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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete
do konca avgusta 2013 vaše prispevke, da
jih bomo lahko objavili v septembrski številki
časopisa. Gradiva nam pošljite po elektronski
pošti na e-naslov: slobodan.tatalovic@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, tokrat zelo intenzivnega,
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 lete pretvoril v elektronsko obliko. V tej smeri je
narejen velik korak.
Cenjene bralke in bralce Selniških novic
obveščamo, da ne objavljamo čestitk ob
najrazličnejših življenjskih jubilejih. Razen,
seveda, če bo šlo za življenjske jubileje od 90 let
naprej.
Tudi v bodoče bomo sicer veseli vsakega vašega
prispevka in vsakega bomo z veseljem objavili.

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, Simona GRUŠOVNIK , Milan FRAS,
Janez URBAS, Katja grabrovec
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agencija NOVELUS, d.o.o.
Naklada: 1600 izvodov
Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.
Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa
gospodinjstva ter javne institucije in zabodi 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.
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NAgovor župana

T

eče petnajsto leto od ustanovitve samostojne
Občine Selnica ob Dravi. Ta doba je vsekakor dovolj
dolga, da lahko realno in pravično ocenimo naše
skupne dosežke oziroma rezultate. V času ustanovitve in
tudi danes spadamo v zlato sredino po velikosti , glede na
število prebivalcev pa smo v drugi polovici občin v državi.
Površina znaša 65 kvadratnih kilometrov, zadnji podatki
glede števila prebivalcev pa se gibljejo okoli 4.800 občank
in občanov.
V Sloveniji imamo kar veliko število občin, in sicer 212.
Večinsko mnenje je, da so posamezni kraji in naselja
dosegli v tem času kar velik napredek in s tem omogočili
bolj enakomeren razvoj na območju Slovenije. Počasi,
ampak vztrajno pa dozoreva čas, ko bo potrebno dati večji
poudarek skupnim projektom za širše območje. To ne
pomeni nujnega združevanja občin temveč sodelovanje
pri skupnih projektih, ki so regionalnega pomena. Tu so
mišljeni projekti tako na področju ustvarjanja novih
delovnih mest kot tudi večjih infrastrukturnih projektov.
Velika ovira za skupno nastopanje pri projektih je v
glavnem sposobnost oziroma nesposobnost dogovarjanja
in usklajevanja idej ter želja posameznih občin. Država v
tem smislu že sedaj spodbuja združevanje pri projektih
in medobčinskih službah s tem, da sofinancira njihovo
delovanje.
Naša občina je v tem času vsekakor dosegla napredek
na področju zagotavljanja osnovnih življenjskih
potreb. Poskrbljeno je za splošno zdravstveno oskrbo,
zobozdravstvo, imamo lekarno, pošto, dve trgovini in tako
dalje. Izboljšali so se pogoji za izobraževanje, in sicer od
vrtcev, osnovne šole in obeh podružničnih šol. Veliko,
vendar ne dovolj smo vlagali v cestno infrastrukturo, ki
pa je še vedno potrebna prioritetnih vlaganj. Na področju
komunalne infrastrukture pa je zelo težko oceniti koliko
smo vlagali. Oceno lahko damo le, če se primerjamo s
podobnimi občinami v naši regiji. Na podlagi teh primerjav
smo lahko nadpovprečno zadovoljni.
V zadnjem času se tudi pri nas pozna, da je manj
zaposlitvenih možnosti, in čeprav občina ni v prvi vrsti

odgovorna za delovna mesta, bomo tudi na tem področju
morali narediti več. Že sedaj imamo v proračunu kar
nekaj sredstev, namenjenih gospodarstvu, predvsem
malim podjetjem in obrtnikom. Pomagamo tudi pri
samozaposlitvah in vlagamo v kmetijstvo.
Neposredna povezava med zmanjševanjem zaposlitvenih
možnosti je porast socialno ogroženih in pomoči potrebnih
družin. V zadnjih proračunih naše občine tako dajemo
vedno več sredstev za te namene. Skupaj z Rdečim
križem pa se trudimo, da vsi, ki so pomoči potrebni, to
tudi dobijo.
Na področju kulture, športa in drugih društvenih aktivnosti
smo glede na njihovo število lahko zelo zadovoljni. V
njih deluje in sodeluje več kot polovica naših občank in
občanov. Zavedamo pa se, da je ob kvantiteti potrebna
tudi kvaliteta, tako da bomo v prihodnje tudi na tem
področju storili korak naprej.
Občinski praznik praznujemo v mesecu maju in to je pravi
čas, da pogledamo, kako smo gospodarili v preteklem letu
2012.

Selniške novice 18 / maj 2013
selnica_18.indd 3

3

13.5.2013 15:07:37

Občina Selnica ob Dravi

Na podlagi sprejetega proračuna s strani Občinskega sveta
smo si naložili veliko nalog in aktivnosti, ki pa smo jih v veliki
večini tudi izpolnili. Vse planirane investicije na področju
cestne infrastrukture smo izpeljali. Naj naštejem le največje:
cesta pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, cesta v Gradišču na
Kozjaku, cesta proti Baroniku, ceste v Spodnji Selnici ter še
nekaj manjših opravil. Skupaj smo investirali dobrega pol
milijona evrov, za zimsko službo pa smo porabili 130.000
evrov.
Na področju vodooskrbe smo v preteklem letu širili
vodovodno omrežje , in sicer v Zgornji Selnici, kjer smo
priključili v omrežje večino hiš. Vrednost vložka je presegla
200.000 evrov.
V lanskem letu smo pričeli tudi z največjo investicijo v naši
občini. Pričela se je namreč gradnja primarnih kanalizacijskih
vodov s centralno čistilno napravo. Projekt, ki je imenovan: »
Čiščenje in odvajanje odpadnih komunalnih voda v zgornjem
toku reke Drave«, pomeni za nas skupni vložek okoli 9
milijonov evrov. Viri so zagotovljeni iz evropskih sredstev
kohezije (4,6 mil.), državnih sredstev (0.8 mil.), drugo pa
financiramo iz občinskega proračuna. Sekundarne vode kot
tudi povezave z drugimi deli občine pa bomo morali graditi
samo z lastnimi sredstvi. Še zmeraj ostajamo pri cilju, da do
leta 2017 priključimo na centralno čistilno napravo večino
tistih hiš, ki imajo možnost priklopa. Sedaj imamo v rokah
podpisano že tudi sofinancersko pogodbo s strani Ministrstva
za kmetijstvo in okolje; to nam daje še večji zagon in obvezo.
Druga velika investicija v občini pa je gradnja kulturnoinformacijskega centra s knjižnico. V letu 2012 smo uspeli
pridobiti vsa potrebna dovoljenja, tako bomo v tem mesecu
že izbirali izvajalca del. Tudi za ta projekt smo finančne vire
delno pridobili na razpisih. Iz sredstev regionalnih spodbud
smo uspeli pridobiti 1,7 mil., drugo polovico pa bomo
zagotovili iz lastnih virov. Po terminskem planu gradnje in
finalizacije kulturnega centra planiramo otvoritev v jesenskih
mesecih prihodnjega leta. Seveda se lahko zgodi, da bomo
pri izbiri izvajalca naleteli na kakšno pritožbo in bi se tako
lahko tudi zamaknil pričetek gradnje. Ne glede na vse to pa
bomo v bližnji prihodnosti dobili kulturni dom s knjižnico.
Hram kulture bo nam in zanamcem omogočil ohranjanje
identitete, slovenskega jezika, bralne kulture pa tudi
zadovoljevanje potreb po igri, glasbi, plesu in druženju.

4

Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Najprej se spomnimo, da je 23. maj naš
občinski praznik. Ta datum praznujemo
v čast HE Fala, ki je bila zgrajena leta
1918 in je bila kot taka prva v tem delu
Evrope. Bila je osnova za razvoj naših
krajev, saj bi bila brez nje zgodovina
povsem drugačna.
Občina si mora zastaviti veliko ciljev,
ker je v lokalni samoupravi pač tako,
da je potrebno mnogo usklajevanj in
dogovarjanj med občinskim svetom,
posameznimi odbori ter občinsko upravo
z županom. Dobra stran tega je, da z
dialogom nastanejo boljše odločitve in
rešitve. Kot župan si bom tudi v prihodnje
prizadeval združevati vse potenciale, ki
so v nas, saj nam to zagotavlja, da ne
bomo zamudili ali spregledali nobene
večje razvojne priložnosti.
Na osebni ravni pa želim, da si zastavljamo
dosegljive
cilje,
saj
zastavljanje
previsokih vodi le v razočaranje in
nezadovoljstvo. Res živimo v zahtevnih
in prelomnih časih, to pa nas ne sme
odvrniti od optimizma in upanja v boljšo
prihodnost. Verjamem, da sta poštenost
in pravičnost še med nami in na tem naj
slonijo naše odločitve.
Občankam in občanom želim veliko
dobrega, vsem skupaj pa izrekam
čestitke ob našem prazniku.
Župan
Jurij LEP
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BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

o dolgotrajni in neprizanesljivi
zimi, ko smo še prav pred
kratkim, v višje ležečih predelih
imeli sneg, se je narava prebudila.
Kar naenkrat je vse ozelenelo, češnje
so zacvetele in počutimo se kar malo
bolj veselo in vedro, kljub dokaj
temačni realnosti, ki nas obdaja v naši
državi. V času, ko smo bili nazadnje
skupaj, se je marsikaj zgodilo: dobili
smo novo vlado in zopet poslušamo
pridige o varčevanju, grozijo nam s
prihodom »trojke« in napovedujejo
se sanacije bank – seveda z našim,
davkoplačevalskim
denarjem,
kot da smo mi »ta mali« delili
nerazumne kredite, ki jih sedaj nihče
ne vrača. Medtem pa se povečuje
brezposelnost in občutek obupa ter
brezizhodnosti prizadetih ljudi je
vedno bolj prisoten. Prej omenjeno
varčevanje je kot stalnica kar naprej
na ustih naših vodilnih politikov.
Sprašujem se, ali gre res za varčevanje
– ali je to sploh pravi izraz za to, kar se
nam sedaj dogaja. Varčevanje pomeni
namreč nekaj pozitivnega, pomeni,
da takrat, ko lahko varčuješ, daš nekaj
na stran za prihodnost ali za to, da v
bodočnosti uresničiš nekatere načrte.
V situaciji, ko se nam pod krinko
varčevanja nenehno krčijo socialne
pravice, ko narašča brezposelnost, ko
je vedno več ljudi dobesedno lačnih,
ko se razprodaja državna srebrnina,
ko je marsikje do nerazumljivosti
poteptano človeško dostojanstvo,
pač ne moremo govoriti o varčevanju
– prej lahko govorimo le o jemanju.
In protestniška vnema na ulicah je
izgubila svoj zagon. V takšnem vzdušju
ima človek občutek, da se navkljub
vsemu pripravlja še zadnji plenilski
pohod naše »elite«.

Kar naenkrat so minili štirje meseci in
Uredniški odbor Selniških novic se je
zopet sestal, da pripravi vse potrebno
za izdajo te številke Selniških novic,
ki so sedaj pred vami, spoštovane
bralke in spoštovani bralci. Nekoliko
zamujamo z izdajo te številke. Razlog
je v tem, da smo želeli počakati na
program prireditev ob občinskem
prazniku, ki je pred nami. Program
prireditev je zelo zanimiv in pester;
prepričani smo, da bo v njem vsakdo
našel kaj zase. In zato se je splačalo
počakati z izdajo te številke.
Sicer pa tudi v tej številki pišemo
o marsičem. Naši selniški gasilci
praznujejo prav poseben in redek
jubilej – 110. rojstni dan. Temu smo
poleg standardnih nagovorov župana
in glavnega urednika namenili osrednji
prostor. Gradnja kanalizacije, največja
investicija zadnjih nekaj desetletij,
je v polnem teku – in tudi o tem
pišemo. Občinski praznik je pred vrati
in poleg sporeda prireditev ob tem
prazniku vam predstavljamo letošnje
občinske nagrajence. Tudi pustni
karneval še ni tako daleč za nami, da
o njem ne bi nekaj zapisali. Pišemo
o šolskem utripu: tako na centralni
šoli kot na obeh podružničnih šolah,
pa o podelitvah Zlate vrtnice pišemo.
Toliko dogodkov se je zgodilo od
prejšnje številke, da imajo naši
nadebudneži, in sicer s pomočjo
naših zvestih sodelavk vzgojiteljic in
učiteljic, kaj povedati. Tudi dr. Zinka
ZORKO je zopet prispevala jezikovne
drobtinice, naš zvesti sodelavec
Janez URBAS piše tokrat o trgovskih
oznakah, ki nas spremljajo ob nakupih
živil, pa največkrat sploh, ne vemo kaj
le-te pomenijo. Karl LAMPREHT piše o
zanimivem romanju v Srbijo, oglasilo

se je Društvo podeželskih žena in
deklet, Lovro MANDL piše o kipu sv.
Janeza Nepomuka, Urška VUTE o
božičkovanju na Ranhofu, Stanka
BREZNIK pa o gostovanju KD Pavza na
Koroškem. Tu so še vsi drugi prispevki
naših zvestih sodelavk in sodelavcev.
Zanimiv je tudi prispevek Antonije
FAŠNIK o škodi, ki jo povzroča
divjad, in kot aktivnega udeleženca
opisanih dogajanj me je zamikalo,
da bi z gospo nekoliko polemiziral o
njenem razmišljanju. Pa tega iz dveh
razlogov nisem storil. Prvi razlog je ta,
da se v Selniških novicah izogibamo
polemikam, in to velja tudi zame,
drugi razlog pa je v tem, da je gospa
v bistvu, hote ali nehote, zadela v srž
problema. Če odmislimo napačno
zapisan podatek, da lovci delujejo po
zakonu iz leta 1974 (v veljavi je Zakon
o divjadi in lovstvu iz leta 2004), je
gospa načela problem planiranja
gospodarjenja z divjadjo, ki si ga je
ob osamosvojitvi Slovenije neopazno
prisvojil Zavod za gozdove. Glede
na zelo pereč problem povzročanja
škode na poljih, v gozdovih in pašnikih
bomo o tem še pisali. Seveda je
tu križanka in še kaj se bo našlo za
prijetno branje.
Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ
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LETOŠNJI PREJEMNIKI
OBČINSKIH PRIZNANJ

ot vsakokrat ob občinskem prazniku je Občina Selnica
ob Dravi tudi letos podelila priznanja najuspešnejšim
občankam in občanom. Praznik občine je 23. maj – dan, ko
je pred več kot devetdesetimi leti zasvetila prva žarnica s
proizvedeno elektriko iz novozgrajene HE Fala
V Občini Selnica ob Dravi se podeljujejo naslednja
priznanja:
• Častna občanka/občan: naziv častni občan-občanka
Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli posamezniku,
ki je dosegel uspehe na gospodarskem, znanstvenem,
umetniškem, kulturnem, športnem, humanitarnem,
naravovarstvenem ali na kateremkoli drugem področju
ustvarjalnosti in je s tem bistveno prispeval k razvoju in
ugledu Občine Selnica ob Dravi.
Občina Selnica ob Dravi letos ne bo podelila naziva častna
občanka/občan.
• Spominska plaketa občine: 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. Spominsko plaketo
Občine Selnica ob Dravi v letu 2013 prejmejo:
• Milko HOMER – kot profesor glasbe, dirigent
in publicist je vse svoje življenje posvetil
glasbi in veliko prispeval za sam kraj ter za
prepoznavnost občine na širšem območju.
• Jože MAURIČ – kot najaktivnejši član
ljubiteljskega gledališča v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja je sodil tudi med
najprepoznavnejše člane amaterskega odra.
Danes še vedno uspešno nadaljuje kulturno
delovanje in veliko časa namenja ohranjanju
kulturne dediščine.

•

•

Evald - Maksimiljan VERDONIK – se je že
kot mlad fant včlanil v prostovoljno gasilsko
društvo Selnica ob Dravi in je s svojim
požrtvovalnim delom veliko pripomogel pri
gradnji novega gasilskega doma in njegovega
današnjega videza. Še vedno je aktiven v
funkciji predsednika komisije za veterane –
gasilce.
Gasilska zveza Ruše – je bila ustanovljena pred
tridesetimi leti, v takrat enotni občini Ruše, v
kateri je združevala vsa takratna prostovoljna
gasilska društva. V svojem tridesetletnem
delovanju je zveza na področju zaščite in
reševanja veliko pripomogla pri modernizaciji
opreme in usposobljenosti članov.

• Priznanje župana: priznanje župana Občine Selnica ob
Dravi se lahko podeli posameznim občanom Občine
Selnica ob Dravi, podjetjem, zavodom ter drugim
organizacijam in društvom. V letu 2013 prejmejo
županova priznanja:
• Marinka ŠOBER – za dvajsetletno vodenje
Moškega pevskega zbora Kulturnega društva
Pavza.
• Marjan ČEPE – za življenjsko delo na področju
čebelarstva.
• Anton DAJČMAN – za uspešno delo na
področju kmetijstva.

