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BODIMO AKTIVNEJŠI
KULTURNO-INFORMACIJSKI IN TURISTIČNI
CENTER S KNJIŽNICO DOBIVA SVOJO
ZUNANJO PODOBO
NAGRAJENCI OBČINE SELNICA OB DRAVI
ŠOLSKA FOLKLORNA SKUPINA JABOLKO
IZLETI
PRVI ŠOLSKI (SOVJI) DAN NA PODRUŽNICI
GRADIŠČE NA KOZJAKU
PRVI ŠOLSKI DAN NA CENTRALNI
ŠOLI SELNICA OB DRAVI
ŠOLA V NARAVI
POSEBNOSTI IN NOVOSTI PODRUŽNIČNE
ŠOLE IN VRTCA SV. DUH NA OSTREM
VRHU V NOVEM ŠOLSKEM LETU
VRTEC JE VSTOPIL V JUBILEJNO ŠTIRIDESETO LETO
Vizija vrtca
3. GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI
POKAL OBČINE SELNICA OB DRAVI
AED - POMOČ NAŠIM OBČANOM
IZOBRAŽEVANJE O UPORABI AED IN
OSNOVE PRVE POMOČI
SPOŠTOVANI PREJEMNIKI
DENARNE SOCIALNE POMOČI!
POVRAČILO ŠKODE OSEBAM, KI SO
BILE IZBRISANE IZ REGISTRA STALNEGA
PREBIVALSTVA
JEZIKOVNE DROBTINICE
POSEJALI SMO »AJDO«
ETNOLOŠKA ZBIRKA ''SELNIŠKI PLEJŽUH''
UREDITEV OGRAJE NA POTI K CERKVI
SODELOVANJE RULIK-a IN JSKD-ja
MARJETICE, MARJETICE, TE PREKRASNE
ROŽICE . . .
DRUGO MESTO NA DRŽAVNEM PRVENSTU
DVE DRUGI MESTI V SKUPNEM SEŠTEVKU
OŠ LIGE V KARATEJU
ZGODBA O USPEHU
DRŽAVNO PRVENSTVO V ODBOJKI NA MIVKI
V ČREŠNJEVCU OB DRAVI
ROZGE IN AMBROZIJA
TRŽNICA
BREZPLAČNO DO OSNOVNOŠOLSKE
IZOBRAZBE
MLADINSKI PROJEKT
»PORIHTAJMO SELNICO«
ALOJZIJA VEZOVNIK JE PRAZNOVALA 90 LET
NAGRADNA KRIŽANKA
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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do
konca novembra 2014 vaše prispevke, da jih bomo lahko
objavili v decembrski številki časopisa. Gradiva nam
pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@selnica.
si ali na 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 smo zelo veseli. Še posebej nas
veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne
fotograﬁje. S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete
oziroma prepoznavnosti našega časopisa.
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da
nam tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki
in digitalno fotograﬁjo, pošiljate svoje prispevke, in da
najdete nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko
obliko. V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej. Tudi v bodoče
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo
z veseljem objavili

20
22

22
23
24
24
25
27
28
29
31
32
34
36
38
39
40
41
44

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, Janez URBAS, Katja GRABROVEC, Simona
GRUŠOVNIK in Matej GRABROVEC
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agencija NOVELUS, d.o.o.
Naslovna fotograﬁja: Slobodan Tatalovič
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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odimo ponosni na
svojo
zgodovino
in prehojeno pot,
ki je za nami! Pot je pač
takšna, kot smo si jo zastavili
kot narod. Da imamo svojo
domovino, da smo priznana
in spoštovana država s
svojim jezikom, je privilegij,
ki ga marsikateri narod nima.
Veliko držav je novih z kratko
zgodovino ali pa celo brez nje. Slovenci pa že kar veliko
stoletij živimo v teh krajih. Mogoče se premalo zavedamo
teh dejstev, kar smo dosegli, in kdo so resnično tisti ljudje,
ki so k našim dosežkom največ prispevali. To bomo morali
v prihodnje bolj poudarjati. Vsi smo si verjetno enotni, da
so našo zgodovino pričeli graditi in pisati pisatelji, pesniki
in kulturniki, saj so svoja razmišljanja in dognanja zapisali
na papir v slovenskem jeziku. Stavek, ki ga je izrekel eden
največjih Slovencev, Primož Trubar, »Lubi Slovenci«, naj nam
da moč in pozitivno energijo za v prihodnje. Zato bodimo
ponosni na to, kar smo. V zadnjem času pa počnemo ravno
nasprotno in to je tisto, čemur se je nujno izogniti. Slovenci,
kot da čakamo na tretjega, ki bo razsodil o naših notranjih
trenjih in nasprotovanju vsemu, kar ni nastalo ali zraslo na
našem, samo našem zelniku. Spoštujmo zgodovinska dejstva
tako v dobrem kot v slabem in ne obremenjujmo z našimi
dilemami naših potomcev. Vsi skupaj se potrudimo, da v čim
krajšem času poiščemo za vse strani sprejemljivo rešitev in
tako omogočimo nadaljnji razvoj in krepitev svoje države.
Letošnje leto je znano predvsem po tem, da nam narava
kaže svojo moč v vsej svoji raznolikosti. Nikoli ne bomo
uspeli, da bi si naravo podredili, zato je najbolje, da se ji
prilagajamo. Tudi na lokalni ravni ni nič drugače. Projekt
čiščenja in odvajanja odpadnih voda v naši občini poteka
po zastavljenem planu. Opravili smo tehnični pregled nove
čistilne naprave, na kateri mora izvajalec odpraviti določene
pomanjkljivosti. Ne glede na to pa bomo že v tem letu pričeli
s poizkusnim obratovanjem čistilne naprave. S tem so dani
pogojiza uporabo novih primarnih kanalizacijskih vodov
za dodanimi že obstoječimi sekundarnimi vodi. Poskusno
obratovanje nam bo pokazalo, kako deluje celoten sistem
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, kje so šibke točke
in ali so kje potrebni določeni popravki. Pričakujemo, da
bomo v prihodnem letu tako pričeli s priključevanjem novih
uporabnikov na čistilne naprave. Potrebno je povedati, da
projekt širitve kanalizacijskega omrežja se s tem ne bo ustavil,
ampak se bo konstantno nadaljeval in širil še v druge dele

