva.
Ker se nam dotacije iz leta v leto znižujejo, stroški, predvsem prevoza, pa so čedalje višji, smo na občnem zboru
omenile tudi za nas kar velik strošek, ki ga moramo plačati
za najem prostora za našo letno razstavo v osnovni šoli
Selnica, in strošek, ki ga moramo plačati za najemnino prostora v gasilskem domu. Poudariti moramo, da se tako v
osnovni šoli kot v gasilskem domu počutimo odlično, bi
bile pa zelo zelo vesele, če bi se na nivoju občine našla
kakšna možnost, da bi bile tega plačila oproščene.
V mesecu marcu smo razstavljale naše klekljane izdelke
v Kamnici, v maju bomo sodelovale na našem občinskem
prazniku, v Lovrencu na Pohorju bomo razstavljale v juniju , nato si bomo privoščile enodnevno ekskurzijo in po
kratkem dopustu spet nadaljevale delo. Glede na to, da
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delamo z veseljem, da se kar redno udeležujemo naših tedenskih srečanj v kar velikem številu, da najdemo vedno
kaj novega, da se razumemo, vam obljubimo, da vas tudi
letos ne bomo razočarale na naši PETNAJSTI letni razstavi
v mesecu oktobru, saj vedno bolj verjamemo, da ohranjanje kulturne dediščine ne sme biti zgolj fraza, temveč

čedalje večja vrednota v prihodnosti.
Prav prisrčen pozdrav od vaših Marjetic.
Pripravila in fotografirala:
Fanika OSTERC, članica

DELOVATI
JE PRIČELA
KLUBA KURS
V mesecu novembru smo v okviru Kluba študentov Ruš,
Selnice in Lovrenca - KURS ustanovili dijaško sekcijo. Prizadevali si bomo organizirati čim več športnih, kulturnih in
zabavnih dogodkov, jih oblikovati po željah in potrebah lokalne mladine ter na sam dogodek privabiti čim več obiskovalcev.
Naši dogodki v Selnici včeraj in jutri
V Selnici smo od začetka našega delovanja že organizirali

dva dogodka. Prvi je bil LAN party (tekmovanje v igranju računalniških igrc) v igri Call of Duty 4. Dogodka se je
udeležilo kar nekaj igralcev, nekaj pa jih je prišlo tudi z zanimanjem opazovat tekmovanje.
DrugI dogodek je bil predstavitev Dijaške sekcije in projekta “Zabava-ni problema” in je potekal 11.4.2011. Na dogodku so udeleženci izvedeli nekaj o naši dijaški sekciji in
se seznanili z našim projektom, ki ga izvajamo na območju
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občine Selnica. Ta projekt je projekt”Zabava-ni problema”
in je podprt tudi od Dijaške organizacije Slovenije. Zasnovan je tako, da mladi skozi srečanja, ki jih bomo organizirali po dogovoru, povedo mnenja in želje za naslednji
Selniški party, ki bo 26.5.2011 ob 21.uri. Vseeno pa ne bo
šlo le za diskusijo o načinu izvedbe, ampak se bodo mladi
naučili tudi bistvenih stvari pri organizaciji projekta in izvedbi prireditve.

Kdo vse je lahko član naše dijaške sekcije in kakšne so
ugodnosti?
Naš član je lahko vsak, ki ima status dijaka in ima stalno
prebivališče na območju občine Ruše, Selnice ali Lovrenca.
Članarine ni, vsak član pa ima klubske ugodnosti (popusti
na vstopnice..). Vsi, ki bi se imeli interes včlaniti, lahko to
storite tako, da se povežete s Tinetom ŠTEGERJEM.
Fotografije in prispevek: Tine ŠTEGER