Vsa priznanja bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega
sveta Občine Selnica ob Dravi, ki bo v četrtek, 23. maja
2013.
Vsem prejemnikom občinskih priznanj čestitamo in jim še
naprej želimo tako uspešno delo.
Uredništvo SN
Slobodan TATALOVIČ
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GASILSKA PRAVLJICA V 110-IH LETIH

avnega leta 1903 je v zimskem
času, natančneje 3. novembra,
prvič v Selnici ob Dravi
zatrobil gasilski rog in ustanovljena
je bila prva gasilska četa – požarna
obramba. Na čelu le-te je bil takratni
veletrgovec in posestnik, načelnik
Viktor Jagrič, ki je sodeloval z vodjo
plezalcev Karlom Hiršem, strojnikom
Martinom Hernahom ter adjutantom
Antonom Doplerjem. Soustanovitelj
Nikolaj Kotolenko se je s predanostjo
pridružil drugim ustanovnim članom:
Jakobu Hölzlu, Antonu Kaubeju,
Martinu Javerniku, Jožefu Kranjcu,
Blažu Vanosu, Francu Renatu in
Augustu Krebsu.
Z lastnimi sredstvi so si leta 1904
kupili preprosto ročno brizgalko
'kuelšprico', nameščeno na preprost
dvoetažni samotežni voziček. Ob
požaru leta 1907, kjer je v eni uri
zagorelo šest objektov, pa so selniški
gasilci spoznali, da se morajo bolje
opremiti, in tako so leta 1908 nabavili
prvo brizgalno na ročni pogon, ki so jo

Fajerberg huta

selnica_18.indd 7

Prvi gasilski dom

vlekli konji.
Prvi gasilski dom je v sodelovanju z
občino in občinskimi veljaki nastal v
takratni osnovni šoli, kjer so odstopili
prostor požrtvovalnim gasilcem.
Ker je prva svetovna vojna mobilizirala
večino članov, je načelnik Jagrič na
poziv oblasti leta 1919 sklical občni
zbor in dal nov povod za razvoj in
krepitev gasilstva v Selnici ob Dravi od

leta 1920 naprej. Leta 1925 je zagorela
stanovanjska in gospodarska hiša pri
Forneciju, kjer so ognjeni zublji uničili
celotno gasilsko kroniko. Tako se je leta vse do danes prenašala po ustnem
izročilu.
Po udaru strele v cerkev sv. Janeza nad
Selnico leta 1930 so gasilci spoznali,
da morajo posodobiti svojo opremo,
saj so se nemočni borili z ognjem.
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Leto kasneje so blagoslovili prvo
motorno brizgalno. Le 7 let kasneje so
razvili svoj prapor, še leto kasneje pa
predelali tovorni avto Austro-Daimler
v gasilskega, katerega je zamenjal
SPA – legenda med vozili, ki je gasil
največji gozdni požar v Selnici leta
1943, 85 hektarjev med Šturmovo
grabo in domačijo Grušovnik.
Regina Bruder je požrtvovalnim
gasilcem leta 1951 podarila zemljišče,
na katerem so začeli graditi gasilsko
garažo, 'fajerberg huto', in vanjo leta
1956 postavili vozilo TAM Pionir, po
domače Praga (Jula).
Dva moža sta prav posebej
zaznamovala razvoj gasilstva v Selnici
ob Dravi, in sicer Jurij Lep st. in Branko
Žaucer st..
Jurij Lep st. je postal predsednik
leta
1964
ter
med
svojim
predsednikovanjem postavil nov
gasilski dom na del temeljev 'fajerberg
hute', zato je še dandanes med nami
kot častni predsednik. Povezanost
krajanov se je poznala tudi med
sodelovanjem s HE Fala, le-ti so
gasilcem podarili sodobno motorno
črpalko.
Branko Žaucer st. je postal poveljnik
leta 1975 in poskrbel je, da je v garažo
prišla najsodobnejša tehnika, kot je
vozilo TAM 125 T 10 – Dojc za prevoz
vode. Za svoje delo je prejel najvišje
gasilsko priznanje RS, kipec Matevža
Haceta. Ker ga na žalost ni več med
nami, naj živi lep spomin nanj.
OGZ
Maribor-Ruše
je
bila
ustanovljena leta 1983 in tako letos
obeležujemo 30-letnico delovanja
GZ Ruše, ki uresničuje želje, združuje
vseh šest društev ter skrbi za
povezanost gasilcev tako na področju
izobraževanja kot tudi pri večjih
intervencijah znotraj zveze, saj jih
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koordinira, da se jim ni treba zanašati
na pomoč drugih zvez ali poklicnih
gasilcev.
Od leta 1987 do leta 2003 se je
gasilsko društvo moderniziralo in v
svoje vrste pripeljalo naslednja vozila:
orodno vozilo TAM 80 T5 (Tamič)
– za prevoz moštva in motorne
brizgalne Rosenbauer, TAM 190 –
avtocisterno ter TAM 190 (Lubica)
– nadgradnjo avtocisterne. Ker pa
se gasilci zavedamo potrebe po
dobrih in zmožnih vozilih ter sami
opremi, smo med leti 2003 in 2008
odprodali starejše modele vozil ter
leta 2003 s pomočjo občine nabavili
IVECO GVC 16/25 (Ivek), leta 2005 s
pomočjo kredita Gasilskega društva
OPEL VIVARO GVM-1 (Pufek) in leta
2008 RENAULT MIDLUM (Katrca).
Nepogrešljiv člen pri zagotavljanju
gasilske tehnične usposobljenosti je
tudi leta 2009 nabavljena motorna
brizgalna Rosenbauer Fox.
Na 110. občnem zboru, 23. februarja
letos, sem postal predsednik
PGD Selnica ob Dravi. S skupnimi
močmi bomo skrbeli, da bomo
kljub pomanjkanju časa in tempu
življenja našli čas za druženje, da
bomo posodabljali opremo in vozila,
se strokovno izobraževali ter znova
začeli pisati kroniko našega gasilstva.
Gasilski dom je ustanova, kjer so vrata
vsakomur odprta. V prenesenem
pomenu bi lahko dejali, da mora v
gasilskem domu zmeraj goreti luč.
Pomembno je, da se čutimo sprejete
in da radi zahajamo vanj.
Zahvala za vse opisano gre tudi
prejšnjemu predsedniku Damjanu
Štegerju, ki je v svojem 23-letnem
predsednikovanju
prispeval
napredek, znanje in prijateljstvo.

Velika zahvala za vso finančno
podporo gre tudi vsem dosedanjim
županom,
predvsem
bivšemu
županu Vladimirju Saboleku, enemu
izmed prvih, ki je imel posluh za naše
želje. Enaka zahvala gre zdajšnjemu
županu Juriju Lepu, kateremu je
dobrobit sokrajanov na prvem
mestu.
Vsa leta so gonilna sila naši veterani,
ki so s svojimi pridnimi rokami in
vsestranskim znanjem pripomogli k
razvoju in vzponu društva. Iskreno
se jim zahvaljujem in si želim, da
bi se še veliko let radi vračali med
nas. Da smo se lahko dotaknili dela
zgodovine delovanja gasilstva, je
vseh 110 let z nami podoživel naš
veteran Evald Maksimiljan Verdonik,
po domače Grabnikov Pubi. Hvala ti!

Ob
takšnih
in
drugačnih
medgeneracijskih sodelovanjih sem
mnenja, da uspeh ne more izostati,
saj gresta mladost in modrost z roko
v roki. Naj zaključim z mislijo: »Človek
človeku prijatelj!«.
NA POMOČ!
Predsednik PGD Selnica ob Dravi:
Igor ŠTRUC, GČ
Fotografije: arhiv društva

»Človek človeku prijatelj!«
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P

PUST JE MIMO – NAJ ŽIVI PUST!

ustni čas, ko smo v norčijah presegli politike,
je mimo. Razlika je v tem ,da smo mi pusta že
zdavnaj zakopali, politika pa je ostala norčava.
Lepo bi bilo, če bi za politiki ostalo toliko lepih
spominov kot za pustnim karnevalom. Slike, ki jih
objavljamo, zgovorno govorijo o domiselnosti , dobri
volji in smehu sodelujočih. Maske so letos prišle iz
skoraj vseh zaselkov občine, pa tudi iz Bresternice in

Ruš. Tudi otroci in krajani so se našemili in tako še
popestrili naš mali karneval. Veseli nas, da vsako leto
pustno povorko spremlja veliko ljudi. Za tiste, ki tako
ali drugače ne morejo od doma, smo skupaj s BKTV
pripravili direkten TV prenos. Pustno rajanje, ki smo
ga načrtovali in pripravili, nam je pokvarilo vreme, saj
se je usula prava snežna ploha.
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Za v prihodnje se ni treba bati, saj slabšega vremena
ne more biti. V načrtu imamo, da prihodnje leto
pustno rajanje pripravimo pod streho. Čeprav
karneval nima tekmovalnega značaja, smo izbrali
tri najbolj domiselne skupinske maske. Izbrani so
bili : Smučarji od Sv. Duha , Perice iz Bresternice in
Kanalizacija iz Ranhofa.
Tudi letos smo sodelovali na pustnem karnevalu na
Ptuju z masko »koline«in vse skupaj popestrili še s
promocijo domačih oblačil iz volne, firme SOVEN
Selnica ob Dravi, in s »Selniško
jabolko«. Takšen je bil napis na
jabolkih, ki jih je kraljica jabolk,
gospodična Ksenija ŽAUCER delila
gledalcem. Lepa rdeča jabolka je
prispevala KZ Selnica ob Dravi.
Da prireditev lahko uspe, je potrebno
vložiti veliko dela in tudi nekaj
sredstev. Zahvala gre Občini Selnica
ob Dravi, Osnovni šoli Selnica ob
Dravi, selniškim gasilcem, podjetju
Soven, vodjem skupinskih mask, vsem
udeležencem v povorki in članom KD
Pavza.
Zapisal:Janko LISJAK
Foto: Benjamin PERKUŠ

Ksenija ŽAUCER
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PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVI
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU

V

nedeljo, 24. marca 2013, so pevke pevskega
društva Lipa v tamkajšnji dvorani organizirale
simpatično prireditev ob materinskem dnevu. Ob
njihovem ubranem petju so za pester program poskrbeli

tudi otroci podružnične šole in vrtca Sveti Duh na Ostrem
Vrhu ter bivši učenci te šole. Predstavili so se s petjem,
plesom in recitacijami. Otroci so izdelali tudi pomladno
sceno z metulji in portreti svojih mam.

Piko na i sta s svojim duhovitim nastopom na različnih
instrumentih dodala gospoda Pišek in Krošlin. Vse ženske
so v dar prejele primule.
Pripravila: Damjana OČKO, profesorica
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ
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MEDNARODNO SODELOVANJE PODRUŽNIČNE
ŠOLE SV. DUH NA OSTREM VRHU IN VS LUČANE

T

udi v letošnjem šolskem letu podružnična šola
Sv. Duh na Ostrem vrhu aktivno sodeluje z VS v
sosednjih Lučanah. Naši učenci so z vrstniki iz Lučan
preživeli zanimiv januarski dan v sosednji Avstriji. Prva
ura pouka je potekala v razredu, kjer smo se pogovarjali
o značilnostih gozda, posebej smo se posvetili zajcu. Po
malici smo se odpravili v gozd. Pot nas je vodila na hrib ob
Lučanah, od koder se nam je odprl čudovit pogled proti Sv.
Duhu na Ostrem vrhu. Vso pot smo iskali sledi v snegu in
ugotavljali, h kateri živali sodijo. Nato smo ob robu gozda
zakurili ogenj, si pekli hrenovke in skuhali čaj.

Pripravili smo si slastno pojedino.

Dan smo zaključili z izdelovanjem različnih skulptur iz
snega. Tudi komunikacija med nami je bila zanimiva,
saj je potekala v treh jezikih: nemškem, slovenskem in

V

angleškem. Polni novih doživetij smo se domov vrnili z
željo, da se kmalu spet srečamo.

Zapisala: Damjana OČKO, profesorica RP
Foto: Damjana OČKO

VELIKONOČNE DELAVNICE
PRI SVETEM DUHU NA OSTREM VRHU

elika noč je največji krščanski praznik. V tednu pred
tem praznikom smo na podružnični šoli in vrtcu Sv.
Duh na Ostrem Vrhu izdelovali velikonočne izdelke.
Tudi letos smo k ustvarjanju povabili starše, ki vedno znova
vnesejo svežino s svojimi idejami. Materiali, iz katerih so
letos nastajali zajčki, pisanice, kokoške in košarice, so
bili papir, lepenka in karton. Otroci so si pri delu razvijali
motorične spretnosti, prostorske predstave, občutek za
stabilnost kiparskega izdelka in kiparske izrazne zmožnosti.
Glede na različno starost otrok smo strokovne delavke
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delo organizirale tako,
da so bili otroci pri delu
čim bolj samostojni in pri
tem negovali individualni
likovni izraz. Vsako takšno
druženje pa je tudi
priložnost za krepitev
dobrih
medsebojnih
odnosov in sproščen
pogovor.
Prispevek in fotografije: Damjana OČKO, profesorica

TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
To, kar sem v življenju dosegla do sedaj, je šele termin je od 13. do 19. maja, razširjeni pa od 1. maja do
30. junija. Organizatorja prireditev OŠ Selnica ob Dravi
začetek. Še vedno imam občutek, da nič ne vem.
(Sapana Gantharb)

T

udi letos v naši občini v okviru tedna Vseživljenjskega
učenja organiziramo različne prireditve. Uradni

in Turistično društvo Selnica ob Dravi organizirata pod
okriljem tematskega oz. območnega koordinatorja CEZAM
Ruše naslednje prireditve:

Zap.
št.

Naslov prireditve

1.

Pogovor ob knjigi bibliopreventiva

2.

Predstavitev projekta Pika
Nogavička

Maja Vačun, knjižničarka
in Katja Repolusk,
psihologinja
Učiteljice in učenci prve
triade OŠ Selnica ob Dravi

3.

Predstavitev raziskovalnih
nalog

4.

Izvajalci

Ura

Kraj

20. 5. 2013

17.00

Knjižnica v OŠ
Selnica ob Dravi

21. 5. 2013

17.00

Učenci OŠ Selnica ob
Dravi in mentorice

21. 5. 2013

18.00

Balkonske zasaditve

Turistično društvo in
klub Gaia

22. 5. 2013

18.00

Sejna soba v
občinski stavbi

5.

Pavliha noče v šolodramska predstava s
plesnimi točkami

Učenci dramskega
in plesnega krožka
OŠ Selnica ob Dravi z
mentoricami

25. 5. 2013

10.00

Slomškov dom v
Selnici ob Dravi

6.

Delo v šolskem čebelnjaku
– ure odprtih vrat v okviru
projekta LAS Jabolko in
Zdrave šole

5. 6.
in
19. 6. 2013

Od 16.00
do
Čebelnjak za
18.00
hladilnico sadja v
Selnici ob Dravi

Učenci čebelarskega
krožka OŠ Selnica ob Dravi
in mentor

Datum

V šotoru na igrišču
za OŠ Selnica
Multimedijska
učilnica v OŠ
Selnica

Vljudno vabljeni na prireditve in predavanja, ne bo vam žal.
Damjana OČKO, vodja dejavnosti TVU
Selniške novice 18 / maj 2013
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PREDSTAVLJAMO DVA MLADA SELNIČANA
– DRŽAVNA PRVAKA V VESLANJU
Jernej OSVALD, rojen leta 1999,
in tri leta starejši Rok PARTLIČ sta
ta dva mlada veslača. Oba sta člana
Veslaškega kluba Dravske elektrarne
Maribor.
Jernej OSVALD (na sredini) tekmuje
med mlajšimi pionirji. Obiskuje 8.b
razred Osnovne šole Selnica ob Dravi.
Zavzeto in prizadevno trenira že četrto
leto – šest- krat na teden, po dve uri
na dan. Uspehi niso izostali.
V svoji starostni kategoriji dosega
lepe rezultate V prejšnji sezoni je v
enojcu dosegel kar devet prvih mest,
tretji mesti pa še v enojnem dvojcu
in četvercu. Na letošnjem državnem
prvenstvu na Bledu so si mariborski
veslači priveslali neverjetnih enajst
naslovov državnih prvakov. V
kategoriji mlajših pionirjev si je naslov
državnega prvaka priveslal Jernej
OSVALD. Jernej se zaveda, da se za
svoje uspehe lahko zahvali staršem,
ki ga vsak dan vozijo na treninge,
trenerjem v klubu in podpori
razredničarke ter svojih sošolcev.