naše občine še v dolini. V delih občine, kjer ne bo mogoče
priključevati uporabnikov v ta sistem, bomo reševali
oziroma priporočali izgradnjo malih čistilnih naprav za več
hiš. Občina pa bo pomagala pri ﬁnanciranju teh naprav
v sorazmernem deležu s temi uporabniki. S tem planom
izgradnje komunalne infrastrukture pričakujemo, da bomo
v zadovoljivi meri obvarovali naše okolje za zanamce.
Gradnja kulturno-informacijskega in turističnega centra s
knjižnico je v polnem zamahu. Objekt dobiva končno obliko
seveda pa se bodo dela v objektu in okolici nadaljevala do
spomladi prihodnjega leta. Otvoritev načrtujemo v aprilu
2015.
Znano je, da sta to za našo občino res velika projekta.
Priprave in začetek tako segajo vsaj v leto 2007, to
pomeni, da smo potrebovali sedem let od osnovne ideje,
idejnih načrtov, projektantskih rešitev, samih projektov do
pridobitve gradbenih dovoljenj in na koncu gradnje. Vsega
tega seveda ne bi bilo brez potrebnih ﬁnančnih sredstev,
ki pa smo jih zagotovili iz različnih virov. Prijavljali smo
se na razpise za pridobitev nepovratnih sredstev tako iz
evropskih kohezijskih skladov, iz strukturnih skladov in tudi
državnih virov. Za koriščenje vseh teh sredstev pa država
zahteva od občine, tudi lastno udeležbo pri ﬁnanciranju,
tako da smo to zagotovili iz samega proračuna pa tudi
z zadolževanjem. Zadolžili smo se v mejah z zakonom
dovoljene višine in s soglasjem ﬁnančnega ministrstva. Naj
omenim, da smo v sedmih letih povečali vrednost občine
za več kot trikrat. Končno pa je nujno potrebno povedati,
da tega ne bi uspeli, če Občinski svet naše občine ves ta
čas ne bi sodeloval tako z idejami, pripombami, popravki
in s svojimi sklepi. Sklepi občinskega sveta so nam
omogočili izpeljavo zastavljenih nalog skupaj z občinsko
upravo smo tako uspeli oba velika projekta do zaključne
faze.
Druge redne in obvezne postavke v proračunu izpolnjujemo
v zastavljeni in zahtevani višini. Redno vzdrževanje
cestne infrastrukture in vse planirane investicije smo
izvedli oziroma so pred zaključkom. Uspeli smo asfaltirati
parkirišče za starše pri šoli in šolska igrišča. V večini pa
zagotavljamo tudi vse potrebno na področju družbenih
dejavnosti, sociale in tudi socialnih pomoči.
Spoštovane in spoštovani!
Ne glede na potrebno spoštovanje narave in njenih
pojavov želim, da nam tudi v bodoče prizanese. Sami
pa poskrbimo, da bomo lažje premagovali vse ovire ki
jih imamo na svoji poti.
Vaš župan
Jurij LEP
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BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA

V

tej svoji uvodni besedi navadno začnem z
vremenom. Tudi tokrat se tej tradiciji ne bom
izneveril. Zares čudno vreme doživljamo letos.
Najprej čudna zima z žledom, potem se je narava hitro
prebudila in nas obdala z zeleno barvo, sedaj pa je pravkar
minilo nenavadno poletje. Marsikdo se ob tem sprašuje,
ali je poletje sploh bilo. Nekaj zares lepim dnem, okrog
binkošti, so sledili dež, neurja, sprožali so se zemeljski
plazovi, muhasta narava uničuje infrastrukturo. Na prste ene
roke bi lahko prešteli dneve, ko ni deževalo. In »Agencija za
napovedovanje dežja«, kot je vremenarsko službo zadnjič v
šali imenoval radijski voditelj, znova napoveduje samo dež.
Prav duhamorno. No ja, vsaj s tem, da nam letos vode ne
primanjkuje, se lahko tolažimo. Pa še država je poskrbela,
da se imamo s čim ukvarjati. Namesto bistvenih problemov
se vsi ukvarjamo z odhajajočo gospo in njeno plačo, ki naj
bi jo v bodoče imela. In ne morem se znebiti vtisa, da nas
pri tem žene pregovorna zavist. Da ne bo pomote – gospa
ni moja izbira, skušam pa ločiti bistveno od nebistvenega,
ali če hočete, bistveno od nedržavniške drže naše drage
države. Ob vsem skupaj kar pozabljamo na probleme na grozeči razpad zdravstvenega sistema, na probleme
delavstva, ki zaradi pogoltnosti nekaterih od boga poslanih
dnevno ostajajo brez dela, in samo predstavljamo si lahko,
kakšne socialne stiske doživljajo ti ljudje. Zdi se, da so
ob tem, kar nam nekateri dnevno servirajo preko javnih
občil, sramotno nizke pokojnine povsem stranski problem.
Vsiliti nam hočejo razmišljanje, da je pokojnina neko darilo
kaj vem koga, ne pa vračanje nečesa, kar smo plačevali
celotno delovno dobo. In kar ne morem se znebiti vtisa,
da je naše ukvarjanje s problemom neke plače interes
nekaterih, ki v bistvu vodijo to državo.
V naši občini se kljub vsemu dogaja tudi marsikaj
pozitivnega. H kraju peljemo največjo investicijo v
zgodovini občine - izgradnjo primarne kanalizacije in
centralne čistilne naprave. Avgusta je bil opravljen tehnični
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pregled centralne čistilne naprave in le-ta je začela s
poizkusnim obratovanjem, ki bo trajalo do julija prihodnje
leto. V prihodnje nas velik zalogaj čaka še s širitvijo
sekundarnih kanalizacijskih vodov in s priključevanjem
posameznih gospodinjstev na kanalizacijo. Tudi gradnja
novega kulturnega doma v Selnici je v polnem zamahu in
že dobiva končno obliko.
Tokratna priprava Selniških novic je potekala hitro in
brez običajne nervoze, ki drugače spremlja priprave na
novo številko novic. Tokrat ste kar nekoliko sramežljivo,
spoštovane sodelavke in sodelavci-dopisnice in dopisniki,
pošiljali svoje prispevke. Potem pa se je začelo. Kar
naenkrat pa se je vsulo, kot radi rečemo. Začeli so prihajati
vaši prispevki in lahko smo se lotili priprave pričujoče
številke.
V tej številki pišemo o marsičem. Naši malčki so znova
prestopili prag vrtca, šolarji pa šolski prag, pišemo o šolskem
utripu – tako na centralni šoli kot na obeh podružničnih
šolah-ter, seveda, v vrtcih. Poleg nagovora župana
Jurija LEPA in besed moje malenkosti boste v tej številki
našli še predstavitev letošnjih občinskih nagrajencev,
naši gasilci poročajo o tekmovanju, o izobraževanju in o
usposabljanju ljudi za ravnanje z AED napravo. Turistično
društvo Selnica ob Dravi poroča, kako so sejali ajdo, in
dr. Terezija ZORKO nadaljuje z jezikovnimi drobtinicami. V
tej številki s prispevkom sodeluje še Upravna enota Ruše,
seznanjamo vas s prispevki društev in z delom in dosežki
naših športnic in športnikov. Veseli nas, da vam tudi tokrat
predstavljamo občanko, ki je dočakala devetdeset let.
Čisto na koncu pa je nepogrešljiva križanka.
Spoštovane bralke in spoštovani bralci Selniških novic!
Uredniški odbor se je že pred časom odločil, da ne bo
objavljal prispevkov politične vsebine, prispevkov, ki na
neprimeren način sprožajo polemike, ali prispevkov, ki
so morda celo žaljivi. Ne gre za to, da si nečesa ne bi
upali objaviti, kot smo že slišali očitke. Gre preprosto
za to, da je to soglasno sprejeta uredniška politika
našega časopisa, v kateri pač ni prostora za osebna
obračunavanja in podobno. Verjamemo, da se velika
večina vas, spoštovane bralke in bralci, s takšno
usmeritvijo Uredniškega odbora Selniških novic strinja.
Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ

KUltUrno-inForMaciJSKi in tUriStiČni center S
KnJižnico dobiva SvoJo ZUnanJo podobo

N

a lokaciji med vrtcem in gasilskim domom dobiva svojo končno podobo objekt, kjer občina Selnica ob
Dravi gradi kulturno-informacijski in turistični center (KITC). Organizacijsko bo razdeljen na 3 enote, in sicer:
dvorano, knjižnico in turistično pisarno. Novi center, kjer bo kulturni dom krajanov Selnice ob Dravi, bo namenjen
medgeneracijskem druženju lokalnega prebivalstva v sklopu prireditev, kulturnih in družabnih dogodkov, razstav ter
knjižnične dejavnosti. Cilj tega projekta he zagotavljanje sodobnih prostorov, ki bodo omogočali izvajanje predvsem
kulturnih prireditev in tudi društvenih ter drugih družabnih in izobraževalnih dejavnosti.