DAJ-DAM
Nekoč sta živela bratca dvojčka z imenoma Daj in Dam.
Bila sta skoraj povsem enaka. Razlikovala sta se v nekaj
podrobnostih: Daj je bil len, Dam priden, Daj ukazovalen, Dam ustrežljiv, Daj jezen, Dam vesel. Vse, kar je bilo
potrebno postoriti, je naredil Dam, Daj je samo ukazoval,
lenaril in se jezil, ne da bi vedel, zakaj. Dam je bil vesel, ker
je imel bratca in se je lahko z njim igral, četudi mu je ta
nenehno ukazoval in zahteval od njega vsemogoče stvari:
daj mi to, daj mi ono…
Imela sta starša, ki sta se tudi razlikovala: mamica je bila
dobra in popustljiva, očka pa strog in zahteven. Zjutraj je
prva vstala mamica, ki je zbudila očeta, otroka pa pustila
še malce poležati.
Vstopila je v sobo in nežno poljubila sinova. Dam se je
veselo nasmejal in jo objel, Daj pa je jezno zamrmral in ni
hotel odpreti oči. Mama je šla v kuhinjo pripravljat zajtrk,
Dam je pohitel v kopalnico. Umil si je obraz in zobe ter
se oblekel. Daj je še vedno tičal v postelji, ko je mama že
klicala k zajtrku. Vstal je šele, ko je slišal očetov glas. Nič
se ni umil, pač pa se je hitro oblekel in stekel v kuhinjo.
Dam je pomagal pripraviti mizo, očka je kuhal kavo, Daj pa
je samo sedel in čakal. Očka ga je strogo pogledal in šele
takrat je vstal in prinesel kruh.
Očka je imel zahtevno službo, zato je bil veliko zdoma.
Sinovoma je pripravil tedenski urnik učnih ur, hišnih
opravil in prostega časa in na koncu tedna so ga skupaj
pregledali, da so ugotovili, če je bilo vse postorjeno. Kadar
je bil oče s storjenim zadovoljen, ju je nagradil z žepnino.
Dogovorjeni so bili, da sta si sinova sama kupovala igrače
in podobno iz svojih prihrankov. Imela sta vsak svoj hranilnik in enako vsoto prihrankov, čeprav si jih Daj v resnici
sploh ni zaslužil, saj je vse naloge opravljal Dam sam. Daj
se še učiti ni hotel, zato se je moral Dam v šoli večkrat
izdajati za bratca in odgovarjati namesto njega; nikoli se
ni pritoževal.
Mamica je skrbela za gospodinjstvo.
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Pri zajtrku je potožila, da ima zaradi nenehnega pomivanja posode izsušene in raskave roke, zato bi potrebovala
pomivalni stroj. Oče je odgovoril, da je tako doma in ima
čas pomivati. Naj si raje kupi rokavice.
Bratca sta z veseljem prihajala iz šole domov, saj ju je
vedno čakala pogrnjena miza in na njej kosilo, navrh pa
še poobedek oz. slaščica, katere sta se še posebej veselila.
Tokrat pa je bila na mizi še nepomita posoda od zajtrka
in mame sploh ni bilo doma. Bratca sta se začudena spogledala. Čakala sta že uro in več, a mame ni bilo. Tedaj
je Dam predlagal, da pospravita mizo in pomijeta posodo.
Daj mu je odvrnil, naj kar izvoli, sam pa je sedel k televiziji.
Dam je že vse pospravil, ko mame še vedno ni bilo. Daj je
začel godrnjati, da je lačen in hoče jesti. Dam je pogledal
v hladilnik, ki je bil skoraj prazen, v njem je bilo samo nekaj
jabolk. Daj je od jeze zajokal.
Tedaj so se odprla vrata in skoznje je stopila mama. V rokah je držala pice. Bratca sta se razveselila in takoj pozabila na žalost. Mama ju je nežno objela in rekla, da bodo
odslej jedli pice, saj tako ne bo potrebno pomivati posode. In so res skoraj cel teden jedli pice, očeta tako ni
bilo, ker je moral na službeno potovanje.
Prišel je vikend in mama ju je poslala po pice. Tedaj je
Daj zamrmral, da ne mara jesti pice in da sploh noče več
slišati zanjo. Na to mu je mama odgovorila, da bo skuhala
njegovo najljubšo jed, če bo on pomil posodo. Daj je le s
težavo privolil in že vprašljivo pogledal Dama, če bi morda
on to naredil namesto njega. Vendar se mama ni strinjala.
Tako je Daj prvič pomival posodo; a bil je zadovoljen, saj
mu je mama skuhala jagodne cmoke, ki jih je oboževal.
Za nedeljo pa si je že naročil ocvrtega piščanca in kar sam
obljubil, da bo spet pomil posodo.
Očeta dolgo ni bilo in otroka sta ga že pogrešala. Prvič je
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bil toliko časa odsoten, zato sta po njem vprašala mamico.
Povabila ju je k mizi in jima povedala, da se bo ločila od
očeta, ker je ne razume in ji nikoli ni pripravljen prisluhniti,
zato ga je tudi prosila, da se je odselil. Bratca sta osupnila.
Pomirila ju je in rekla, da ju bo oče obiskoval in da ravno
prihaja na obisk.