Rok PARTLIČ tekmuje med mlajšimi
mladinci. Obiskuje Srednjo prometno
šolo Maribor-smer tehnik varovanja.
Njegovi hobiji so kolesarjenje,
gasilstvo in taborništvo. Tudi on
zavzeto vadi in je dosegel nekaj lepih
rezultatov.
Tudi on je postal državni prvak na
letošnjem državnem prvenstvu na
Bledu – v enojcu, v kategoriji mlajši
mladinci. Lanska sezona je bila sicer
zanj uspešnejša kot letošnja – kljub
letošnjem naslovu državnega prvaka
v svoji kategoriji. Sam najbolj ceni lani
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osvojeno prvo mesto na šesteroboju
v San Georgio de Nogara v Italiji. Upa,
da bo letos ponovil lansko uspešno
sezono.
Obema želimo še mnogo uspehov in
seveda zavzete vadbe, saj brez le-te
ni mogoče dosegati dobrih rezultatov.
Poleg Roka in Jerneja je med nami
še nekaj prizadevnih in uspešnih
športnikov, ki jih bomo predstavili v
naslednjih številkah Selniških novic.
Uredništvo Selniških novic
Fotografiji: arhiv VK DEM

Sp. Selnica 8, 2352 Selnica ob Dravi

Zraven vseh vulkanizerskih storitev Vam ponujamo tudi:
-avtooptika za vsa vozila
-menjava zavornih kolutov, oblog, končnikov, amortizerjev..
-menjava olj ter filtrov (Castrol, Total, Elf, Aral..)
-akumulatorji TOPLA (na zalogi)
-žarnice za vozila
-zunanje in notranje čiščenje vozil
-avto kozmetika

Vse rezervne dele Vam dobavimo ter vgradimo po ugodnih cenah!

Vabljeni v našo servisno delavnico, kjer se bomo tako kot
vsako leto potrudili, da bo Vaša vožnja varna in brez težav.

Selniške novice 18 / maj 2013

selnica_18.indd 14

13.5.2013 15:08:01

Občina Selnica ob Dravi

OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA JABOLKO
IZ OŠ SELNICA OB DRAVI

O

troška skupina JABOLKO deluje
že tretje šolsko leto. V skupini
pleše 11 otrok, starih od 6 do 11 let.
Nastopamo na šolskih in lokalnih
prireditvah. Otroci zelo radi obiskujejo
folklorni krožek, saj se tukaj naučijo
plesa, petja, ljudskih in drugih iger,
ljudskih običajev ipd. Na harmoniko
pa nas že drugo leto spremlja Dominik
Felič, učenec 9. razreda OŠ Selnica ob
Dravi. Letos ga z udarjanjem kladiva
na nakovalo spremlja njegov sošolec
Jaka Štruc.
S spletom IGRAMO SE KOVAČA
smo se predstavili na FOLKLORNEM
FESTIVALU V PEKRAH, NA OBMOČNI
REVIJI
OTROŠKIH
FOLKLORNIH
SKUPIN V ZGORNJI VELKI ter na
prireditvi ZLATA VRTNICA V SELNICI
OB DRAVI.

V spletu Igramo se kovača se
otroci - dečki ob čudenju najdenih
predmetih
(nakovalo,
kladivo,
predpasnik, podkev) učijo pravilno

kovati. Poskusijo in norčujejo se drug
iz drugega. Kovati ni lahko, zato to
pokaže kovač Jaka, ki začne ritmično
udarjati s kladivom na nakovalo in
tako naredi uvod v petje ljudske
pesmi Kovač, ki jo, prihajajoč na oder,
pojejo dekleta, katerim se pridružijo
fantje. Nato učenci plešejo kosmatačo
in rašplo, se šalijo, igrajo izštevanke,
ugotavljajo uganko o kovaču in lovijo.
Na koncu ob ritmu melodije Moj
očka ima konjička dva odhopsajo z
odra. Ostane kovač, ki ne opazi, da je
sam na odru. Ko to le opazi, preneha
kovati, pobere rekvizite in odide z
odra.
Mentorici: Nataša JAVORNIK
in Andreja ROBIČ

N

BRALNA NOČ

a podružnici Gradišče na Kozjaku smo imeli v
okviru podaljšanega bivanja BRALNO NOČ. Učenci
so bili navdušeni nad pravljicami, ki jih je brala
učiteljica Barbara Volmajer, nad igrami in kvizom, nad
nočnim pohodom z lučkami, nad slastno pico in predvsem

nad prenočitvijo v razredu v spalnih vrečah in na blazinah.
V sen jih je zazibal slovenski film Kekec. Bilo je zabavno in
učenci upajo, da bo naslednje leto tudi tako.
Učiteljici OPB: Zvonka REPNIK in Alenka KASJAK
Selniške novice 18 / maj 2013
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LUTKOVNA IGRICA

Učenci podružnice Gradišče na Kozjaku

Z

adnji torek v mesecu februarju so nas na podružnici
Gradišče na Kozjaku obiskale lutkarice iz lutkovnega
društva Lučka iz Trbovelj. Predstavile so nam
lutkovno igrico z naslovom Razbojnik z rumeno liso. Kuna
zlatica je bila zelo prebrisana, a ne tako zelo, da bi snedla
ubogi majhni sinički, ki sta pridno čakali mamico. Medtem
ko je varuška sova Ula zaspala, je najmanjša sinička kljub
svarilom starejše zletela iz gnezda in radovedno opazovala
prvi sneg. Kuna je izkoristila priložnost in siničko zgrabila
za rep, a ta ji je zadnji trenutek ušla. Ko sova ugotovi svojo
napako, naredi past za kuno: s smolo premaže storže in
kuna žalostna, vsa zlepljena s storži in smolo, odide s
praznim želodcem domov. Hja, včasih je lahko pretirana
radovednost, neizkušenost in neubogljivost zelo nevarna.
Zato pozor, otroci: previdnost ni nikoli odveč!
Hvala kulturnemu društvu LUČKA. Zelo smo uživali.

Besedilo in fotografije: Nataša JAVORNIK

SELNIŠKI OBRAZI V DRUGIH MEDIJIH
V reviji Naša žena objavljena fotografije frizerke,
obrtnice iz Selnice ob Dravi – Zvezdane TOMŠIČ.
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PRIČAKALI SMO DEDKA MRAZA

V

Gradišču na Kozjaku smo
tudi letošnje šolsko leto v
prazničnem decembru z
veseljem pričakali dedka Mraza.
Učenci naše podružnice smo se
predstavili s kratko enodejanko
Novo leto.
Program so popestrili učenci 3.
razredov centralne šole z igro
Lunino kraljestvo pod vodstvom
učiteljic
Eve Hriberšek in

N

Daniele Bugarin. Tako učencem
kot učiteljicama se iskreno
zahvaljujemo, da so se vabilu
prijazno odzvali. Starši iz Gradišča
na Kozjaku pa so nas prijazno
pogostili z dobrotami iz domače
kmečke kuhinje. Hvala vsem.
Pripravila: Nataša JAVORNIK, prof.
Foto: Nataša JAVORNIK

»ŽIRAFA« S ČETVORČKI

aša kmetija se nahaja daleč od strupenih plinov.
Obdana je s travniki in gozdom. Za vse površine
in živali skrbi družina Karčovnik, po domače »Pri
Urbanu«.
Na naših travnikih se pasejo koze. Eno izmed njih smo
poimenovali »Žirafa«, saj je od vseh koz največja in
najbolj steguje svoj dolgi vrat. In ta naša »žirafa« je
letos imela četvorčke. Vsi so se skotili živi in zdravi in
lepo napredujejo. Najmanjšega smo od začetka hranili
po steklenički, čez nekaj dni pa je pil mleko kar iz lončka.
Zdaj so stari mesec in pol in so pravi mali navihančki.
ČE ŽELIM BITI ZDRAV, BOM PIL KOZJE MLEKO.
Prispevek in fotografija: Roman KARČOVNIK
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PUST
Rija, rijaraja,
pust se sprehaja,
zemljo z zeleno
barvo pomlaja.

V

času
norčavega
pusta smo svojo podobo
spremenili tudi učenci z
učiteljicami na podružnici
Gradišče na Kozjaku. Šolski
prag so prestopili dimnikarja,
muce, klovn, Pika Nogavička,
hudička, kraljična, krava,
smrt, zajec, gusar in vampir…
ojej. Na pomoč!

Pustno rajanje smo zaključili z
ustvarjalno delavnico o polstenju.
S tehniko polstenja nas je seznanila

gospa Marija Srblin in naše delo zelo
pohvalila. Gospe Srblin se iskreno
zahvaljujemo za obisk in z veseljem

se bomo odzvali njenemu povabilu v
njihovo delavnico v Selnici.

Pripravila: Nataša JAVORNIK, prof.
Foto: Nataša JAVORNIK
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VELIKONOČNE DELAVNICE V GRADIŠČU

V

Gradišču na Kozjaku smo v okviru velikonočnih
praznikov in prihajajočega dneva mater učenci
na podružnici skupaj s starši, starimi starši in drugimi
sorodniki izvedli velikonočno delavnico. Izdelovali smo
velikonočne aranžmaje, krasili pisanice, izdelovali zajčke,

piščančke in kaširali košarice. Svoje izdelke smo razstavili
na prireditvi ob materinskem dnevu, kjer smo z igro in
lutkovno predstavo Začni dan z nasmehom vsem materam
polepšali njihov praznik.
Učenci s podružnice Gradišče na Kozjaku
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PREŠERNO PO PREŠERNU
NAGOVOR: Selničani smo bili deležni vrhunske kulturne
prireditve, ki je nastala po idejni zasnovi gospe Božene
Kreuh. Vsi nastopajoči so bili odlični. Hvala za lep kulturni
dogodek vsem.

GOVOR OB KULTURNEM PRAZNIKU
Ko sem dobila povabilo, da spregovorim na današnji
proslavi, sem bila najprej presenečena, nato začudena in
kot iz topa sem izstrelila - NE! Nato molk pa telefonski klic,
nato »Zakaj pa ne!«.
Zaj vam bom povejdla, kak smo se včosih špilali. V noši
garaži smo prpravlali proslave no druge igrce. Vse laužnke
sn vkup poklicala, jim prpravla vloge, pol smo se učili.
Ko smo znali, smo poklicali noše starše, da so prišli na
predstavo. Pobirali smo vstopnino, da smo si pol šli kupit
južno. Nismo hteli jest domočega kruha pa klobos, kupit
smo si šli žemlo pa pariško. Najrajši pa sn se špilala za
učitlco. Jaz sn učila, moji lauženki pa so bli sestra Jasna,
Urška je še bla premicena, pa Letka no Majda, sestrična
Andreja, Mojca je še bla cou micena, pa sosedi Vanja no
Gordana. Učila sn jih brat pa pisat pa računat. Bla sn huda,
mela sn šibo, s kiro sn toukla po mizi, če niso znali. Moja
mama se je kuj križala, ko je že vejdla, da toto tak ne more
it.
Moja igra je postala resničnost. Že 30 let vztrajam, vodim,
učim in vzgajam najmlajše šolarje. Zelo lep poklic, lepo
poslanstvo, le gledati moraš s srcem, kot pravi Mali princ.
Ni lepšega, da pride učenec, se stisne k tebi in ti reče: »Joj,
učiteljica, kak ste pa vi mehki.« … Vendar pa vzgajati in
učiti v današnji družbi ni preprosto.
Pred mnogimi leti je bilo v šolski kroniki zapisano. Citiram:
»Pouk je imel namen dati otroku poleg umskih pridobitev
tudi sposobnosti kritične presoje. Srčna vzgoja otrok je bila
deležna še posebne pozornosti. Neprisiljeno se jim kaže
lepo vedenje, spoštovanje starejših ljudi, pomoč manjšim
otrokom. Pozdravljanje se uči. Z doslednostjo, začrtano
vzgojo in trdim, vendar ljubeznivim vodstvom se ga vodi
na pošteno cesto odraslega človeka.« Konec citata.
Danes pravimo vsemu zapisanemu na začetku šolskega
leta takole:
»Šola je prostor, kjer se srečujeta mladostna razigranost
in radovednost z izkušnjami in široko paleto znanj. Želja
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naše šole je, da z odgovornim in strokovnim ravnanjem
ter s spoštljivim odnosom ustvarja prijetno sobivanje vseh
strokovnih delavcev šole, učencev in staršev.« To je vizija
šole.
Poleg zapisane vizije imamo tudi prednostne naloge,
katere želimo tekom leta uresničevati.
A vendar otroci so in bodo vedno otroci, so odraz domače
in šolske vzgoje, odraz družbe, ki je izgubila smisel
za vrednote, ljubezen in prijateljstvo. Kako naj učimo
domovinsko vzgojo, če pa se še danes, po toliko letih
samostojnosti, pred državnim praznikom prepirajo o naši
himni?
Šola so učenci in učitelji, šola je življenje, če so v njej
delavni, zagnani, motivirani učitelji in učenci. Trudimo se.
Ostanimo še pri moji šoli. Letos praznuje 70 let. 23.
novembra 1943 je bila otvoritev stavbe z dvanajstimi
velikimi svetlimi učilnicami, širokimi hodniki, lepo avlo in
stanovanji za učitelje. Ali veste, da so bili topoli in kasneje
lipe dolga leta zaščitni znak šole?
S šolo sta tesno povezana jezik, njegova narečja (slišali ste
selniški štajerski govor) in kultura. Ko smo že pri jeziku
- z njim pokažemo svoje znanje, omiko in še kaj. Nikoli
nimamo druge možnosti, da naredimo prvi vtis. Seveda pa
je vprašanje, kdaj, kaj in komu povedati. Je bolje govoriti
preveč ali premalo? Slovenci smo znani po zaprtosti in
zadržanosti. Je v vinu resnica ali nam le odveže jezik?
Včasih je bolje skrbno premisliti o tem, kaj bomo komu rekli
in kako, še zlasti, če smo spregovorili in povedali tudi to, o
čemer bi bilo bolje molčati. Včasih je resnica zelo boleča,
a jo je treba povedati. Toda kako? Počasi, prepričljivo, brez
čustvene obarvanosti, vzkipljivosti, groženj, grdih besed.
Dopustimo človeku, da pove to, kar misli, ne segajmo mu
v besedo, sprejmimo kritiko - najbrž ni bila izrečena kar
tako.
Jezik pa niso le izgovorjene besede, ampak tudi zapisane.
Vedimo, da sta oba pomembna. Gojiti in skrbeti je
potrebno za knjižni materni jezik, ki se v eri informativne
komunikacijske tehnologije in družabnih omrežij nekoliko
izgublja.
O domovina, kaj se ne zavedaš, da potrebuješ svoje
najmočnejše orožje: jezik? Se počutiš tako zelo varno?
Kdaj bo skrb za jezik tvoja osnovna obrambna doktrina?
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Ali ne slišiš glasov, ki ti pravijo, da bodo tvoji možje svojo
državo zapravili, saj bodo razprodali gospodarstvo in
potacali kulturo? Hodiš po zemlji naši in piješ nje prelesti
– kako dolgo?
Tikmenski je zapisal: »Če govoriš s pametjo, je jezik tvoja
odlika. Če govoriš, kar ti pride na pamet, je jezik tvoja
nesreča.«
Ste že kdaj v samoti razmišljali o kulturi? Kaj je to? Kultura
je način življenja, je naša ozaveščenost, sposobnost, da
uzremo, tako kot je uzrl Srečko Kosovel:
SONCE NA TRAVI, KAKO JE ZELENO,
KAKO JE DOBER ČLOVEK V NARAVI,
KOT PTICA, KI PLAVA PRETIHO NAD NAMI.
Dobeseden prevod besede »kultura« je gojiti in se na
splošno nanaša na oblike človeške dejavnosti. Širše
označuje izraz »kultura« vse produkte posameznika,
skupine ali družbe inteligentnih bitij. Sem spadajo: tehnika,
umetnost, znanost, moralni sistemi, značilna vedenja in
navade. Različne človeške družbe imajo različne kulture,
osebna kultura posameznika pa se lahko razlikuje od
kulture drugega.
Ljudje smo različni in hvala za to različnost. Saj le na ta
način se lahko pokažemo, pridemo do izraza. Vsak na
drugačen, svojstven način.
Kako pa razmišljam jaz?
Že pred mnogimi leti sem prišla do spoznanja, da brez
kulture ne morem živeti. Je del mojega življenja. Ne morete
in ne boste mi vzeli kulture, čeprav politiki to želijo, želijo
me narediti nekulturno. Oni menijo, da le petica da ime
sloveče, da človek toliko velja, kolikor plača. Ne. Pridnost,
delavnost, poštenost, iskrenost da ime sloveče. Ne, ne
morete mi, nam vzeti kulture! Pesnica Ana Rostohar je
dejala: »Ne more se vzeti otroštva, kot vrisku ne vzameš
odmeva ali solzi njene soli.«
Ne. In če se boste vsi vi in seveda še bolj tisti, ki so danes
ostali pred vrati Slomškovega doma v toplem objemu
doma, malo zamislili nad našo domačo kulturo, boste
rekli: »No, pa gremo pogumno naprej.«
Vem, da poti nazaj ni, da gremo naprej po poti novega
svečanega kulturnega doma. Ne, ne bomo se več grdo
gledali med društvi. Zakaj to počnete, dragi kolegi? Pravite,
da ste kulturni. Zakaj berem in slišim, da lahko v Selnici
uspe samo tisti, ki je član KD PAVZA? Zakaj pišete, da se v

Selnici vse leto ne dela nič drugega kot izbira kraljico jabolk.
Veste, zakaj? Ker ne spremljate domače kulture, ker ne
veste, da v našem kulturnem društvu poje že 30 let MPZ,
likovniki se predstavljajo na številnih razstavah v občini
in zunaj nje, glasbeniki pojejo in nam igrajo, da sekcija
za ohranjanje kulturne dediščine pripravlja odmevna
martinovanja in pustovanja, igralci vas nasmejemo s
komedijami, ki jih za vas pripravljamo, da imamo na leto
do 30 gostovanj po Sloveniji, da je naša dramska sekcija
pobudnik in ustanovitelj ABONMAJA KOMEDIJE, ki že
četrto leto gosti različna kulturna društva iz Slovenije, da
imamo zelo pridno mladinsko dramsko skupino Navihanci,
ki prav tako glas Selnice ob Dravi ponaša naokoli. Vsega
tega nočete slišati. Le zakaj ne? Naše KD je veliko in v njem
je aktivnih tričetrt članov. Ne pet, ne deset, vsi, kolikor ne
delajo v sekcijah, nam finančno ali moralno pomagajo.
Tako se dela kultura.
Kaj pa naši cilji, ki jih imamo vse preveč? In ko jih dosežemo,
hlepimo po novih in novih. Kje so meje? Vlasta Nussdorfer
je v knjigi Abeceda življenja zapisala (citiram): »Ali je res
pametno pisati cilje in jim slediti. Ali je bolje živeti za kak
lep sončni vzhod, prve zvončke, ki oznanjajo pomlad, pa
ptičje petje, ki ga skoraj ne poznamo več. Ustavi se za
trenutek, dragi človek, saj si uničil že ves ozonski plašč,
izropal zemljo in povzročil kisli dež, pregnal ptiče ter
spoznal sto in eno bolezen.«
Moje življenje in moji cilji so šola in učenci, moje življenje
je igranje in delo v dramski sekciji, moje življenje je tudi
moja družina.
Kakorkoli že, na nas je, da kulturni praznik, pa tudi dneve
po njem, preživimo kar se da prešerno, zavedajoč se, da je
nasmeh tudi MONO LIZO obdržal pri življenju do današnjih
dni.
Polonca Perkuš, prof.