Z objektom KITC bo narejena prva faza načrtovanega razvoja javnih infrastrukturnih objektov, ki bodo v prihodnosti
zaokrožili podobo središča našega kraja ter ga naredili bolj modernega in sodobnega, s tem pa tudi bolj
konkurenčnega v celotni regiji. Sam objekt predstavlja zagotovo pomembno investicijo pomenu družbenega in
socialnega standarda kraja. Velikost objekta v izmeri 2.200 m2 vključuje eno veliko in eno majhno večnamensko
dvorano, prostor pred dvorano-avla, turistično pisarno, knjižnico in prostor za druženje, ki bodo na pohodni strehi
objekta.
S kulturno-informacijskim in turističnim centrom želimo v občini oživiti vaško jedro, povečati kulturno in turistično
kakovost v občini in prispevali k lepšemu videzu občine.
Z umestitvijo KITC v lokalno okolje bodo dani boljši pogoji za zagotavljanje kulturnih dobrin in ohranjanje kulturne
dediščine patudi za razvoj družabnega življenja in dvig kakovosti bivanja v kraju.
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Načrtovana ponudba programov bo temeljila na
predpostavki, da bodo predstavljali jedro ponudbe
sklopi, ki bodo ustrezali ključnim ciljnim skupinam:
• programi za individualne goste, ki temeljijo na
ogledovanju kulturnih in zabavnih prireditev ter
znamenitosti kraja,
• programi za starejše občane,
• aktivni mladinski programi,
• izobraževalni programi (specialni intenzivni programi in
tečaji),
• progam za poslovne goste – poslovna srečanja,
konference, simpoziji,
• seminarski turizem (prijazna poslovnost).

dostopnost in uporabnost knjižničnega gradiva. Knjižnica
je za vsak kraj pomembna tudi zato ker pomeni center
vse-življenjskega učenja, informacijsko središče pa tudi
prostor socialnega mreženja. S knjižnico bodo ustvarjeni
pogoji za ustvarjalne vsebine in programe, ki bodo
razveseljevali tako otroke kot odrasle in starejše občane.

Prav naveza z okoljem in okoljsko ponudbo, naravna in
kulturna dediščina, individualna ponudba izdelkov in
storitev so temelji kreiranja atraktivne ponudbe.
V KITC bo turistična pisarna odprla novo informacijsko
središče občine, ki bo namenjeno obiskovalcem iz ožje in
širše okolice, ter tudi tistim, ki potujejo skozi kraj. V njem
bo lahko izkoriščen tržni potencial za lokalne umetniške
izdelke, spominke, kulinarične dobrote in različne storitve.
Z umestitvijo knjižnice v projekt KITC bodo otrokom in
krajanom Selnice zagotovljene knjižnične storitve ter večja

Novozgrajeni center bo zagotovo omogočal boljšo izvedbo
kulturnih prireditev, prireditev v okviru delovanja društev,
izvedbo koncertov, literarnih prireditev v okviru knjižnice,
različnih razstav in tudi gostovanj različnih skupin, društev
in zborov.
Župan Jurij LEP s sodelavci

nagraJenci obČine Selnica ob dravi

D

vaindvajsetega maja je bila slavnostna seja Občine
Selnica ob Dravi. Na slavnostni seji se podelijo
priznanja občine. Letos je bila slavnostna seja v prenovljenih
kletnih prostorih občine. Prenova kletnih prostorov ima
zelo dolgo brado, do končne realizacije pa je prišlo letos.
Prenova kletnih prostorov je stala 260.000 evrov. Občina
je od Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja
zagotovila sofinanciranje v višini dobrih 114.000 evrov. V
obnovljenih prostorih se že dogajajo prireditve in želimo si,
da bi se to nadaljevalo tudi v prihodnje.
Kot rečeno, prva prireditev v obnovljenih kletnih prostorih je
bila slavnostna seja Občinskega sveta Občine Selnica ob
Dravi, na kateri so letošnji nagrajenci prejeli priznanja občine.
Prireditev – slavnostno sejo je povezovala Božena KREUH,
za glasbene vložke pa je poskrbel Grega GORENŠEK.
Trak prenovljenih kletnih prostorov je prerezal župan Jurij LEP.
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Podeljene so bile tri spominske plakete, eno priznanje
za odlične dosežke na področju športa in štiri županova
priznanja. V nadaljevanju vam predstavljamo nagrajence.

Za devetdesetletno delovanje na področju čebelarstva
je Spominsko plaketo Občine Selnica ob Dravi prejelo
Čebelarsko društvo Selnica ob Dravi. Le redka
društva se lahko ponašajo z devetdesetletno tradicijo
neprekinjenega obstoja. V vseh teh letih delovanja
so čebelarji iz Čebelarskega društva Selnica ob Dravi
prejeli številne plakete in priznanja. S strani Čebelarske
zveze Slovenija so ob jubileju prejeli najvišje čebelarsko
priznanje zlato plaketo Antona Janše I. stopnje. Izdali
so Zbornik Čebelarskega društva Selnica ob Dravi, ki
predstavlja monograﬁjo o zgodovini organiziranega
čebelarjenja v kraju Selnica ob Dravi. Zakoni ki veljajo v
čebeljih družinah, veljajo za člane društva. Spoštovanje,
pripadnost in odgovornost do lastnih in skupnih nalog so
temelj za ohranjanje čebelarstva v Selnici. V imenu društva
je priznanje prevzel predsednik društva Janko ŠARMAN.

Za aktivno
dolgoletno
udejstvovanje v
Lovski družini
Boč na Kozjaku
in nesebično
predanost lovstvu
je občinsko
spominsko
plaketo prejel
Maks GARMUT.