rokah velik šopek vrtnic. Skupaj so šli v hišo. Mamica je
bila šopka vesela. Daj in Dam pa sta ji ponudila kuverto s
svojimi prihranki, ji čestitala in rekla, naj si kupi pomivalni
stroj. Mamica je ostala brez besed. Oglasil pa se je očka, ki
je v roki tudi držal kuverto, in povedal, da je v njej bon za
nakup pomivalnega stroja.

Dam se je spomnil, da je materinski dan. Naskrivaj je pomignil bratcu in stekla sta na dvorišče. Vprašal ga je, kaj bosta
podarila mami za materinski dan, saj nimata ničesar. Daj
je predlagal, da ji podarita svoje prihranke, s katerimi si bo
lahko kupila pomivalni stroj. Oba sta se strinjala. Medtem
se je na dvorišče pripeljal očka. Ko je izstopil, je držal v

Svojima sinovoma sta vrnila prihranke in ju nagradila še z
žepnino, ker sta pomivala posodo in prisluhnila ter pomagala mamici, ko očeta ni bilo. Daj in Dam sta se stisnila k
mamici in ji obljubila, da ji bosta vedno v pomoč.
Napisala: Sonja ŠTRUC

DEVETDESETLETNICO JE
PRAZNOVAL JOŽEF ŠOPINGER
Pred dnevi je praznoval visok življenjski jubilej Jožef
ŠOPINGER. Na hribovski kmetiji, na Patrovem, kjer živi,
ga je pred dnevi obiskal župan Jurij LEP. Spremljala ga je
predsednica Rdečega križa iz Selnice ob Dravi Antonija MAJSTER. Oba sta slavljencu čestitala in mu v krogu družine
zaželela še mnogo srečnih dni ter seveda obilo zdravja.
Jožef ŠOPINGER živi na kmetiji sam, vsak dan pa mu pomagata hčerka Marija in njen prijatelj Milan KREL. Kljub
visoki starosti in bolezni, ki mu je nekoliko načela zdravje,
slavljenec še vedno zrecitira kakšno pesem ali kakšno pesem zaigra na ustno harmoniko. Vedno je imel rad pesem
in povsod, kjer se je pelo, je bil zraven.
Na obisku pri slavljencu