Še nekaj otroških zgodbic:
PREŠEREN PO PREŠERNU
V Vrbi, pri lipi je živel,
po Primicevi Juliji je hrepenel.
Da ljubiti je ni smel,
strašno je trpel.
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Če še danes bi živel,
bi z nami himno pel,
Tako pa v Kranju je pokopan,
po svojih Poezijah po svetu znan.

Zoja Lipovnik, 2.a

se kepali. Opica Koka je zadela slona Samota v uho. Ko je
bila Julija že blizu Romejevega doma, jo je zajel vihar in
jo odnesel vstran. Začela je klicati na pomoč. Romeo jo je
slišal, prav tako vse živali. Rešili so Julijo in priredili veliko
zabavo.

Zoja Valh, 2.a

JABOLKA IN FANTEK
Nekoč je živelo jabolko na drevesu. Nekega dne je prišel
fantek, ki mu je bilo ime Tomaž. Videl je jabolko na drevesu.
Odtrgal ga je. Jabolko je reklo: Prosim ne me pojesti. O, pa
si živo, imaš usta in oči, ne , ne bom te pojedel. Tako sta se
spoprijateljila in srečno živela do konca svojih dni.
Nik Omanović, 2.a

POČASNI POLŽ
Nekoč je živel polž. To ni navaden polž, ta polž je bil nekaj
posebnega. Neko jutro se je polž izgubil. Priletel je majhen
metulj in ga vprašal: »Kako ti je ime?« »Jaz nimam imena«,
je odgovoril polž. »Kako to, da nimaš imena, vsak ga mora
imeti?« Kako ga mora imeti, jaz ga nimam! »Saj si ga lahko
izmisliš«, je rekel metulj. »Dobro, ime mi bo Nik.« »Joj,
kako lepo ime«, je rekel metulj. Polž je vprašal metulja,
kako mu je ime. Ana sem. Tako sta skupaj živela do konca
svojih dni. KONEC!
Nika Štelcer, 2.a

LISICA IN ZAJČEK
Zajec Robi je skakljal po travniku in si prepeval pesem,
saj je bil pesnik. Lisica Sara ga je gledala, saj je bila tudi
ona pesnica. Lisica Sara je vedela, da zajec Robi obnavlja
pesem. Lisica Sara je skočila iz grmovja in ga vprašala: »Kaj
delaš zajec?« Zajec je odgovoril, da obnavlja pesem. »A
jo lahko tudi jaz?« »Seveda Sara, kar poskusi, jaz pa grem
jest.« Tako je zajec Robi jedel hruške in pesnil pesmi, lisica
pa ga je gledala.

Helena Hekič, 2.a

ROMEO IN JULIJA
Nekoč je živela Julija in nekoč je živel Romeo. Bila sta
prijatelja. Bila sta lev in levinja. Imela sta prijatelje: opico
Koko, papagaja Kokija, slona Samota, noja Pikija. Nekega
zimskega dne je živali zeblo. Julija je odšla na mraz, da bi
obiskala Romeja, toplo se je oblekla. Ostali prijatelji so

22

TU JE LEPO
Tu je lepo,
nebo se sveti v sanjah.
Tu je lepo,
gozd diši po mahu.
Tu je lepo,
travniki so polni rožic.
Rožice rastejo do neba.

Zoja Valh, 2.a

ŠPELA IN NOVA ŠOLA
Špela je končala prvi razred. Morala je iti na drugo šolo.
»Ampak, mama, nočem na drugo šolo,« je zajokala Špela.
Mama ni popustila. Špela se je morala umiti. V kad si je
natočila vodo. Mama je šla v kuhinjo ter Špelo še enkrat
spomnila, da gre naslednji dan v novo šolo. Špela je
zaspala. Zbudil jo je petelin s svojim: kikiriki. »Špela, obleci
se, vzemi torbo in takoj v avto,« je rekla mama. Mama jo je
komaj zvlekla v novo šolo. Ko pa je mama prišla po Špelo
in jo vprašala, kako je bilo, ji je Špela odgovorila: SUPER!
TO JE NAJBOLJŠA ŠOLA NA CELEM SVETU.
Nuša Hlade, 2.a

DVE MUCI
Nekoč sta živeli dve muci. Bili sta zelo igrivi. Pri igri sta
se pogosto zgrizli. Nekega dne je Mavrica Marelico tako
močno ugriznila, da je Marelica zbežala od doma. Mavrica
se je nekaj časa pretvarjala, da je to sploh ne zanima,
potem pa je začela pogrešati sestrico. Odločila se je, da jo
bo poiskala. Tri dni jo je iskala, vendar je ni našla. Bila je
zelo žalostna. Ko je prišla domov, jo je Marelica že čakala.
Zmenili sta se, da se pri igranju ne bosta več grizli.

Siniša Aleksič Peter, 2.a
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22. APRIL, »DAN ZEMLJE« JE TD SELNICA OB DRAVI
PROSLAVILO S POSADITVIJO SADNEGA DREVESA SORTE
BOSKOP NA DOMAČIJI ANDREJA IN VALENTINE REPOLUSK

Tu sadno drevo posadi se simbol slovenstva in dobrih ljudi
in s tem se praznik »DAN ZEMLJE«
slavi.

zračnost in zmerno toplo talno
vlažnost. Rodi bolj pozno. V polni
rodnosti rodi zmerno do obilno,
precej redno, odvisno od vremenskih
razmer med cvetenjem.
Zori konec septembra. Uporaben je
od novembra do januarja, v dobrih in
vlažnih kleteh tudi dalje.

Zastavlja se nam vprašanje:
»KAJ JE JABOLKO«?
To je sadež, ki raste na drevesu,
imenovanem JABLANA. Spada med
kulturne rastline, ki jih je vzgojil človek
s pomočjo križanja. Korenine JABOLKA
izvirajo iz Azije. V Evropo je verjetno
prispela s trgovci. Ima veliko zdravilnih
učinkov, saj na to temo obstaja tudi
pregovor: »ENO JABOLKO NA DAN
ODŽENE ZDRAVNIKA STRAN«.
Vsak dan pa ga uporabljamo za
izdelovanje odličnega jabolčnega
soka, kisa, žganja, nenazadnje pa tudi
za izdelovanje marmelade, čežane, za
sadno pecivo in sušeno sadje.

V namen praznika so posadili sadiko,
potomko stare sorte jablan, imenovano
BOSKOP.

To je zimska sorta in spada med
tehnološko najzahtevnejše sorte.
Izvira iz Nizozemske. Drevo je zelo
bujne rasti, je najodpornejše proti
škrlupu. Srednje občutljivo je za
jablanovo plesen, raka in zimski mraz.
Cveti srednje zgodaj. Zahteva visoko

Plodovi so po večini debeli, okroglo
ploščati in nepravilne oblike. Pecelj
je kratek, koža je hrapava, bolj ali
manj rjasta, sicer pa zelenkasta, na
sončni strani le včasih malo rdeča.
Meso je čvrsto, sočno in prijetnega
kiselkastega okusa. Za odtise in
prevoze ni občutljivo.
»V sladko jabolko ugriznem rad,
da njen sok mi usta orosi
in dragocenih vitaminov v telo
spusti.«
Prispevek in fotografije,
Zdenka GRADIŠNIK
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ŠOLA V NARAVI 2013 – KRANJSKA GORA,
OŠ SELNICA OB DRAVI – 5. RAZRED
Se z meglo in soncem smo se borili,
vsak dan se po snežnih strminah spustili.
Utrujenost smo z igro in plesom premagovali
in na koncu skoraj vsi smučati znali.

K

ot že nekaj preteklih generacij selniških petošolcev
je tudi letošnja preživela nepozabno zimsko šolo v
naravi v Kranjski Gori.

Kranjska Gora

Šole se je udeležilo 36 učencev – med njimi tudi dva
učenca, Aljaž in Andrej, s podružnice Gradišče na Kozjaku
ter tri učiteljice spremljevalke: Viktorija, Urška in Zdenka.
Uresničili smo vse cilje, s poudarkom na alpskem
smučanju; temu smo posvetili velik del časa, ki smo ga
prebili v CŠOD. Preostanek časa pa so si učenci zapolnjevali
z naravoslovnimi in družboslovnimi vsebinami s področja
gospodarstva in turizma v alpskem svetu. Preizkušali pa
so se tudi v veščinah, kot so smučarski tek in plavanje.
Vsak dan so bile organizirane prostočasne dejavnosti, ki so
bile namenjene spoznavanju, igri in plesu s soudeleženo
šolo Velika Dolina iz okolice Krškega, ki je hkrati z nami
bivala v kranjskogorskem centru.

Kaj so o življenju in delu po končani v šoli v
naravi dejali posamezni učenci?
LAURA: »Bilo je zabavno, predvsem zato, ker sem se
naučila smučati.«
JAKA ČEPE: »V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, saj smo se
v enem tednu preizkusili kar na večjih področjih znanj, kot
so plavanje, smučanje in teki na smučeh … .«
ALJAŽ: »Vse je bilo odlično, le kritično je bilo to, da smo
morali zvečer že ob 22. uri spati in zjutraj zgodaj vstati.«
MOJCA: »Šola v naravi je potekala in se končala brez večjih
poškodb, razen tega, da so nekateri sošolci dobili žulje na
nogah.«
GALA: »Spoznali smo prijatelje iz OŠ Velika Dolina. Škoda,
da je bilo vsega lepega tako hitro konec.«
Besedilo in fotografije prispevala:
Zdenka GRADIŠNIK, učiteljica razrednega pouka
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GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN
KANALIZACIJE JE V POLNEM TEKU

aj vas na začetku tega prispevka
spomnimo za kaj gre. Pred
kratkim so gospodinjstva v naseljih,
kjer se izvaja ali se bo izvajala gradnja
kanalizacije, prejeli zgibanko, ki skuša
pojasniti osnovne značilnosti projekta
»Odvajanje in čiščenje odpadne vode
v porečju Drave – Zgornja Drava«.
Ta zgibanka in dva jumbo panoja v
Selnici sta del informiranja, ki ga za
projekte, ki so financirani s strani EU,
le-ta zahteva. Podobno se dogaja tudi
v drugih občinah, udeleženkah tega
projekta. Vse skupaj nas opozarja,
da so se začele izvajati investicije v
odvajanje in čiščenje odpadne vode
v občinah Dravograd, Muta, Radlje
ob Dravi, Selnica ob Dravi in Vuzenica.
Cilj projekta je izgradnja ustrezne
infrastrukture za odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih vod na
območjih, ki so v državnem programu
opredeljena kot območja, ki morajo
biti opremljena s kanalizacijo, skladno
z evropskimi direktivami na področju
odvajanja in čiščenja odpadnih voda
ter s predpristopno pogodbo in ciljem
zmanjšanja vplivov na okolje.
V občini Selnica ob Dravi je na obstoječi
sistem
kanalizacije
priključenih
približno 1.200 prebivalcev. Drugi
objekti imajo zgrajene individualne

Gradnja ČN

pretočne greznice. Odtoki iz greznic
so speljani v bližnje odvodne jarke ter
v podtalje. Odpadne vode iz greznic
ne ustrezajo zakonskim kriterijem,
ki določajo parametre za izpust
odpadne vode v okolje. Obstoječa
kanalizacija je grajena v mešanem
sistemu. Najstarejša kanalizacija je
bila zgrajena že leta 1963, posamezni
odseki pa so se gradili od leta 1998
dalje. Kanalizacijski sistem Selnica
sestavljajo tri glavne kanalizacijske
veje, ki bodo prebivalcem v naseljih v
občini omogočala priklope na sistem.
V prejšnji številki Selniških novic smo
vas informirali o začetku gradnje
čistilne naprave in kanalizacije.
Gradnja se je namreč začela v
oktobru lani. Dolga zima je vplivala na
tempo gradnje kanalizacije in čistilne
naprave.
Takoj, ko je skopnel sneg, se je gradnja
nadaljevala s polno paro. Tako sedaj
še ne zaostajamo za terminskim
planom gradnje. Približno tretjina
cevi je položenih, polovica črpališč je
zgrajenih, pri gradnji čistilne naprave
pa so gradbinci že krepko pogledali iz
zemlje. Do sedaj gradnje kanalizacije
morda ni bilo moč opaziti, saj se je v
glavnem izvajala tam, kjer ni tako na
očeh. Sedaj pa se gradnja nadaljuje

OPERACIJO DELNO FINANCIRA
OBČINA SELNICA OB DRAVI

tudi tam, kjer bo bistveno vplivala
tudi na naš tempo življenja.
Izvajalec gradenj je izdelal elaborate
zapor cest, pridobljena so tudi vsa
soglasja za zapore. Najbolj moteče
zapore bodo seveda na glavni cesti
G1/1 Maribor – Dravograd. Šlo bo
za polovične zapore, ki bodo močno
upočasnile vožnjo na tej cesti.
Najobčutljivejši del gradnje bo na
relaciji Kmetijska zadruga Selnica, in
sicer po klancu navzgor do Kobanke,
in nato nekoliko lažji del do križišča
proti Rušam. Na tem delu ceste bo
organiziran obvoz za tovorna vozila
preko Ruš. Nekoliko več razumevanja
in strpnosti od udeležencev v prometu

Polaganje cevi.