Lovstvu se je Maks GARMUT zapisal že v mladosti. V vseh
letih je bil aktiven član lovske družine. Opravljal je funkcijo
strelskega referenta, gospodarja in predsednika lovske
družine. Predan lovstvu rad prenaša svoje bogate izkušnje
na mlajše rodove. V svojem sedeminštiridesetletnem
lovskem udejstvovanju je prejel številna priznanja in
odlikovanja od Lovske zveze Slovenije. Še vedno je aktiven
v funkciji blagajnika, preglednika divjačine, člana komisije za
ocenjevanje trofej in člana upravnega odbora.
Za večletno uspešno
delo na področju
kulturnega življenja
v občini in širše je
prejela občinsko
spominsko plaketo
Maruša VRŠNIK.
Selničani poznamo Marušo
kot neutrudno kulturno
ustvarjalko,
ki
svoje
umetniške potenciale doživeto izraža na likovnem področju.
Je pobudnica in predsednica likovne sekcije KD Pavza.
V svojem bogatem delovanju je postavila več kot trideset
skupinskih in sedemnajst posameznih razstav. S svojimi
deli je dosegla priznanja na medobčinskih in medobmočnih
razstavah v okviru Javnega sklada za kulturne dejavnosti.
Pri bogatem likovnem ustvarjanju in vodenju sekcije pa
ni zanemarila niti svoje druge »ljubezni« - petja. S svojim
vsestranskim kulturnim delovanjem tako pušča neizbrisljiv
pečat v kulturnem življenju občine pa tudi v širšem prostoru.
Priznanje za izredne
športne rezultate
in delo na področju
lokostrelstva je prejel
Alojz ŠPES.
Alojz ŠPES se je kot član
Lokostrelskega
kluba
Maribor
v
kategoriji
veterani v lanskem letu
udeležil 16 lokostrelskih
turnirjev v Sloveniji in
tujini. Njegovi največji uspehi so priznanje za osvojitev
dvoranskega državnega prvaka, osvojitev FITA pokala
in trikrat osvojitev prvega mesta na turnirjih v Republiki
Hrvaški.
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S svojimi rezultati in prizadevnostjo Alojz ŠPES kot občan
prispeva k razvoju športa in prepoznavnosti naše občine.
Za zavzeto
prenašanje
kulturne zavesti na
generacije učencev
je prejela županovo
priznanje Damjana
OČKO.
Ne samo da učiteljica
Damjana
poučuje
generacije
otrok
v
kombiniranem oddelku
na podružnični Osnovni
šoli Sv. Duh na Ostrem vrhu, je tudi duša kulturnih prireditev
v šoli in občini. S svojo energijo in voljo ji uspeva ustvarjalno
povezovati tako učence, učitelje kot odrasle. Pomen
tovrstnega sodelovanja je še posebej viden na podružnicah,
kjer je prav šola velikokrat vir oziroma del kulturnega
dogajanja. S svojim odgovornim in strokovnim pristopom
pri organizaciji in izvedbi najrazličnejših prireditev v občini
Damjana Očko odločilno prispeva h kakovosti našega
društvenega in družabnega življenja.
Za predano
ohranjanje tradicije
kmetovanja na
družinski kmetiji
Pečovnik je županovo
priznanje prejel
Anton PEČOVNIK.
Že v zgodnji mladosti
je vedel, da bo njegov
poklic kmetovalec. Po očetovi smrti je pri devetnajstih letih

Za življenjsko
delo na duhovnem
področju,
društvenih
dejavnostih in
ohranjanju kulturne
dediščine je
županovo priznanje
prejel Franc
PEČNIK.
Pred štiridesetimi leti je prišel v župnijo Selnica ob Dravi kot
kaplan. Poleg duhovnega dela se je hitro vključil v dokončanje
župnišča. Po smrti župnika Ivana Koresa je postal upravitelj
in kasneje župnik selniške župnije. Poskrbel je za obnovo
notranjosti in zunanjosti cerkve ter okolice. Vsa ta leta je
skrbel tudi za cerkev pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, ki jo je s
pomočjo duhovnikov in drugih krajevnih voditeljev iz Avstrije
uspešno obnovil. Za zaključek so kupili še nove zvonove. Vsa
leta je bil naklonjen delovanju društvenega življenja v občini. V
Slomškovemu domu se tako odvijajo najrazličnejše prireditve
in nastopi. Poleg skrbi za obe župniji in za aktivno sodelovanje
v kraju se z vsem srcem posveča dušnopastirskemu delu, saj
mu je skrb za vernike prva in največja življenjska naloga.
Za ohranjanje medsebojnih odnosov v naselju in za
vzgled vsem drugim so županovo priznanje prejeli
»ULIČARJI«. Zgodilo se je nekoč, še sami ne vedo, kdaj.
Pod Janževo goro, ob zelenem gozdu, se nahaja ulica Ob
gozdu, kjer že od nekdaj gojijo dobre sosedske odnose.
Zaradi preprostega druženja kar na ulici so se poimenovali
v »ULIČARJE«. Za prebivalce ulice Ob gozdu je to pozitivna
oznaka, ki pomeni pripadnost ljudem. Redno se udeležujejo
najrazličnejših tekmovanj in prireditev v občini. Niso jim
pomembne zmage, pomembno je, da se ohranjajo in
vzdržujejo dobro sosedski odnosi. To pomeni, da si med
seboj pomagajo, prisluhnejo, predvsem pa so veseli srečanja
drug z drugim. Vse sestavine, ki spadajo v zgodbo dobrih
sosedskih odnosov, pa občasno začinijo s piknikom ali
kolinami. Nagrado je v imenu »Uličarjev« prevzela Damjana
OČKO.