V uredništvu Selniških novic se pridružujemo čestitkam
in slavljencu želimo, da bi še dolgo prepeval in se veselil
življenja.
Foto: občinski arhiv
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BUTALCI TEČEJO ZADNJI KROG
Sn se spravo k pisajo zato, ko me je neka strašno razkurlo.
Najpre sn mislo pisat lejpo po slovensko, pa ni šlo. Sn se
spomno na eniga, ko je enkrat reko: »Piši tak, ko govoriš.«
Zato se bom jaz totiga držau.
Vejte, zaj smo dobli toti Kobanci, ko živimo na brejgah,
račune za osrono vado al kanalščino al kak se ži reče. Pa
mi gre na smejh, ko vade tak nimamo več, ko pa si jo v empari prnesemo. Pozimi, ko momo snejg, pa tstiga tojamo.
Tak da je vsoka kopla osrone vade zlo drogo obračunana.
Pa to bi še tak zastopo. Pu računov so posloli tistim, ko so
že por lejt na britofi. Jas sn stalno mislo, da so Butale samo
v Cerknici, zaj pa vidim, da se tudi Selnci lahko tak reče.
Ko sn tudi jaz dobil prif od Nigrada za osrono vado, sn videl, da čejo gnor od moje bobnce, ko pa je ži neka lejt hin.
Pa sn mislo, tej pa naj grejo du na britof, pa se zmejnijo,
kodi bojo tisti pločali, ko so tam dole.
Čez en cajt sn pa mislo, bom pa šov du v Butale vprošat,
kak te toto mislijo. Pa tak nisn mev vade, da bi se vmiv. Šov
sn pa vseeno. Molo kosmot pa zamozan. Ko sn prešo du k
butalski oblasti, so me kuj podučili, da vsok dejla osrono
vado, pa makar si jo z emparom prnese. Pa sn reko, da
tak nisn zato prišo, pač pa me zanima, kodi bojo od maje
žene gnor dobili, ko je že en lejp cajt na britofi. Te me je
pa ena lejpa gospa Karin, pa ne tista, ko ji je Kanglerov
Franca stanovoje zrihtau, ampak tota noša, ko mo črejs
toto butalsko oblast, rekla, da oni niso nič krivi, pač pa da
Nigrad neka serje. Te sn pa reko, da sn se z Nigradom me-

jno, pa so rekli, da oni s totim nimajo nič, da oni samo
račune pišejo pa kasirajo. Naslove pa so jim baj z občine
posloli. Te pa je spet tota gospa Karin rekla, da so sigurno
vuni na ministrstvo zajebali. Saj vejte, ona Žarnica, ko je
meu smejtje pa drugo svijarijo prejk. Pa sn si kuj mislo, kak
bo te smejtje zrihtau, ko še toto ne vej, kiri so živi, kiri pa
hin. Zmejno se tak nisn nič, zato sn šov v gostilno. A vejte,
tam sn pa našo pometne ludi. Ko sn povedo, ko me tiši, so
kuj rekli, da jih je na občini premolo, da bi zaj lahko neka
ludi z Garčije prpeloli, ko jih je tam dole teko fraj. Te bi pa
menda vejdli, kire mojo žive, kirih pa ni več. Jas sn pa reko,
da bi blo najbuljši tak, da bi butalška oblast izdola komando, da bo za pusta vjutro ob šestih edn glasno na trompeto
špilau, pa bi mogli vsi mrtvi gor vstat, živi bi pa lahko do
dvanajstih potegnli. Te bi pa točno vejdli, kiri so hin.
Edn je pa reko, da baj zato zaj še mrtvim račune pošilajo,
ko toti George, ko mu pravijo, da je lejp, gnor kop spravla
za eno dvorano, pa da baj tam vlko gnora nucajo. Najbolj
fajn se mi je pa zdelo, ko je edn reko, da bi mogli zaj, ko
bojo center Selnice rihtali, toto ulico, ko gre tam zodi za
forofom, poimenovati: Ulica selnške pometi. Krotka je, pa
še slejpa.
Smo še mislili naprej razvijat noš pogovor, pa je en dolgi z
občine prišo na kafe, je pa reko: »Ko ga serjete, Kobanci?«
Smo pa kuj herali, sej nismo vejdli, a lahko govorimo o
tokem al ti že kuj račun pošlejo.

Samo za vas imamo odprta vrata
tudi v nedeljo. Ponujamo vam
nedeljska kosila po ugodni ceni.
Sprejemamo zaključene
družbe,organiziramo
praznovanja,prav tako pa
smo vam na voljo z najboljšo
postrežbo, ko vas prizadene
žalost.
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Napisau Jejž

Verjamemo,da bomo z
dobro domačo hrano in prijazno
postrežbo prava izbira za vas,
vaše družine in prijatelje.
Kolektiv Gostišča Hojnik vas
pričakuje in vam želi prijetne
pomladne dni.
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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
različne 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, poglejte morda kakšen zaprašen album in 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.