ČN že gleda iz zemlje.
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bodo terjali tudi priključki na individualne objekte, ko
bo do le-teh kakšen dan oviran dostop. Tudi na drugih
prometnicah bodo občasne zapore. Žal brez tega ne gre.
Pred nekaj dnevi je bila podpisana še zadnja pogodba, ki
omogoča črpanje sredstev za gradnjo. To je pogodba, ki je
podpisana med občinami udeleženkami projekta in državo.
Kot verjetno vemo, je bila pogodba o deležu financiranja
gradnje s strani EU podpisana že pred časom. Sedaj pa so
ustvarjeni vsi pogoji za črpanje sredstev. Medtem sta bili
izstavljeni dve začasni gradbeni situaciji. Tudi ti dve situaciji
sta v skladu s finančnim načrtom izgradnje. Prej omenjene
pogodbe pa sedaj omogočajo nemoteno financiranje s
strani EU in Republike Slovenije.
Že vse od začetka oziroma še v času pridobivanja
projektne dokumentacije je bilo veliko govora o
komunalnem prispevku, ki ga bodo morali uporabniki
kanalizacije plačati po priključitvi na kanalizacijo. V javnosti
je zaokrožilo veliko variant o višini komunalnega prispevka.
V občinski upravi smo ob tem vseskozi opozarjali na to, da
je o višini komunalnega prispevka še prezgodaj govoriti.
Seveda je popolnoma jasno, da so informacije, ki so do
sedaj krožile v javnosti, iz trte zvite. Je pa ob tem potrebno
povedati, da so takšnim govoricam v veliki meri botrovale
tudi novice iz javnih medijev. V medijih se je veliko pisalo
in govorilo o nekaterih občinah v Sloveniji, ki so svojim
občanom »pripravile« nerazumno visoke komunalne

prispevke, in povsem razumljiv je bil velik revolt občanov
iz teh občin.
In kako potekajo priprave na določitev komunalnega
prispevka v našem projektu? Občine, ki sodelujejo v
projektu »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju
Drave – Zgornja Drava« so se prejšnji mesec dogovorile
za izdelavo skupnih izhodišč. To ne pomeni, da bo višina
komunalnega prispevka v vseh teh občinah enaka. Samo
izhodišča bodo enaka, v nadaljevanju določanja višine
pa se bodo posamezne občine odločale popolnoma
neodvisno. Višine posameznega prispevka se bodo določile
z občinskimi odloki, ki jih seveda sprejmejo posamezni
občinski sveti – svetnice in svetniki torej. Višina prispevka
se bo določala v odstotku od deleža, ki ga posamezna
občina prispeva v celotni investiciji posamezne občine.
Verjamemo, da se bodo naše svetnice in svetniki o višini
komunalnega prispevka odločali tudi z veliko mero čuta
socialne pravičnosti. Ob tem naj dodamo še to: vsi tisti,
ki so z občino podpisali pogodbe o ustanovitvi stvarne
služnosti za gradnjo po njihovih zemljiščih, imajo v teh
pogodbah tudi določilo, da se jim v zameno za to prizna
določeno število metrov dolžine priklopa od primarne
kanalizacije. Tudi to bo v veliki meri zmanjšalo višino
dejanskega zneska komunalnega prispevka.
Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
Foto: Slobodan TATALOVIČ

SREČANJE OBRTNIKOV OOZ RUŠE KONEC
LETA 2012 JE BILO ŠE POSEBEJ SVEČANO

O

brtniki Ruš, Selnice ob Dravi in Lovrenca na Pohorju
so se 24. novembra 2012 zbrali na slavnostni
prireditvi v hotelu Veter v Rušah, v sklopu katere so bila
podeljena jubilejna priznanja in plakete članom zbornice
za 10, 20, 30 in 40 let delovanja v obrti. Že tradicionalno
srečanje obrtnikov je bilo tokrat še posebej svečano, saj je
slavila tudi organizatorica srečanja, OOZ Ruše, in sicer 30
let delovanja.
Ravno toliko let delovanja ima za seboj tudi Obrtniški pevski
zbor, ki je pod vodstvom Marinke Šober popestril svečanost
s pevskim vložkom. Svečanost je povezoval Zoran Turk, ki
je zelo uspešno manevriral med podelitvijo priznanj in
kulturnim programom. Prisotne obrtnike, jubilante, goste
in druge udeležence je nagovoril predsednik OOZ Ruše
g. Marijan Hertiš. Za glasbeni presežek so poskrbele štiri

26

mlade profesorice za flavto pod umetniškim imenom
Kvartet Flautistica.
V nadaljevanju objavljamo prejemnike iz Občine Selnica
ob Dravi:
Priznanja za 10 let dela v obrti so prejeli:
• Danilo GORJUP – STAVBNO MIZARSTVO, s.p., Selnica
ob Dravi;
• Lidija BAUMAN – FRIZERSKI SALON LIDIJA STYLING,
s.p., Selnica ob Dravi.
Priznanja s srebrno plaketo za 20 let dela v obrti so
prejeli:
• Cilka PUŠNIK – FRIZERSTVO PRAMEN, s.p., Selnica ob
Dravi. Frizersko dejavnost vsa leta opravlja na domovih
strank. Je komunikativna oseba, ki ji je delo s strankami
v izredno veselje. Vsa leta sledi novim frizerskim

Selniške novice 18 / maj 2013

selnica_18.indd 26

13.5.2013 15:08:24

Občina Selnica ob Dravi

trendom in se udeležuje frizerskih sejmov, seminarjev
in delavnic v Sloveniji in tujini.
• Borut SOTLAR – VODOINSTALATERSTVO, s.p., Selnica
ob Dravi.Svojo delovno mladost je pustil v podjetju
IMP Maribor do leta 1991, ko je vsem znana izguba
jugoslovanskega trga botrovala propadu prej zelo
uspešnim mariborskim podjetjem. Odločil se je za svojo
pot in na področju vodoinstalaterstva delal v Mariboru
in okolici, pa tudi drugod po Sloveniji.
• Zvezdana TOMŠIĆ - FRIZERSKI SALON"ZVEZDANA"
ŽENSKI-MOŠKI-OTROŠKI FRIZERSKI SALON, s.p., Selnica
ob Dravi. Zvezdana je svojo poklicno pot pričela v
Mariboru pri Gospodu Jožetu Matušu. Pri svojih 23 letih
se je Zvezdana odločila stopiti na svojo samostojno pot,

kajti zelo dobro se je zavedala svoje edinstvenosti in si je
v svojem domačem kraju med Selnico in Falo v naselju
Črešnjevec ob Dravi uredila prijeten in urejen frizerski
salon. Je pa Zvezdana poleg svoje dejavnosti vprežena
tudi v organe zbornice, kar nekaj mandatov pa je tudi
predstavnica frizerjev naše zbornice. Redno spremlja
nove trende, se udeležuje strokovnih dogodkov in je
tudi sama pobudnica frizerskih delavnic.
Ob 30. obletnici OOZ Ruše je prejela posebno priznanje
s plaketo za 10–letno uspešno delo in aktivnosti, ki so
bistveno prispevale k delovanju, ugledu in prepoznavnosti
zbornice sekretarka OOZ Ruše Tatjana KOCMUT.
Pripravila: Tatjana KOCMUT

PLAKETO ZLATA VRTNICA PREJEL
BENCINSKI SERVIS PETROL

Slišite, obiskovalci v dvorani,
zunaj že ptički pojo in zvončki cveto.
Trobenta igra, ko iz grma se trobentica poda.
Vijolica čaroben vonj trosi
in ga z vetrom daleč naokrog nosi.
Mačica na veji boža tačice,
svoje drobne mačice,…
okoli pa žafrani se sprehajajo,…

Kaj lepšega bi radi? Pomlad je tu, vse cveti in
poje nežne pesmi o naravi.
Mi pa bi vam radi danes pričarali trenutek,
ki mu da zlat pečat ob podelitvi priznanj in
plakete za ZLATO VRTNICO v naši občini.
Vsakomur naj vlije občutek za lepoto in
urejenost kraja, katerega imamo vsi radi in
smo nanj neizmerno ponosni.
(Zdenka Gradišnik)

Lepo urejena okolica naših
bivalnih prostorov je ponos
vsakemu lastniku. Kako
pomembno je urejeno
okolje za kakovost življenja,
se še posebej zavedajo
dobitniki priznanj in plakete
Zlata vrtnica za leto 2012
v naši občini. Vsako leto
podelimo 24 priznanj in eno
plaketo zlata vrtnica. Te je
Turistično društvo podelilo
prvi petek v mesecu aprilu
v Slomškovem domu.
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Plaketo zlata vrtnica je letos prejel Bencinski servis Petrol
iz Selnice ob Dravi. Pred tem so že bili nagrajeni s pohvalo
leta 2002 in 2006. V letu 2012 pa so prejeli tudi priznanje
Turistične zveze Slovenije za drugi najlepše urejen
bencinski servis v državi.

Očiščene in skrbno negovane zelene površine so v zadnjih
letih popestrili tudi z izvirnimi dekoracijami ob različnih
praznikih. Poslovodkinja, gospa Nataša Šarman, skupaj
s svojimi zaposlenimi vlaga veliko truda v zunanji videz
bencinskega servisa in s tem pomembno prispeva k
urejenemu videzu našega kraja.

Vsako leto na prireditvi izberemo posebnega nagrajenca.
Letos je ta čast pripadla podjetju Soven iz Selnice ob Dravi.
Ustanovitelja in lastnika Leon in Marija Srblin sta od vsega
začetka ustvarjala trdno blagovno znamko Soven, ki je
danes prepoznavna doma in v tujini, s tem pa tudi naš
kraj in občina Selnica ob Dravi. Z njuno pomočjo ima naša
Kraljica jabolk čudovito obleko. Vedno sta pripravljena
prisluhniti društvom v naši občini in jim po njunih
zmožnostih pomagati. V Turističnem društvu Selnica ob
Dravi smo še posebej ponosni, saj bomo zaradi njune
predanosti kraju postavili Čevljarsko muzejsko zbirko v
prostorih njunega podjetja.
TURIZEM SMO LJUDJE IN SKUPAJ USTVARJAMO TURIZEM.
Pripravila: Damjana OČKO
Foto: Foto Anka in Damjana OČKO

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA IN
DEKLET SELNICA OB DRAVI V LETU 2012

L

eto je naokoli. Ne pretiravam, če rečem, da uspešno.
Bilo je delavno, zabavno, napeto, kreativno.In če
primerjamo s političnega vidika, dosti bolj umirjeno-brez
kreganja, ni bilo izstopov iz društva, na srečo nas ulica ne
preganja, ni bilo nobenih ovadb.
Lovke naše hobotnice (delovne) so enakomerno
razporejene, nobena ne prevladuje. To pa zato, ker so vse
naše diplome brez plagiatov, naše znanje pa pridobljeno
z delom, poštenostjo in zdravim razumom. In še nekaj je
treba poudariti - skromnost. Nihče ne hrepeni po velikem
zaslužku in dobičku, vsi vemo, da tudi odpravnine ne
bo prejela nobena. Več kot to nam pomeni veselje in

28

zadovoljstvo nas samih ter ljudi, s katerimi se družimo in
sodelujemo.
S politiko se torej ne moremo in ne želimo primerjati.
Uporabne so nam lahko le njihove fraze: stopimo skupaj,
s srcem za Slovenijo, za skupno dobro ipd. Ni potrebno,
da nas opazujejo iz ptičje hišice, imamo dovolj ponosa in
samozavesti, da se lahko brez zadržkov javno pojavljamo
v naši vasi pa tudi v širši okolici. Ker znamo in zmoremo.
Tako je povedala Mojca Roj - predsednica DPŽD Selnica
ob Dravi na letošnjem občnem zboru Društva, ki je bil
7.3.2013 na Slemenu.
Zapisala: Tončka FAŠNIK

Selniške novice 18 / maj 2013

selnica_18.indd 28

13.5.2013 15:08:31

Občina Selnica ob Dravi

JEZIKOVNE DROBTINICE
SLOVENSKI FRAZEMI
(NADALJEVANJE)

P

o Slovarju slovenskih frazemov
dr. Janeza Kebra so izbrani
nekateri frazemi. Frazeološke enote
ali frazemi so stalne besedne zveze,
katerih namen ni ali je samo delno
ugotovljiv iz pomenov njegovih
sestavin. Navajam nadaljevanje
izbora frazemov.
Imeti dolgo lajtengo: biti nekoliko
omejen, počasen v dojemanju; niti
lasu ne skriviti komu: ne storiti
komu nič hudega; puliti si lase:
biti zelo žalosten, obupan; za lase
privlečen: neprimeren, neutemeljen;
debela laž: velika, očitna laž; biti na
tankem ledu: biti v negotovosti, v
nevarnem položaju; speljati koga
na led: prevarati, ukaniti koga;
orati ledino: prvi delati na kakem
področju; na vsem lepem: nenadoma,
nepričakovano; biti malo čez les:
čudaški, neumen; leta suhih krav: čas
pomanjkanja, krizno obdobje; boriti
se kot lev: zelo pogumno in vztrajno se
boriti; levica ne ve, kaj dela desnica:
delo, dejavnost, organizacija česa
niso medsebojno usklajeni; lezenje
v rit: pretirana vdanost, prijaznost z
namenom pridobiti si naklonjenost;
dobiti koga na limanice: prevarati
koga, ukaniti koga; kot listja in trave:
zelo veliko, mnogo; delati za božji lon:
zastonj, brezplačno; pristaviti svoj

piskrček: pri čem tudi zase poiskati
korist; lov na čarovnice: fanatično
preganjanje nasprotne ideologije in
njenih pristašev; biti tak, da ga je treba
iskati z lučjo pri belem dnevu: biti zelo
dober, izreden; luč na koncu tunela:
upanje na rešitev iz težkega položaja;
črna luknja: kraj, kjer kaj izginja; skriti
se v mišjo luknjo: pritajiti se, ne upati
se prikazati; biti za luno: biti neumen,
naiven,zaostal; lajati v luno: nemočno
groziti; luna nosi koga: je zmeden
neuravnovešen; luna trka koga:
govori, ravna nespametno; znajti se
pod lupo: biti pod temeljito kontrolo
koga; čez veliko lužo: v Ameriko; biti
komu mačeha: biti kot slaba mati;
hoditi kot maček okrog vrele kaše:
izogibati se česa; imeti mačka: slabo se
počutiti; kot star maček: kot spreten,
prebrisan človek; prenašati kaj kot
mačka mlade: nenehno prenašati kaj;
moja malenkost: jaz; sedeti kot lipov
bog: sedeti negibno, togo; biti napet
kot marela: biti zelo napet; greti se
kakor martinček: uživati na soncu;
imeti maslo na glavi: ne biti nedolžen,
napraviti prekrške; božja mast: kar
je odrešujoče; brezova mast: udarci
s šibo; stopiti pred matičarja: civilno
se poročiti; matilda je pobrala koga:
kdo je umrl; pijan kakor mavra: zelo
pijan; z vsemi mažami namazan:
zvit, prebrisan; vleči se kot megla:

zelo počasi, leno iti; vrniti komu milo
za drago: odgovoriti na enak način;
mešati komu štrene: ovirati načrte,
namere; nova metla: novi vodstveni
in posebno prizadeven; imeti sršene
v riti: biti nemiren, nestrpen, siten;
imeti kaj v malem prstu: dobro
znati, poznati kaj; gledati kakor miš
iz moke: zaradi zaspanosti imeti
priprte oči; reven kot cerkvena miš:
zelo reven; tih kot miška: zelo tih;
mlatenje prazne slame: vsebinsko
prazno govorjenje; biti v kaši, zosu:
biti v neprijetnem položaju; brati
komu kozje molitvice: oštevati koga;
knjižni molj: kdor zelo rad bere; malo
morgen: neuresničljivost česa; imeti
kurjo pamet: biti omejen, neumen;
priden kot mravlja, kot čebela: zelo
priden; delati iz muhe slona: močno
pretiravati; ne biti od muh: biti
pomemben, vreden; kuhati mulo:
kazati jezo, nejevoljo; biti v malih
nebesih: biti zelo srečen; pod milim
nebom: na prostem v naravi; lepa
nedelja: žegnanje, proščenje; kot
kmečka nevesta: zelo sramežljiv, v
zadregi; viseti na nitki: biti ogrožen,
v nevarnosti; vstati z levo nogo: biti
nerazpoložen; potegniti koga za nos:
prevarati, ukaniti koga; v nos gre komu
kaj: čutiti se užaljenega, prizadetega;
postaviti kaj na nož: tvegati.
Akad. prof. dr. Zinka Zorko
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OZNAČBE NA EKOLOŠKIH IZDELKIH