prevzel polovico posestva. Ob smrti matere je postal lastnik
celotne kmetije. Skupaj z ženo in sinovoma je s preudarnimi
in skrbnimi koraki gospodar Anton povečeval čredo živine in
svojo kmetijo usmerjal v pridelavo mleka. Je član Kmetijske
zadruge Selnica ob Dravi že od njene ustanovitve, bil pa
je tudi predsednik v upravnem in nadzornem odboru.
Čestitkam nagrajencem se pridružujemo tudi člani
Pečovnikova kmetija s pašnikom daje idilično podobo kraju
Uredniškega odbora Selniških novic.
in svojevrsten prispevek k urejenosti krajine. Leta 2012 je
Anton izpolnil pogoje za upokojitev, zato je kmetijo predal
sinu Mateju. Skupaj načrtujejo gradnjo hleva, posodabljajo
Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
strojni park, v skritih kotičkih želja pa razmišljajo o predelavi
Fotograﬁje: Miha KRANJČEVIČ
mleka na kmetiji.

8

Selniške novice 22 | oktober 2014

šolSKa FolKlorna SKUpina JabolKo

Š

olska folklorna skupina Jabolko se je tudi letos
v mesecu aprilu udeležila območnega srečanja
otroških folklornih skupin Pesnica in Ruše, ki je letos
potekalo v dvorani Bistrica ob Dravi. Naslov odrske
postavitve je bil Pastirske igre, v kateri so učenci in učenke
s plesom in petjem prikazali, kako so si nekoč med pašo
pastirci in pastirice krajšali čas. Peli so Pastirica krav'ce
pase, igrali Rinčico talat, s palicami plesali mlinček, rašplo
in špicpolko, skakali čez palice in drug drugega zbadali
s šaljivkami in zbadljivkami. Na harmoniko pa nas je že
tretje leto spremljal naš nekdanji učenec Dominik Felič.

Istega meseca smo se odzvali povabilu KUD-a Svoboda
Bistrica ob Dravi na prireditvi Za prijatelje s prijatelji. Učenci
in učenke so se družili s tamkajšnjimi folklorniki, zaplesali
splet o pastirjih in uživali ob ogledu zelo prisrčne prireditve.
Za povabilo se iskreno zahvaljujemo KUD-u Svoboda in
želimo si še več takšnih srečanj, ki nas bogatijo.

V mesecu maju pa so se učenci v okviru občinskega
praznika predstavili tudi na zaključni prireditvi v šotoru.

Prispevek in fotograﬁje:
Nataša JAVORNIK in Andreja ROBIČ, vodji folklorne skupine Jabolko
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iZleti

V

meseci maju in juniju smo na podružnici Gradišče na Kozjaku izvedli veliko zanimivih dejavnosti.
Na dan druženja in gibanja treh generacij smo se skupaj s starši in starimi starši odpravili na kmetijo Lampred, kjer
sta nam gospa in gospod Lampred predstavila zanimivo zbirko starih kmečkih strojev in drugih starin. Pogostila
sta nas z domačim kruhom, pašteto, kroﬁ in domačim sokom. Pot smo nadaljevali vse do bližnjega razglednega stolpa
v Avstriji, od koder smo imeli lep pogled na Lučane, na Sv. Duh na Ostrem vrhu in okoliško hribovje.
Konec maja smo se z učenci odpravili na planinski pohod iz Črete proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Pot nas je vodila po
obmejni gozdni poti mimo okoliških kmetij. Pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu smo obiskali naše učence na podružnici in se
z njimi pomerili v športnih igrah.
Na poti domov smo kot zanimivost že jedli slastne gozdne borovnice.
Meseca junija smo v okviru zaključne ekskurzije spoznali Logarsko dolino, slap Rinka in občudovali mogočne KamniškoSavinjske Alpe. Ekskurzijo smo zaključili z ogledom lepo urejenih cvetličnih gred v Mozirskem gaju.
Prispevek in fotograﬁje: Nataša JAVORNIK, učiteljica
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prvi šolSKi (SovJi) dan na podrUžnici
gradišČe na KoZJaKU

N

a prvi šolski dan nam dež ni
skalil dobrega vzdušja, saj
smo ga preživeli v dobri družbi
gospe ravnateljice Jožice Ozmec,
gospoda župana Jurija Lepa, staršev,
babice ter seveda nas, pogumnih in
vedoželjnih učencev in učenk. Šolski
prag je prvič prestopil tudi en učenec.
Ob dobri pravljici, ki nas je popeljala
v svet radovedne sove Robi, smo ta
posebni dan obeležili ravno v znamenju
vsevednih sov, ki v svetu simbolizirajo
modrost in znanje. In ker znanja in
modrosti tudi to šolsko leto ne bo
primanjkovalo, smo skupaj s starši
iz odpadnega materiala izdelali svoje
sovice, ki nas bodo vse leto opominjale
na šolske dolžnosti.
Učenci in učenke z učiteljicama Natašo in
Zvonko
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prvi šolSKi dan na centralni šoli Selnica ob dravi

K

ljub dežju, ki nas je spremljal na prvi dan novega
šolskega leta, smo učenci in delavci šole vanj
zakorakali nasmejani in polni pričakovanj. Še
posebej navdušeni so bili naši najmlajši – prvošolci, ki
so jih ta dan spremljali starši. V šoli so jih poleg prijaznih
razredničark sprejeli tudi njihovi zaščitniki – devetošolci, ki
bodo skozi vse leto skrbeli za to, da jim bo pri nas še bolj
prijetno. Nadvse sladko presenečenje zanje sta bili tudi
torti, ki so jih zanje pripravile učiteljice.