Ali gre za istega – tokrat je bil posnet pri delu.
(Fotografija je last Danice ŽUNKO.)

Najprej je bil vaš odziv bolj sramežljiv. Po tej začetni
sramežljivosti pa ste začeli sodelovati. Kar nekaj vas je,
ki ste nam prinesli kakšno fotografijo ali pa ste na kateri
od objavljenih starih fotografijah spoznali svojega dedka,
babico, mamo, očeta, znanca ali kakšnega prijatelja.

Avtor je neznan, morda pa se prepozna vodnik konjev. Po
maloštevilnih stavbah za osnovno šolo bi lahko sodili, da je
fotografija nastala okrog leta 1965.
(Fotografija je last Danice ŽUNKO.)

Ali se spoznate na sliki?
Glede na to, da v tej številki Selniških novic objavljamo
daljšo reportažo z letošnje pustne prireditve, bo najbrž zanimiva primerjava s pustno prireditvijo, ki je potekala pred
kakšnimi šestdesetimi leti – verjetno okrog 1955. leta.
Vse štiri pustne fotografije so last Sonje FLAK.
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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.

Fotografiji sta last IVANA TROJAKA

Veselimo se sodelovanja z vami in vas hkrati še enkrat
pozivamo k sodelovanju.
Slobodan TATALOVIČ,
odgovorni urednik

Izgradnja prvega vodovoda v Bistrici.
Fotografije so last Danice ŽUNKO.
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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.
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DOM ŠKORPIJON – CENTER
ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
V OBČINI SELNICA OB DRAVI

Nekoč obmejna vojašnica, ki je leta 1993 postala prvi dom
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti – prvi dom, ki je ponudil otrokom možnost igrivih, raziskovalnih in doživljajsko
preživetih dni v naravi.
Po dvajsetih letih je Dom Škorpijon zasijal v prenovljeni
podobi. Dom je pripravljen na nove izzive, nove skupine
otrok, na nova doživetja v naravi.
Narava je namreč ena od tistih vrednot, ki ima že sama po
sebi privlačno moč, seveda za tiste, ki jo želijo spoznati in
občudovati. Gre samo za vprašanji – kdo bo otroke motiviral za tako pomembno vrednoto in kako bo to izpeljal?
In tukaj je naše poslanstvo – poslanstvo Centra šolskih in
obšolskih dejavnosti.
Naše delo poteka v naravi in ne v učilnici. Tako otroci res
dojamejo in začutijo odnos do narave. Le tako otroke pripeljemo do vrednot, ki so odločilne za nadaljnje življenje.
Dom Škorpijon ponuja otrokom veliko različnih dejavnosti:
jahanje in druženje z našo čredico islandskih ponijev, raziskovanje in doživljanje narave v okolici doma, ustvarjanje v
naravi in z naravo, različne športne vsebine, pogled v zvezdnato nebo in še in še bi lahko naštevali.

Dom Škorpijon se s svojim programom prilagaja vsem
željam in zahtevam naših gostov. Izvajamo programe
za različne ciljne skupine: učence osnovnih šol, dijake
srednjih šol, učence šol s prilagojenim programom, vrtcem, fakultetam, družinam, raznim društvom, skupinam
nadarjenih otrok, skupinam otrok s prilagojenim programom, skratka pri nas ste dobrodošli vsi, ki vam stik z
naravo oblikuje vaš pogled na svet in pogled na samega
sebe. Vsi, ki si želite, da vam narava spreminja in lepša
življenja.
In to je naše poslanstvo: živeti z naravo. Z naravo se namreč
srečujemo vedno in takrat smo kot pivnik, ki srka življenje.
Kontakt:
Mirjana JESENEK MORI,
pomočnica direktorja za pedagoško področje
CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
– Dom Škorpijon
Veliki Boč 31a, 2353 Sv. DUH NA OSTREM VRHU
tel: 02/656 58 31, 031/607 581
e-mail: mirjana.mori@csod.si
http://www.csod.si
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