V

sak dan nas z reklamami in različnimi medijskimi
triki bombardirajo, naj uživamo zdravo prehrano,
naj živimo zdravo. Kakšna je ta hrana? Kako živeti zdravo?
Smo pred težkim vprašanjem, še posebej, če nismo
seznanjeni z dejanskim stanjem na trgu, kjer se nekateri
bogatijo predvsem zaradi naše nevednosti, nepoučenosti,
časovne in denarne stiske.
Uživajmo lokalno pridelano hrano! Sliši se lepo, vendar še
ne pomeni, da je vedno dobro in kvalitetno. Na tržnicah so
pridelki z različnih kmetij. Branjevke, ki ponujajo pridelke,
so zelo prepričljive kako je vse domače, neškropljeno,
pridelano z veliko muke in nazadnje še ekološko. Žal pa
nikoli svojih trditev ne potrdijo z dokazilom. Če si vzamemo
čas in se sprehodimo po tržnici med branjevkami, povsod
ista zgodba in povrh so si pridelki zelo podobni po
velikosti, barvi, obliki in kvaliteti. Čeprav so korenčki ali
motovilec rastli v Prlekiji, drugi v Slovenskih goricah, tretji
na Kobanskem. Od kod takšna podobnost? V veliki meri
imajo vsi enakega dobavitelja, običajno veletrgovca, ki
pripelje vso zelenjavo iz centralnega skladišča v Italiji. So
pa tudi izjeme, ki ponujajo lokalne pridelke, ki pa, žal, niso
lepi za oko in običajno jih ni na tržnici, ampak so v prodaji
pri kmetu doma. Previdni moramo biti že pri regratu, ki
zagotovo ni uvožen, žal pa je v večini primerov nabran v
močno škropljenih vinogradih, na z gnojnico ali greznico
politih travnikih in ob prometnih cestah. Sedaj pa se
vprašamo, ali je to še zdravo.
Roko na srce. Najboljša je tista zelenjava, ki si jo pridelamo
sami. Z njo smo skupaj od semena do njenega konca
na našem krožniku. Kljub temu pa moramo sebe imeti
toliko radi, da ne nasedemo lepim slikam v revijah, kjer
je čudovita zelenjava in ogromen pridelek. Prav tako ne
smemo zavidati sosedu, če ima boljši pridelek. Za vsem,
kar je lepo, veliko, se skrivajo škodljive snovi za naše
telo. Pričnimo že pri semenu, ki je v veliki meri gensko
spremenjeno, razkuženo, obsevano in preparirano z
različnimi kemikalijami, tudi z insekticidi (na embalaži
napis tretirano). Rastline, vzgojene iz takšnih semen, zelo
težko oziroma je ne moremo vzgojiti ekološko, ker se
težko prilagaja vremenskim pogojem in brani pred napadi
škodljivcev. Tako smo dobesedno prisiljeni, da jo vsaj malo
poškropimo z enim izmed preparatov. Takšnemu pridelku
pa ne moremo reči, da je ekološki. Precej na slabšem smo,
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če posejemo hibridna semena (oznaka na embalaži F1). Ta
semena so samo za enkratno uporabo. Če bi želeli iz rastline,
zrasle iz teh semen, naslednje leto vzgojiti novo rastlino, bi
bil naš uspeh bolj jalov. Zavedati se moramo, da nekatera
semena vsebujejo tudi živalske gene.
Če želimo na svojem vrtu gojiti ekološko zelenjavo brez
uporabe umetnih gnojil in pesticidov, moramo uporabiti
ekološka semena (na embalaži imajo ekološko oznako).
Prilagojena so pogojem za rast brez vseh kemikalij in
odpornejša na vplive iz okolja. Rastline, vzgojene iz takšnih
semen, veliko laže prenašajo vse vremenske spremembe
in so odpornejše, še posebej, če so bila semena avtohtona
oziroma domača. Rastline imajo tako večjo prehrambno
vrednost in prispevajo v veliki meri k našemu zdravju. Zlasti
je to pomembno za najmlajše člane družine, saj se dobra in
zdrava prehrana izkaže kot dobra naložba za starost.
Povpraševanje po ekoloških pridelkih se veča, hkrati pa
tudi ozaveščenost ljudi, da morajo nekaj storiti zase in
svoje zdravje. Še vedno pa veliko ljudi ne verjame v bio oz.
ekološke izdelke. Poglavitni razlog je v tem, ker mešajo pojme
ekološko pridelovanje, sonaravno in integrirano. Nekateri
vidijo ekološkega kmeta, kako pridelek škropi, pri tem pa se
ne vprašajo, s čim škropi. Ali v tolažbo sami sebi rečejo, kaj
bo ekološko ali bio, če pa je ves zrak zastrupljen. Zrak morda
že, hrane zaradi tega ni treba še dodatno zastrupljati. Zrak
smo uničili ravno iz tega razloga, ker smo tako razmišljali.
Zato moramo nekaj spremeniti v naših glavah, da nam bodo
prihodnji rodovi hvaležni.
Kupci ekoloških izdelkov se dobro zavedajo, kaj kupujejo
in kako so ti izdelki označeni. Večini označbe na izdelkih
niso poznane in jih v veliki meri tudi zavedejo. Z vstopom
v Evropsko unijo se je v Evropi poenotila tudi označba na
ekoloških izdelkih.

SI-EKO-001
Kmetijstvo EU

SI-EKO-002
Kmetijstvo zunaj EU

AT-BIO-901
Osterreich landwirtschaft

B-ORG-05
Non-EU agriculture

Uradni znak Evropske unije za pogoje za ekološko pridelavo
in predelavo ekoloških živil lahko uporablja vsak, ki izpolnjuje
pogoje, določene v Uredbi Sveta in Komisije EU. Znak je
obvezen za vse ekološke pridelovalce in predelovalce.
Pod uradnim znakom Evropske unije je vedno navedena
država in številka kontrolne službe, ki izvaja kontrolo. (SI-

Selniške novice 18 / maj 2013

selnica_18.indd 30

13.5.2013 15:08:33

Občina Selnica ob Dravi
EKO-001: Slovenija, kontrolo izvaja Inštitut KON-CERT
iz Maribora. SI-EKO-002: Slovenija, kontrolo izvaja IKC
Maribor. AT-BIO-901: Avstrija, izvaja Bio Avstrija). Pod to
številko je navedena država porekla. Običajno je navedeno
kmetijstvo EU, to pomeni proizvodnjo znotraj Evropske
unije. Lahko je navedeno kmetijstvo države porekla
(Osterreich landwirschaft). Kmetijstvo zunaj EU pomeni
poreklo držav, ki niso članice Evropske unije. Zato moramo
vedno pogledati državo porekla na embalaži (seveda, če
je bil proizvajalec tako dober in jo je navedel). Poreklo je
lahko zapisano tudi malo zavajajoče (kmetijstvo EU/zunaj
EU), to lahko pomeni, da je nekaj sestavin v kupljenem
artiklu iz Evropske unije, nekatere pa iz drugih držav.
Lahko pa so vse sestavine zunaj EU, ker proizvajalec tega
ni ustrezno označil.
Ne glede na to lahko uradnemu znaku popolnoma
zaupamo. Izdelki so ne glede na državo porekla ekološki in
strogo nadzorovani v vseh državah. Poleg te označbe so na
izdelkih še drugi znaki.

Znak BIO
Podeljuje ga
Inštitut KON-CERTMaribor

Znak BIODAR
Slovenska znamka

Znak DEMETER
Svetovna znamka

Znak BIO zagotavlja skladnost pridelave, predelave,
pakiranja, skladiščenja in transporta ekoloških pridelkov,
živil in krmil z veljavnimi predpisi za ekološko kmetovanje.
Nadzor je strog in sledljivost zagotovljena v vsakem
trenutku. Pravico uporabe zaščitnega znaka na embalaži
ima samo tisti, ki ima veljavni ekološki certifikat.
BIODAR je kolektivna slovenska znamka za označevanje
živil iz nadzorovane ekološke pridelave. Izdelki so pridelani
ali predelani v skladu z veljavnimi predpisi za ekološko
kmetijstvo in standardi za ekološko kmetovanje Zveze
združenj ekoloških kmetov Slovenije. Standardi zveze so
strožji od predpisov za ekološko kmetijstvo. Zajamčeno je,
da živila prihajajo s kmetije, ki je v celoti preusmerjena
v ekološko pridelavo. Na embalaži živil je navedena tudi
individualna šifra uporabnika, njegovo ime in naslov. Tako
je sledljivost v celoti zagotovljena. Moramo se zavedati,
da proizvajalci, ki si pridobijo znak Biodar, vložijo v to
veliko dela in se potem trudijo, da obdržijo nivo kvalitete
in s tem tudi zadovoljstvo svojih kupcev. Pridobitev znaka
je zahtevna, izgubiš pa ga lahko zelo hitro. Kontrolne
službe redno izvajajo nadzor, že ob najmanjši napaki sledi
opozorilo, če se napaka pravočasno ne odpravi ali če se
ponovi, sledi odvzem certifikata. Večletni trud čez noč

postane ničen, tudi to je razlog več, da lahko zaupamo
ekološkim izdelkom .
Demeter je svetovna blagovna znamka za ekološke pridelke
oziroma živila, ki so pridelana in predelana po biološkodinamični metodi v skladu s smernicami DEMETER.
Znamko DEMETER smejo uporabljati le pogodbeni
partnerji, ki so podvrženi strogi kontroli, predpogoj pa
je, da je bodoči uporabnik blagovne znamke DEMETER že
najmanj 2 leti v ekološki kontroli. Za postopek certifikacije
je potrebna vključitev v Zavod DEMETER Slovenija. Izdelki
z oznako Demeter so najbolj strogo kontrolirani od samega
nastanka (sajenja in priprave tal) do konca, ko se izdelek
ponudi kupcu (velja tudi za embalažo).

Oznaki za živila brez GSO Znak za certifikat Vegan

Živila brez Glutena

Z oznako živila brez gensko spremenjenih organizmov
so označena naslednja certificirana živila: mleko in
mlečni izdelki, jajca, meso in izdelki iz mesa in živila, ki
vsebujejo naštete sestavine, ter druga živila (ki vsebujejo
med drugim: sojo, oljno ogrščico, koruzo …). Oznaka je
zelo pomembna in med ljudmi dobiva vse večjo veljavo,
na trgu je vedno več gensko spremenjene zelenjave, ki
vsebuje gensko zasnovo živalskega izvora.
Veganstvo je ena izmed oblik vegetarijanstva. Veganci
se striktno odpovedujejo mesu, mleku, jajcem oziroma
vsej prehrani, ki vsebuje prej naštete izdelke. V omejenih
količinah uživajo sol, sladkor in belo moko. Odpovedujejo
se kavi, tobaku, alkoholu in se v glavnem prehranjujejo
z ekološko pridelano prehrano. Ravno iz tega razloga je
pomembno, da so živila za vegance ustrezno označena
(znak Vegan). Zanimivo, da skrajni vegani ne jedo niti
krompirja, jajčevcev, paradižnika in paprike. To pa jim še
dodatno oteži iskanje ustreznega prehrambnega artikla,
ki bi ustrezal njihovemu načinu prehranjevanja.
Veliko težavo pri prehranjevanju oziroma iskanju
ustreznega živila imajo ljudje, ki so zboleli za celiakijo. Žal
je obolelih vedno več otrok, katerim povzroča največ težav
gluten, katerega najdemo v pšenici, piri, rži, ječmenu in
s tem v vseh izdelkih, ki imajo v svoji sestavi omenjena
žita. Tako glutena ne najdemo samo v pekovskih izdelkih,
vsebujejo ga razne omake, juhe iz vrečke, zelenjavne
paštete, različni namazi, pivo, vino. Oboleli oz. občutljivi na
gluten lahko imajo pri zaužitju glutena zelo resne težave,
ki se kažejo v težavah s črevesjem in lahko privedejo celo
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do smrti. Zato morajo dosledno uživati živila, ki nosijo
brez-glutensko označbo.
Vedno več ekološko pridelanih živil nosi
oznako Fairtrade. Označba predstavlja
organizacijo, ki se zavzema za zmanjšanje
revščine v državah zunaj EU. Proizvajalcem
ponuja boljše, bolj pravične pogoje za odkup
pridelkov. Fartrade podpira trajnostni razvoj majhnih
proizvajalcev in kmetov v najrevnejših državah sveta.

V

Vsak dan slišimo ˝eko ne obstaja, vse je škropljeno˝, ˝bio,
eko, to je zavajanje˝. Bio -kdo verjame v to˝? Vedno več
ljudi se zaveda, da je ekološko pridelana hrana bistveno
bolj zdrava, boljšega, bolj polnega okusa, laže prebavljiva
in po njej se bolje počutiš. Uporaba bio prehrane ni modni
hit, postaja nujno zlo, če bomo želeli živeti kvalitetno in
bistveno manj stresno življenje. Pridelajmo si sami čim več
in ne bo nam potrebno dvomiti, ali je izdelek narejen na
ustrezen način.
Pripravil: Janez URBAS

PREDAVANJE SIMONE ŠKET

okviru občinskega praznika
bo Kulturno - izobraževalno
društvo
˝Janez
Urbas˝
organiziralo predavanje, v katerem se
bomo seznanili s težavami obolelih za
rakom, potekom zdravljenja, dietami
in postom ter kako ostati na težavni
poti do ozdravitve. Predavanje bo v
sejni sobi občinske zgradbe v torek,
21. 5. 2013, ob 18. uri.
Boj z neusmiljeno boleznijo bo
predstavila Simona Šket, ki je sama
prehodila težko pot in sedaj želi
svoje izkušnje in spoznanja deliti še z
drugimi, ki so, žal, prišli na to neželeno
pot. Simona pravi: ˝Verjamem, da

Simona ŠKET

imamo prav sami največjo moč pri
preprečevanju te hude bolezni. Žal
mi je, da vsega tega nisem vedela že
kot otrok, saj bi mi bilo prizaneseno
za marsikatero bolečino. Ravno zato
pa vam svoja znanja posredujem, ker
si želim, da bi bili srečni brez bolečin.
Veliko uspeha pri spremljanju samega

sebe. In če si boste dovolj želeli, vam
bo uspelo.˝
Na predavanju boste dobili odgovore
na številna vprašanja, zvedeli boste,
kako lahko s pravilno prehrano in
načinom življenja napravite čudež.
˝Zame ni več nemogočega. Vedno
sem se podajala na neznane poti in
imela sem jasno zastavljene cilje…
Ko se ozrem nazaj in pomislim, kaj
vse sem v šestih letih doživela, komaj
lahko verjamem…Danes je vse za
mano in presrečna sem, saj mi je
uspelo doseči največji cilj – ozdravela
sem.˝
Pripravil: Janez Urbas

PREDSTAVITEV ENOTNIH OBLAČIL
TURISTIČNEGA DRUŠTVA SELNICA OB DRAVI

T

uristično društvo Selnica ob Dravi je bilo v lanskem
letu uspešno pri prijavi projekta Nakup oblek
za enoten izgled, za katera bomo pridobili tudi
sredstva LEADER. V okviru projekta bodo izdelani kompleti
ženskih in moških volnenih oblačil, s katerimi želimo
poenotiti izgled članov društva. Z aktivnostmi smo pričeli
v mesecu marcu, v okviru občinskega praznika Občine
Selnica ob Dravi 2013 pa se bomo članice in člani društva
že predstavili v izdelanih enotnih oblačilih, ki bodo postala
naš prepoznaven in zaščitni znak. In kje nas boste lahko

prvič videli in ocenjevali naš izgled? To se bo zgodilo v
soboto, 18. 5. 2013, ko bomo sodelovali na Dnevu odprtih
vrat proizvodnega podjetja Soven, obenem pa bo na ta
dan ob 11. uri potekala tudi otvoritev Čevljarskega muzeja,
ki ga bomo uredili člani in članice našega društva. Torej, se
vidimo?
Vaše Turistično društvo
Vaše Turistično društvo
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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ŠTIRJE LETNI ČASI
»LETNI ČASI, kam hitite, niti ure ne zamudite.«
Prišla je pomlad.
Obdana s soncem iz navad.
Mlada, lepa in prijazna
lahkih nog skače naokrog.
A ko pride pa poletje,
da mu vselej prosto pot,
da ne pride do kakšnih zmot.
Potrka zdaj poletje.
Oj, kako zunaj toplo sonce sije!
Lepoto nam odkrije.
Ej, poglej, kako zdaj vse cveti in raste!
To bo bogastvo za vse prihajajoče dni.
Jesen se za to že od daleč smeji,
enkratnih pridelkov si zagotovo želi.

Jesen se s sladkobo v srcu obrača ,
egoizma ne pozna.
Srečna vsa vse plodove v shrambo da.
Enakega ji letnega časa ni.
Nikoli se ničesar ne boji.

Zima se počivat odpravi,
idiličnost narave si ustvari.
Mraz in sneg praznike krasita,
a prihoda srčnih mož se neizmerno veselita.
Pa srečno in uspešno,
brez zmot in nadlog skozi vse dni, vse mesece in vsa leta
našega in vašega življenja.
Besedilo in fotografije:
Zdenka GRADIŠNIK
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18. TRADICIONALNO ROMANJE MARIBORSKE
METROPOLIJE BEOGRAD IN NIŠ
4. DO 6. APRIL 2013

Naši nasmejani obrazi pred pravoslavno cerkvijo sv. Jurija

L

etošnje že 18. romanje
mariborske metropolije je
bilo nekaj posebnega, saj prav
to leto mineva 1700 let, odkar je
cesar Konstantin Veliki s socesarjem
Licinijem leta 313 izdal svoj sloviti
Milanski edikt, s katerim je krščanstvo
postalo svobodno in enakopravno z
drugimi verami v Rimskem cesarstvu.
Ob tej pomembni obletnici nas je
romarska pot popeljala v osrčje
nekdanje države Jugoslavije, najprej
v Beograd in zatem v Niš – rojstno
mesto Konstantina Velikega.
Vsaka pot ima svoj začetek. Naša se
je pričela v zgodnjih jutranjih urah
4. aprila, ko nas je avtobus popeljal
proti Hrvaški. Nedavno zgrajena
avtocesta nas je vodila mimo
Zagreba, Slavonskega Broda do kraja
Djakovo. To mesto leži v Slavoniji, v
pokrajini, prekriti z veliko hrastovimi
gozdovi, zato je tu doma znana
lesna industrija. Že od daleč nas je
očarala največja cerkev na Hrvaškem,
mogočna stolnica sv. apostolov
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Petra in Pavla, kjer smo imeli prvo
romarsko mašo. V njej smo obiskali
grob škofa Josipa J. Strossmayerja,
ki sodi med najpomembnejše
osebnosti v hrvaški zgodovini. Zatem
smo se odpravili naprej proti Srbiji.
Prestopiti smo morali hrvaško-srbsko
mejo, kjer smo obujali spomine na
čakanje ob prestopu meja. Dvignjena
zapornica nam je odprla pot proti
Beogradu, glavnemu mestu Srbije,
ki hrani veličastno zgodovino, saj so
se na njegovih tleh odvijale številne
odločilne bitke; reka Sava se tu izliva
v mogočno Donavo.
V avtobusu se je naši izkušeni vodnici
pridružil razgledan srbski vodnik.
Spotoma smo si ogledovali stari in