Prvi šolski dan je bil poseben tudi za naše osmošolce, ki
so se tega dne odpravili v šolo v petdnevno šolo v naravi
v CŠOD Peca v Mežici na Koroškem, kjer so preživeli pet
prijetnih in zelo poučnih dni.
Tako kot prvi dan je za nami že kar nekaj tednov pouka v
novem šolskem letu. Verjamemo, da bo leto uspešno in
zadovoljno, zavedamo pa se, da bo tudi delavno. Pred
nami so nova znanja, izzivi, projekti, tekmovanja …, s katerimi se bomo spoprijemali s pogumom in z vztrajnostjo.
Poleg učnih in delovnih trenutkov pa so pred nami tudi
drugi, bolj ‚sproščeni‘, od katerih nam bo prav gotovo vsaj
kakšen ostal v trajnem spominu.
Prispevek in fotograﬁje: Maja VAČUN, knjižničarka
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ŠOLA V NARAVI

O

smošolci smo 1. septembra za pet dni odšli v šolo v naravi v Mežico na CŠOD Peca. Kljub slabemu vremenu
smo uživali, saj smo imeli veliko zanimivih aktivnosti:
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Zvečer smo se vsi
zbrali in se zabavali.
Imeli smo disko –
gavdo,
tekmovanje
v najbolj odštekani
frizuri doma Peca in
naj talentu doma. Ves
teden
smo
pridno
pospravljali sobe in
najčistejša soba je bila
nagrajena. Prav tako
smo bili ponosni na
taborne ognje, ki smo
jih zakurili sami s pomočjo učitelja.
Prepričana sem, da bi vsi ostali še kakšen dan ali dva, a
vse lepo se enkrat konča.

• plezali smo po plezalni steni;
• streljali z loki;
• kolesarili smo po rudniku svinca in cinka, kjer smo bili
500 m pod zemljo;
• bili smo v Mežici v muzeju mineralov in prehodili
geološko pot;
• iskali smo naravne zaklade z GPS napravami;
• v potoku smo iskali živa bitja;
• spoznali in igrali smo šport disk golf.

Prispevek: Ana KOŠČAK, 8. A
Fotograﬁje: Manja KOKALJ
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NAROBE ŠOLA

poSebnoSti
IN NOVOSTI
podrUžniČne
ŠOLE IN VRTCA SV.
DUH NA OSTREM
VRHU V NOVEM
ŠOLSKEM LETU

Če stol sedi na učencu,
če svinčnik radira radirko,
če naloga piše učenca,
če tabla piše na učiteljico,
če zobje umivajo zobno ščetko,
če torba uredi učenca,
če zvezki nosijo torbo,
če računalnik tipka učiteljico,
če knjiga lista sošolko,
če je v kakšni šoli takšen red,
je to narobe šolski svet.
Amanda SIVEC, 5. razred podružnice Sv.
Duh na Ostrem vrhu

N

a podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu bo v tem
šolskem letu kombinacija štirih razredov v enem
oddelku, to je 1., 3., 4., in 5. razreda. Šestim
učencem, ki so kombiniran oddelek obiskovali preteklo
šolsko leto, se bo pridružila ena prvošolka. Glede na
zahtevno kombinacijo in starostno razliko otrok je delo v
takšnem oddelku speciﬁčno.

Šolarji

Vrtec

S podružnico Gradišče na Kozjaku in z matično šolo
bomo skupaj realizirali različne dneve dejavnosti. S starši
in krajani bomo sodelovali v različnih delavnicah, sejmih in
kulturnih ter športnih prireditvah. Del naše podružnice je
tudi enota vrtca, s katerim imamo več skupnih aktivnosti.
Letos bo program celodnevnega vrtca obiskovalo 13
otrok. Na naši podružnici smo v tem šolskem letu
bogatejši za novo igrišče, ki so ga med počitnicami uredili
za šolsko stavbo. Na njem bomo ob igralih ter peskovniku
uredili zeliščno - zelenjavno gredico. Z domačini si bomo
izmenjali semena rastlin, ki so značilna za našo domačo
pokrajino in bodo imela prednost pri sejanju na naši
gredici.

Skupaj s pevskim društvom Lipa bomo pripravili že
tradicionalno prireditev ob materinskem dnevu in obiskali
varovance doma Hmelina v Radljah ob Dravi. Ob različnih
šegah in navadah, katere so bogato ljudsko izročilo kraja
in jih v naši šoli ohranjamo skozi različne aktivnosti, bo
letošnja novost binkoštni sejem na binkoštno nedeljo
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Beseda binkošti pomeni
petdeseti dan po veliki noči in praznik svetega Duha, po
katerem se imenuje tudi naš kraj. To je cerkveni in ljudski
pomladanski praznik, ki ima korenine daleč v preteklosti in
je zato z njim povezanih več starejših pomladno – poletnih
šeg, katere bomo raziskali.
Okrepili bomo mednarodno sodelovanje z VS Lučane. V
septembru bomo v Lučanah izvedli jesenski gozdni dan.
Pred veliko nočjo bomo gostitelji mi, ko bomo izdelovali
butare ter skozi pesem in zgodbe spoznavali šege in
navade ob veliki noči.
Vsak kraj ima svoje bogato ljudsko izročilo in prav je, da
to otroci najprej spoznajo v domačem kraju, šoli in vrtcu.
Prispevek in fotograﬁje: Damjana OČKO,
profesorica razrednega pouka
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vrtec Je vStopil v JUbileJno ŠTIRIDESETO LETO