Cerkev sv. Save v Beogradu

novi del mesta. V novem delu so
pritegnile pozornost velike zgradbe
s sodobnim pridihom, od trgovskih
zgradb, hotelov do športnih središč.
V starem delu smo osupnili ob
pogledu na ruševine, ki so še ostale
od nedavnih bombnih napadov; ob
njih so stale spet čudovite hiše, malo
naprej pa smo se že soočili z revščino.
Povsod je bilo veliko bujnega drevja,
ki je žarelo v pomladnem videzu. Ni
nam ušla televizijska hiša Pink, znana
po svojem sporedu tudi pri nas, ter
Beli dvor, ki je povezan z zgodovino
kraljeve dinastije Karađordževićev.
Beseda je nanesla na še živečo
Jovanko Broz, ko smo se vozili mimo
njene hiše; peljali smo se tudi mimo
Hiše cvetja in videli še nemalo drugih
znanih ustanov.
Po krožnem ogledu mesta z
avtobusom smo se sprehodili do
največje pravoslavne cerkve; njen
zavetnik je sv. Sava. Začeli so jo
graditi leta 1935, dokončana naj bi
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Notranjost stolnice sv. apostolov Petra
in Pavla

Pred cerkvijo sv.Jurija - Oplenac

bila leta 2020. Notranjost je še pravo
gradbišče, a že sedaj daje občutek
mogočnosti in le slutili smo lahko,
kako čudovita bo ob dovršitvi, ko jo
bodo z mozaiki opremili ruski umetniki
– ikonopisci. Za lažjo predstavo naj
služi navedba, da so leta 2007 na vrh
cerkve namestili 40-tonsko kupolo,
nad njo pa 12 m visok pozlačen križ.
Veličastna cerkev je vidna skoraj z
vseh strani Beograda.
Začelo se je mračiti; ostali smo brez
avtobusa, saj se je le-ta pokvaril. Kljub
vsemu smo dobre volje počakali na
drugega, ki nas je odpeljal do parka,
imenovanega Kalemegdan. Večerni
sprehod po 53 ha velikem parku
nam je pričaral posebno doživetje
in dospeli smo do razgledne točke, s
katere se nam je odprl čudovit pogled
na mesto Beograd, ki je kar žarelo v
večerni osvetljenosti. Znotraj parka
je na ogled postavljeno težje vojaško
orožje, ki je del muzejske zbirke.
Ni moč spregledati niti mogočnega
spomenika, ki predstavlja golo moško
postavo in je simbol samega mesta.
Večerna ura je že klicala k večerji in
spancu, zato smo se odpravili proti
hotelu, se okrepčali ter spočili.
Novo jutro se je pričelo z zajtrkom
ter veselo novico, da je naš avtobus
popravljen in pripravljen za pot proti
cerkvi sv. Antona, ki jo je zasnoval

naš arhitekt Jože Plečnik. Po jutranji
maši je sledila vožnja na jug, do Niša.
To je drugo največje srbsko mesto
in pomembno prometno križišče,
ki leži ob reki Nišavi na kraju, kjer je
bila nekoč ugledna rimska naselbina
Naissus, rojstni kraj Konstantina
Velikega. Pred ogledom znamenitosti
nas je pričakalo prijetno presenečenje.
Turistična agencija Aritours, ki letos
praznuje 20. obletnico delovanja, je
veselje ob svojem slavju delila tudi z
nami, ko so nas poleg izbornih srbskih
jedi presenetili še domači godbeniki.
Pogostitvi so dodali odlično »jugo«
glasbo ter nas tako vrnili v čas
skupnega domovanja v nekdanji
Jugoslaviji.
Po srbski pojedini nas je čakal ogled
arheološkega območja Mediana, kjer
so Rimljani imeli svoje poletne vile
z vrtovi in vodnjaki ter vodovodom,
zatem kopališče, družabne prostore
in drugo. Danes lahko vidimo ostanke
obzidij zgradb ter talne mozaike. Nato
smo se napotili k spomeniku Ćele Kula
(posrbljen turški izraz Kelle Kule: stolp
iz lobanj). To je kostnica v obliki stolpa,
ki so jo zgradili Turki in vanjo kot svarilo
krajevnemu prebivalstvu vzidali
lobanje srbskih upornikov, pobitih
med prvo srbsko vstajo na Čegru leta
1809. Leta 1892 so okoli stolpa po
načrtih beograjskega arhitekta Leka

zgradili kapelo, da bi stolp obvarovali
pred vremenskimi vplivi. V stolp je
bilo vzidanih 952 lobanj; do danes se
jih je ohranilo le 58. Po osvoboditvi
izpod turške nadoblasti je stolp postal
simbol srbske hrabrosti. Ostalo nam
je še nekaj časa, ki smo ga izkoristili
za kratek potep po mestnem središču.
Dokaj pozno smo se vrnili nazaj v
Beograd, imeli večerjo in šli počivat.
Zadnji, tretji dan se je začel na poseben
način. V stolnici patriarha srbske
pravoslavne Cerkve smo prisostvovali
pravoslavnemu bogoslužju. Izkazana
nam je bila izjemna čast, ko sta
nas nagovorila sam patriarh in
namestnik predstavnika slovenskega
veleposlaništva v Srbiji. Po slovesnosti
smo imeli še zaključno romarsko
mašo v cerkvi sv. Marije, ki sta jo
vodila nadškofa metropolita Stanislav
Hočevar in Marjan Turnšek. Ob koncu
mašnega slavja smo čestitali Slavici
Arih, ki je prav ta dan dopolnila 60 let.
Nazadnje nas je pot vodila
do kraja Topole. Na vzpetini,
imenovani Oplenac, smo si ogledali
pravoslavno cerkev sv. Jurija, pod
katero se nahaja grobnica dinastije
Karađordžević. Celotna notranjost
je obdana s prelepimi mozaiki, ki so
kopije umetnin iz mnogih srbskih
samostanov in cerkva. Ogledali smo
si še park Karađordževićev z nekdanjo
hišo vinogradnikov, ki je danes muzej
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orožja in kmečkega orodja, zatem Karađordževo cerkev,
spomenik Karađordžu, hišo kralja Petra ter kraljevo in
kraljičino vilo.
Sledil je povratek proti domu. Duhovno in drugo
vsestransko obogatitev smo dopolnjevali v avtobusu z
dobrim razpoloženjem, z molitvijo in s pesmijo. Čeprav
raznolika družba starejših in mlajših romarjev iz različnih

M

LEGENDA SV. JANEZA NEPOMUKA

alo naprej od središča Selnice
ob Dravi v kraju Fala ob reki
Dravi in v zavetju gozda stoji
kar malo »pozabljen« kip sv. Janeza
Nepomuka. Kip je iz peščenjaka in
stoji na kamnitem postavku. Svetnik
je upodobljen v mašniških oblačilih
s krznenim ogrinjalom, čepico
in razpelom v desni roki. Je delo
poznobaročnega kiparja s konca 18.
stoletja. Kip je Občina Selnica ob Dravi
v sodelovanju z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine Maribor v celoti
obnovila v letu 2004, saj ga je »zob«
časa že pošteno načel. Upodobitev
sicer ni tipično tradicionalna, kot jo
poznamo iz podobnih upodobitev
drugod, in ravno zaradi tega je kip
sv. Janeza Nepomuka, ki stoji v naši
občini, še toliko bolj zanimiv.
Sv. Janez Nepomuk se je kot Jan
Welfin rodil leta 1340 (nekateri
podatki govorijo celo o letnici 1350)
v majhnem mestu Pomuk (kasneje
preimenovano v Nepomuk) na
Češkem. Najprej je študiral na univerzi
v Pragi, kasneje pa še v Padovi. Leta
1393 je postal generalni vikar Jana
Jenštejna,
takratnega
praškega
nadškofa. Umrl je nasilne smrti 20.
marca 1393 v Pragi. Leta 1729 ga
je papež Benedikt XIII. razglasil za
svetnika.
Kot govori legenda, je Janez Nepomuk
kot duhovnik služboval pri nadškofu v
Pragi. Ob svojem službovanju pa naj
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koncev Koroške in Štajerske, smo se čutili med seboj
povezane, česar smo se navzeli tudi ob spoznavanju
bogatega izročila srbske pravoslavne Cerkve. Sobotni večer
se je že prevesil v nedeljsko jutro, ko smo začeli izstopati. V
Selnici je 13 tukajšnjih romarjev mahalo v pozdrav onim, ki
so nadaljevali pot po Dravski dolini mimo Slovenj Gradca
do Vitanja.
Zapis in foto: Ines ŠINKO, Karl LAMPREHT

bi postal tudi spovednik češke kraljice.
Kralj Venceslav IV. je začel dvomiti o
zvestobi svoje prelepe žene, zato je
od Janeza zahteval, da mu pove vse,
kar mu je kraljica zaupala. Janeza je
zavezovala spovedna molčečnost.
Kralju ni izdal osebnih pogovor s
kraljico, zato naj bi ga dal kralj mučiti
in kasneje tudi vreči v reko Vltavo,
v kateri je utonil. Sicer zgodba ni
podkrepljena z zgodovinskimi dejstvi,
vendar se je kot glavni razlog za
Janezovo smrt ohranila vse do danes.
Bolj verjetno dejstvo je, da je smrt
Janeza Nepomuka povezana z drugo
zgodbo. Janez je bil skupaj s praškim
nadškofom trden zagovornik katoliške
cerkve, ki si jo je takrat hotel podrediti
češki kralj Venceslav IV.. Ker je v
odsotnosti nadškofa kljub kraljevemu
nasprotovanju
potrdil
izvolitev
benediktinskega opata, ga je kralj dal
zapreti, ga mučil z ognjem in kasneje
ponoči, 20. marca 1393, z mostu vrgel

v Vltavo, v kateri je utonil. Nekateri
podatki govorijo tudi o tem, da naj
bi bil mrtev še preden so ga z mostu
vrgli v Vltavo, vendar je ravno zaradi
povezave z vodo postal zavetnik
vsega, kar je z njo povezano.
Zaradi mučeniške smrti je Janez
Nepomuk postal svetnik in zavetnik
duhovnikov in vseh ljudi, ki so
imeli tedaj opravka z vodo (ribičev,
splavarjev,
čolnarjev,
ladjarjev,
mlinarjev itd.). Kipi svetnika Janeza
Nepomuka zato običajno stojijo
ob vodi oziroma rekah in potokih
ter tudi ob mostovih. Svetnik je
tako nadomestil poganskega boga
Neptuna (grškega Pozejdona, boga
morja). Njegovi kipi so tako po navadi
upodobljeni s križem v roki, prstom
na ustnicah kot znak spovedne
molčečnosti in v »oblačilih« kanonika.
Njegov god praznujemo 16. maja.
Najbolj čaščen je na Češkem, kjer
mu je posvečenih okoli 250 cerkva, v
Sloveniji pa jih je 28, poleg tega ducat
kipov in znamenj. Eden takih kipov
stoji v Selnici bo Dravi (v naselju Fala),
saj skozi našo občino teče reka Drava,
na kateri je bilo v preteklosti močno
prisotno splavarstvo. Tako so kot
zavetnika splavarjev na levem bregu
reke Drave, nasproti falske pečine
postavili kip sv. Janeza Nepomuka.
Pripravil: Lovro MANDL, univ. dipl.
zgodovinar
Fotografija: Lovro MANDL
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DOMOVINA

C

igan Jan hodi po napačni strani asfaltne ceste, ki
pelje skozi gozd. Za njim pripelje kamion, ga oplazi
in zbije v grmovje. Jan obleži.
Čez nekaj časa se nadenj skloni starec z belo brado, ga
strese za ramo in ogovori:
• Kdo si, dragi fant? –
• Sem cigan Jan. –
• In kam si namenjen? –
• Iščem domovino. –
• A tako? In katera je tvoja? –
• Če bi vedel, je ne bi iskal. –
• Saj res. Torej, kakšno domovino bi rad? –
• To moram šele ugotoviti… In kdo ste vi, stari mož?
• Ah, naj te ne skrbi. Sem Abraham in pomagal ti bom
poiskati domovino. –
• Zelo prijazno od vas. –
• Povej, kakšno domovino pa želiš? –
• Takšno…, kjer ne bo težko kaj ukrasti…• Ta bo pa težka. No, poskusiva. –
Abraham zamahne z gorjačo in Jan se znajde na tržnici,
polni dobrot. Ker je lačen, takoj seže po šopu banan.
Branjevka se nalašč obrne stran, zato ji izmakne še jagode
in druge dobrote. Ona pa stopi čez cesto in se zanj sploh
ne zmeni. Jan se sprehaja med stojnicami in si postreže še
s krofi in drugimi stvarmi. Nihče se zanj ne zmeni. Kmalu
se naveliča. Pokliče Abrahama in mu potoži, da mu je v
takšni domovini dolgčas.
Abraham ponovno zamahne z gorjačo.

Ta se čudi:
Res ne vem, kaj hočeš. Poskusim še zadnjič, ti pa se le
odloči, kaj boš.
In spet zamahne z gorjačo.
Tedaj se Jan znajde pred veliko trgovino. Skozi izložbe vidi,
da je tam vse, kar si lahko zamisliš. Toda vrata se ne odpro.
Čez čas ugotovi, da ljudje vstopajo s pomočjo nekakšnih
kartic. Ustavi fanta svojih let in ga prosi za pojasnilo. Ta
mu pove, kako in kje lahko dobi kartico. Na avtomatu
za kartice mora vstaviti svoje podatke. Jan tako tudi
stori. Toda pri vhodu v trgovino začne piskati. Nekdo ga
opozori, da je brez bonusa in da mora kartico napolniti.
Pokaže mu na zgradbo, kjer piše : Agencija za delo.
Tam takoj dobi zaposlitev. Imajo veliko različnih del na
razpolago: lahko kosi travo, čisti okna, striže…kar koli pač
obvlada. A ker Jan najraje dela z računalnikom, se odloči
za knjiženje bonusov.
Kar nekaj ur je že ob računalniku in vse ga boli od sedenja,
pa tudi oči ima utrujene. Vendar je na njegovi kartici že
tudi nekaj bonusa, zato se odloči, da poskusi vstopiti v
trgovino. Ugotovi pa naslednje: več dela, več lahko v
trgovini nakupi. A ker Jan ni prevelik garač, mu zadostuje
zasluženo.
Odide v trgovino in si kupi dobro malico. Po njej sladko
zaspi.
Zbudi ga šofer kamiona in ga sprašuje, kako se počuti. Jan
pa mu odgovori, da tako dobro že dolgo ne; saj je vendar
našel domovino!
Napisala: Sonja ŠTRUC

Tedaj se Jan znajde v veliki sodni dvorani, na zatožni klopi.
Sodnik mu izreka kazen za krajo in moral bo v zapor, od
koder ni mogoče videti niti koščka neba, dreves ali ptic.
Jan se ustraši in hitro pokliče Abrahama na pomoč.
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BOŽIČKOVANJE NA RANHOFU

V

V pričakovanju predstave in Božička

veselem decembru, ko vsi, posebej otroci, nestrpno
pričakujemo božič, smo na Ranhofu zelo aktivni.
Pripravljamo se namreč na prihod Božička, ki
otrokom polepša praznične dni, odrasli pa se ob pripravah
sproščeno družimo in si tako popestrimo praznični čas.
V nedeljo, 23. 12. 2012, je bilo na vasi praznično okrašeno
in osvetljeno, slišala se je božična pesem, na obrazih je bil
nasmeh, v očeh pričakovanje. Ob 17. uri so si otroci skupaj
s starši lahko ogledali kratko predstavo o lepi Sneguljčici,
nagajivih palčkih in hudobni mačehi. Po predstavi smo
v en glas poklicali Božička. Ta se je pripeljal na saneh, ki
so bile v konjski vpregi, ubogi jelenček Rudolf je namreč
zbolel. Preden je Božiček pridnim otrokom razdelil darila,
jih je spomnil na to, da morajo ubogati, si pridno umivati
zobe in jesti veliko sadja ter zelenjave, skupaj z otroki je
Božiček zapel tudi nekaj pesmic in ob slovesu obljubil, da
se bo prihodnje leto gotovo vrnil.
Ob sproščenem klepetu in s toplo skodelico čaja v rokah

Nastopajoči so zaplesali z otroki.

Otroci so Božičku pozorno prisluhnili

smo si, zadovoljni ob uspešno izvedenem drugem
božičkovanju, Ranhoferčani in drugi sodelujoči, ki se jim
iskreno zahvaljujemo, obljubili, da bomo v prihodnjem letu
ponovno združili moči in si polepšali čaroben december.

Božičkovi pomočniki
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Zapisala: Urška VUTE
Foto: Alen RAUH
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DRAMSKA SEKCIJA KD PAVZA
JE GOSTOVALA NA KOROŠKEM

a prijazno povabilo Slovenskega
kulturnega društva iz Sv.
Primoža/St. Primusa v Avstriji
smo se odzvali člani dramske sekcije,
in sicer smo 6. 4. 2013 obiskali ta mali
kraj ob Klopinjskem jezeru.
Člane KD Pavza sta v Sv. Primožu/
St. Primusu sprejela ga. magistrica
Sonja Kert Wakounig, predsednica
Krščanske kulturne zveze, ter
dolgoletni, sedaj že bivši, predsednik
SKD Sv. Primož/St. Primus Stanko
Wakounig. Po prijazni dobrodošlici
sta goste popeljala na ogled turistično
zanimivega Klopinjskega jezera in
okolice.
Največji vtis je na nas naredil obisk
Slovenskega
katoliškega
doma
prosvete Sodalitas v Tinjah. V hiši
izobraževanja, dialoga, umetnosti
in srečanja, kot jo je poimenoval
gospod rektor Jožef Kopeinig, smo
videli ohranjeni originalni izvod
Dalmatinove Biblije iz 16. stoletja,
bogato zbirko likovnih del, ki so
razstavljena v stalnih razstavah,
aktualno razstavo tržaške umetnice

Z gostitelji ob Klopinjskem jezeru

Alenke Viceljo, ki ustvarja likovna dela
s porcelanom, ter, seveda čudoviti
mozaik v kapelici, na katerega so
domačini še posebej ponosni.
Zanimivo je bilo prisluhniti gospodu
Kopeinigu, ki nam je v lepi slovenščini
pojasnil zgodbo in motive mozaika.
Mozaik je delo Marka Rupnika.
Ob 19.30 smo v dvorani lepega
kulturnega doma zaigrali našo
predstavo Pridi gola na večerjo in
z odlično igro dodobra nasmejali

Slovenski katoliški dom prosvete Sodalitas v Tinjah.

publiko. Po predstavi je sledilo
druženje s člani Kulturnega društva
iz Sv. Primoža/St. Primusa, v okviru
katerega deluje več odličnih pevskih
zborov in dramskih skupin. Kulturno
društvo že leto dni vodi gospod Samo
Wakounig.
Sklenili smo, da sodelovanje ohranimo
in resnično bomo veseli, če bodo kdaj
naši gostje!
Zapisala: Stanka BREZNIK
Fotografije: Vili ŠKERBINEK

Mozaik v kapelici, delo Marka Rupnika
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V

VSE VEČJA ŠKODA ZARADI
PREVELIKEGA ŠTEVILA DIVJADI

osemdesetih letih, ko sem bila še mlajša, smo
šli večkrat peš k Svetemu Duhu. Vsa polja so bila
obdelana. Veliko žita, krompirja in zelja so tod nekoč
pridelovali. Čez nekaj let grem spet peš čez »Vavc« in kaj
vidim? Samo travniki, le tu in tam ograjena njivica. Gospa
Pupaher mi je dejala:«Ja, veste, pri nas pa vse uničijo divji
prašiči in srnjad.« Nekako neverjetno mi je to zvenelo. In
sem si mislila, da je to samo izgovor.
Sedaj pa se je to zgodilo nam, ki smo bliže dolini. Pred
divjimi prašiči ni nič več varno. Že v marcu so se lotili
travnikov, v jeseni jih lahko pričakujemo na njivi. Prav zaradi
tega sosedje Vodnikovi ne sadijo več koruze. Lovci sicer
hodijo na ogled, toda to ničesar ne spremeni. Letos bomo
seno bolj slabo sušili, saj je travna ruša uničena. Lovci pa
nam pravijo, da bomo morali vse ograditi, saj je to edina
rešitev pred divjadjo. Lepo vas prosim, kako boš pa po
teh bregačah delal ograjo? Lovci nam nalagajo predvsem
obveznosti, a le malo pravic. Tudi jeleni nam delajo veliko
škodo. Travo sproti popasejo, zanje ni nobena ograja ovira.
Moj vrt so dobesedno očistili peteršilja, solate in jagod.
Zakon o lovstvu je v veljavi še iz leta 1974 in se je izkazal kot

neučinkovit. Rešitev problema škod je v večjem odstrelu.
Včasih je bil vsak kmet tudi lovec in take škode ni bilo. Kaj
pa danes? Malo kmetov je lovcev in še ti hodijo divjad
bolj občudovat, namesto da bi kaj ukrenili. Poleg tega je
večina živali zaščitena. Tako so zaščitene tudi vrane, ki
nam delajo veliko škode. Zadnjo kokoš, ki sem jo imela, je
odnesla zaščitena kanja, v jeseni se koruze loti jazbec. Kot
kaže, se bomo morali maloštevilni kmetje, ki še vztrajamo
s pridelavo, ukloniti divjadi in jim prepustiti naš življenjski
prostor.
Pa se ozrimo čez mejo v Avstrijo in si za vzgled vzemimo
še njihovo zakonodajo. Morda bi se od sosedov kaj naučili.
Razmisliti bi veljalo tudi o smiselnosti zimskega krmljenja,
saj narava uredi selekcijo divjadi sama. Potreben bi bil
ustrezen pristop lovcev do obravnave škod.
Jezni protestniki v mestih so šli na ulice. Kam pa naj gremo
mi, oškodovanci? Svojo jezo pač stresamo na lovce, ki so
nam najbolj pri roki. Do sedaj smo divjad le redili, a temu
mislimo narediti konec.
Menim, da imamo v občini še precej kmetov, ki soglašajo
z nami.
Zapisala: Antonija FAŠNIK

PERICE Z JELOVCA

L

etos so v Selnici ob Dravi že
tretjič zapored organizirali
srečanje pustnih mask, na
sam praznik radosti pa tudi norosti.
Maske so bile dobrodošle od blizu
in od daleč.
Čeprav letos kurenti niso bili preveč
uspešni s svojim poslanstvom,
vreme nikakor ni skalilo vzdušja
na samem pustovanju. Maske so
se zbrale v bližini občine, sledila je
povorka po selniških ulicah vse do
zbirališča pred osnovno šolo.
Uživali smo in se smejali ob
predstavitvah in vragolijah babjega
mlina, smučarjev z Duha, pranja perila
društva kmečkih žena, vinogradnikov

40

z Ledine, apola 13 z dojenčkom,
polžev, čebelic, prikaza kolin, Krstića
in sina iz Beograda s poroko in zapeto
pesmijo »Ko to tamo peva«, redarske

službe, KZ Bistrica in še in še…
Prepričana sem, da mi ne bo nihče
zameril, če bi malce izpostavila
prav perice z Jelovca, saj so to moje
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najbližje sosede.
Že pri pripravljanju samega voza sem
imela priložnost z mojega kuhinjskega
okna opazovati, s kakšno zagnanostjo
so se kar dober teden dni zbirali
prijatelji na domačiji Jerenko. Vsak
je prijel za delo, eden je žagal, drugi
zabijal, tretji prinašal smrekove veje
za okrasitev in to vse pod budnim
očesom šefa Zvonka. Prav Zvonko pa
je tista gonilna sila vsega, ne samo
da je velik zbiralec in ljubitelj starih
predmetov, tudi sicer si vedno vzame
čas za prijatelje, in kot je videti,
mu ti to hvaležno vračajo ne samo
na družabnih srečanjih, pogosto
priskočijo na pomoč pri večjih
opravilih (npr. pri košnji in spravljanju
sena,…) in podobno.
Že dan ali dva pred povorko so voz
polnili z različnimi starimi predmeti,
kakršne so perice nekoč uporabljale
pri pranju perila.
Zvonko je zaupal pericam star lonec,
bat, korito, škaf, pivnik, ribežen,
pralno milo, sodo, belilo, vrv, lesene
klupe, skratka vse, kar so potrebovale
za predstavitev pranja perila pred
davnimi časi.
To delo je bilo dokaj težko, perila je
bilo vedno dosti, saj se ni pralo tako
pogosto kot danes, nato ga je bilo
potrebno posušiti, zlikati z likalnikom
na žareče oglje, sortirati in skrbno
razdeliti vse na svoja mesta.
Dovolite, da se tudi jaz pohvalim,
da sem še v letu 1956 prala perilo
z drugimi pericami pri studencu v
neposredni bližini cerkve sv.Jožefa na
Studencih (še danes se spomnim, da
me je zelo zelo zeblo).
Ko je bil voz opremljen z vsem
potrebnim, primerno okrašen, so
prihajale na voz perice v svojih
posebnih oblačilih ena za drugo:
Zlatka je skrbela, da perice niso bile

lačne in žejne: Bojana in Tadeja, Nina
in Mateja, Aljažka in Vidka, Branka,
Klemina je presenetila vse prisotne s
prečudovito predstavitvijo na samem
prizorišču, saj tudi organizatorji
pustnih povork niso vedeli vse do
zadnjega trenutka, s čim jih bodo
presenetili Jelovčani.
Pika na i pa je bila vsekakor naša
Monika, saj se lahko pred njo skrije
marsikatera mladenka ne glede na
njena že kar zrela leta.

Perice so si ob pranju perila krajšale
čas z njihovo značilno pesmijo:
Pri vodi sem stala,
perilo sem prala,
pa Štefan je prišu,
potem me je tišu,
la, la,la, la,
la, la, la, la.
Vsem
nastopajočim
iskrene
čestitke, prav tako gre pohvala tudi
organizatorjem te prireditve.
Besedilo in foto:
Fanika OSTERC

Selniške novice 18 / maj 2013
selnica_18.indd 41

41

13.5.2013 15:08:49

Občina Selnica ob Dravi

Montessori vzgoja po področjih prvič,
drugič, tretjič: vsakdanje življenje,
zaznavanje in matematika
Ste že kdaj opazovali majhnega otroka, ki je nesel krožnik z juho. Počasi, previdno, z očmi na krožniku se je pomikal
proti mizi. Naenkrat pa je njegovo pozornost pritegnilo nekaj drugega v prostoru, otrok je dvignil pogled,…. Vi pa ste
z grozo skočili pokonci in mu stekli pomagat. Ampak otrok ni bil navdušen nad vašo pomočjo. »Sam bom!« so bile
njegove besede.
razvija koordinacijo gibanja telesa, …. prelepi materiali tvorijo presenetljivo
Prvič: vsakdanje življenje
fizično posebnost v montessori
Prvo od osnovnih področij v
predšolskem obdobju.
montessori pedagogiki so vaje iz Drugič:zaznavanje
vsakdanjega življenja. Brisanje mize, Zaznavanje je naslednje temeljno Zgodnje matematične vaje in oprema
pomivanje posode, brisanje tal, področje montessori pedagogike. (palice, peščene številke, zaboj s
pometanje, priprava hrane – vse to Materiali zaznavanja so odlična palčkami, kartice in kamenčki in igra
zmorejo otroci v starostnem obdobju predpriprava za vsa ostala področja- spomina) pomagajo otroku doseči
matematiko,
jezik,
znanost, koncept količine in simbole 1-10. Ko
3-6 let (pa tudi že prej).
umetnost.
Otrokovo
pozornost so te enote razumljene in osvojene,
Vaje iz vsakdanjega življenja zajemajo: usmerjajo k razlikam oz. podobnostim se otroku predstavi celoten decimalni
in k zaporedju, s tem da učijo sistem skozi zlata zrna. Ko otrok
Gibanje:
• osnovni gibi (pretakanje, prelaganje, klasificiranja in zaporedne ureditve. napreduje skozi materiale simultano,
Otrok se uči različnih možnosti, kot dela z velikimi števili, medtem ko
prenašanje),
so barve, oblike, teksture, zvok, vadi svoje spretnosti s seštevanjem,
• gibanje na črti in tišina.
velikost, temperatura in teža. Otrok odštevanjem,
množenjem
in
z dejavnostmi zaznavanja pripravlja deljenjem malih števil. Pri 7 do 8 letih
Skrb za osebo:
roko za pisanje (gibanje zapestja, bo otrok lahko delal z matematičnimi
• skrb zase,
triprstni prijem), razvija koordinacijo operacijami
z
resničnim
• osebna higiena,
roka-oko, razvija gibanje, uri spomin razumevanjem in samozavestjo.
• oblačenje,
in veča besedni zaklad.
• priprava hrane.
Naslednjič: Montessori vzgoja po
Tretjič: matematika
področjih četrtič, petič in posebnosti:
Skrb za okolje:
• znotraj (čiščenje, pometanje, Področje matematike je mene jezik, znanost, umetnost, črta in tišina
osebno močno prevzelo in navdušilo
pranje, prenašanje mize, stola,…),
Pripravila: Metka Kodrin
• zunaj (grabljanje, vrtnarjenje, skrb z natančno in usmerjeno izdelanimi
materiali.
za živali).
Matematika je bila prva intelektualna
Vaje vljudnosti in spoštovanja (kako ljubezen Marie Montessori. Kot
pozdravljamo,
se
predstavimo, mladostnica je študirala matematiko
postrežemo, kako kašljamo, kihamo., na fantovski tehnični šoli kot pripravo
za študij inženirstva. Da bi olajšala
…).
učenje matematike in številskih
Preko dejavnosti vsakdanjega življenja konceptov, je razvila sistem natančne,
otrok pridobiva samozavest, razvija logično razporejene opreme, ki se
samopodobo, spoštovanje dela, uporablja v predšolski vzgoji na
razvija koncentracijo, preko zaporedja področju matematike.
korakov otrok razvija matematični um, Skupaj z materiali za zaznavanje ti
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KMN SLEMEN
USPEŠEN KLUB MALEGA NOGOMETA
Objavljamo nekaj fotografij našega uspešnega kluba malega nogometa – KMN Slemen.

Pripravil: Andrej ZADRAVEC
Foto: arhiv kluba

»ANTONIJA GRADIŠNIK« je praznovala
17. januarja je svoj 80. življenjski
jubilej praznovala skrbna,
vselej odprta za skrbi in našim
težavam pripravljena prisluhniti,
Antonija GRADIŠNIK, roj. FELIČ
od Svetega Duha 14, v Občini
Selnica ob Dravi.

Želimo ji, da bi nas še naprej
vrsto let zdrava razveseljevala
in nam dajala toplino domačega
ognjišča.
Njeni otroci: Zdenka, Stanka in Marko
z družinami
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NAGRADNA križanka
KIPARKA
BULOVEC

NOVINARKA
POLITKOVSKA

SREDIŠČE
DESET NA
PIKARDIJE BRENDIJEV
PRIIMEK KVADRAT
(FR.)

PRETEP
KENIJSKI
DRŽAVNIK
(DANIEL A.)

REKA V
BOSNI,
PRITOK
UNE

DIVJE
TIBET.
GOVEDO

2

SPOJINA V
FEKALIJAH
ŠVED. SM.
CENTER

ŠČETKASTO
LIČILO ZA
TREPALNICE
RED
VITKIH
KOŽOKRILCEV

PREPROSTA
POPOTNA
TORBA
TERMIČNI
OKRASNA VZGORNJIK
RASTLINA,
PERUNIKA KANONI
ČRT

MREŽASTA
TKANINA
FAKIR,
ČAROVNIK

14

SMOLNATA
BAKLA
OMELO

SKUTA
AM.
FILMSKA
NAGRADA

DESNI
PRITOK
VOLGE

PROSTOR
ZA KRMO
ŠVED. GL.
SKUPINA

DELO
FEVDALNIH TLAČANOV

6
KRALJICA
PRI ŠAHU
PESNICA
FATUR

15

SKLAD.
KAREL
SOSS
DOMAČE
SUKNO
EVA
SRŠEN

KRAJ
PRI
KANALU
OPERNO
BESEDILO

8

SORODNICA GOSI
PABLO
NERUDA

3

MILANO

NOSILNI
HLOD
(NAR.)

PRESOJNA
BARVA
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AMERICIJ
GLED.
REŽISER.
(IVANA)
ANGL.
NEGATIVNI ŠAHIST
ION
(RAYMOND)

NORV. PIS.
(JONAS)
LIDIJA
OSTERC

UMETNI
PREKOP

5

PLENITEV
DIVJADI

DVOSPOLNA OSEBA
DIVJA
RACA

6

1

MESTO V
SEVERNI
FRANCIJI

SLOVAŠKA
REKA

4

LESENO
PIHALO

9

12

1

3

KALIJ
MONODRAMA
A. TKAČEV

10

LASTNIK
RANČA
PREBIV.
MENGŠA

PISATELJ
SUHODOLČAN
RAZLOG

2

11

NASAD
ALPSKIH
RASTLIN

SMUČAR
ZURBRIGGEN

1

BULASTA
ZDEBELINA
KOŽE

5
IZDELOV.
SEDEL
TV VODIT.
GALUNIČ

PRIPOVED.
PESNITEV
DIRKALNO
VOZILO

4

STARI
OČE

NAJVIŠJI 13. MAREC, JANEZ
ŽMAVC
VRH NA
KO JE
BALKANU
UMRL
SL. PEVKA
(BOLG.)
CEZAR
(LIDIJA)

OJDIP

ZELO
BOGATI
LJUDJE
EVA
BOTO

NEUDOBNOST

FILMSKI
REŽISER
ASHBY
NAJVIŠJA
TOČKA
VZPETINE
TANTAL

CERKVENO
IZOBČENJE
PREMIERKA
BRATUŠEK

PTIČJE
BLATO
KRATEK
IZREK

SL. MESTO
OB DRAVI

13

REKA V
J. AMERIKI
IGRALEC
VESELKO

7
7

DEL
STATEV

8

9

10

11

12

Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite
najkasneje do 5. junija 2013 na naslov uredništva:

13

14

15
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