N

aša Ajda iz skupine Bibe je te dni v vrtcu
praznovala 1. rojstni dan, vrtec pa je s 1.
septembrom vstopil v svoje 40. leto. Sprva
malčki, danes starši, čez leta pa že babice in dedki;
tako k nam prihajajo, od nas odhajajo in se spet vračajo
generacije naših otrok.

Delo v jubilejnem letu smo skrbno načrtovali in tudi letos
smo pripravili vsebinsko bogato publikacijo, namenjeno
staršem naših otrok, z željo, da bi jim ponudili celovito
informacijo o našem delu in jih spodbudili k sodelovanju
ter vključevanju v dejavnosti, ki so jim namenjene. Prav
posebej pa si v tem letu želimo, da bi s svojimi otroki in
nami delili spomine na čas otroštva, ki so ga preživeli v
našem vrtcu.

Prvi sprehod z vozičkom

Najmlajša slavljenka

Leta 1974 je vrtec odprl vrata dveh skupin, v letošnjem
šolskem letu pa imamo 10 oddelkov: 4 oddelke v stavbi
vrtca, od tega so 3 oddelki 1. starostnega obdobja, 4
oddelke 2. starostnega obdobja v šoli in po enstarostno
mešan oddelek na vsaki izmed obeh podružničnih šol -pri
Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku.

Mi smo v vrtcu največji!
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Mavrice na Jabolčni poti

Okrogla obletnica 40 let je v biograﬁji vrtca, podobno kot
v življenjski zgodbi posameznika, posebna prelomnica, ki
zaznamuje čas vstopa v obdobje zrelosti. Tako je tudi naš
vrtec prehodil pot spreminjanja, preoblikovanja, širitve in
kakovostne rasti vse od svojih začetkov, ko je bil še enota
vrtca Koroška vrata Maribor, do danes, ko smo enota
OŠ Selnica ob Dravi in vrtec z jasno izoblikovano vizijo.
Le-to smo zapisali tudi v uvodnem delu Publikacije in je
izhodišče, cilj ter vodilo našega delovanja, raziskovanja
in ustvarjanja vrtca za današnje in prihodnje generacije
otrok.

viZiJa vrtca
V vrtcu smo otroci, starši in zaposleni v sožitju, zato je
nadvse pomembno, da je vrtec prostor medsebojnega
zaupanja in spoštovanja, v katerem se otroci počutijo
sprejete, varne in ljubljene.
Središče vseh naših prizadevanj je otrok, ki skozi igro
in druženje z vrstniki ter ob budni spremljavi strokovnih
delavcev v vrtcu pridobi veliko novih znanj, izkušenj in
spretnosti, se uči medsebojnega sodelovanja in se srečuje
z raznovrstnimi izzivi.
Naš vrtec živi in diha s krajem. Obdaja ga naravno okolje,
ki ponuja otrokom pestre možnosti gibanja, raziskovanja
in bivanja na prostem.
Z vrednotami in s cilji vrtca stremimo k doseganju
višje kakovosti izvedbenega kurikuluma, tako da:
• profesionalno skrbimo za uravnotežen razvoj otrok,
• ustvarjamo spodbudno učno okolje,
• spodbujamo ustvarjalno igro,
• omogočamo otrokom različna doživetja, s pomočjo
katerih zmorejo poti do novih izkušenj, samostojnosti
in odgovornosti do sebe ter do okolja,
• namenjamo posebno skrb in pozornost otrokom s
posebnimi potrebami,
• širimo medgeneracijsko sodelovanje in vseživljenjsko
učenje,
• smo odprti za inovativne pristope.

Sončki telovadijo.

Matematika v vrtcu

Strokovni delavci bomo jubilejno leto našega vrtca smiselno vključevali v načrtovane dejavnosti skozi vse šolsko leto,
praznovanje 40-letnice pa bomo sklenili s svečano prireditvijo v času občinskega praznika in z dnevom prijateljstva v
začetku meseca junija, na katerega bomo povabili otroke iz vrtcev v sosednjih občinah Ruše in Lovrenc na Pohorju.
Zapisala: Ladislava MILOŠEVIĆ, pomočnica ravnateljice za vrtec
Fotograﬁje: Ladislava MILOŠEVIĆ
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3. gaSilSKo teKMovanJe Za prehodni poKal
obČine Selnica ob dravi

V

času občinskega praznika ne skrbimo le za
požarno stražo na različnih prireditvah, temveč
organiziramo tudi lastno gasilsko tekmovanje. 17. 5.
2014 smo priredili že 3. gasilsko tekmovanje za prehodni
pokal Občine Selnica ob Dravi. Tekmovanje je potekalo
na travniku pri OŠ Selnica ob Dravi. Kot se za gasilsko
tekmovanje spodobi, so gasilce ob otvoritvi nagovorili
in jim zaželeli veliko tekmovalne sreče predsednik PGD
Selnica ob Dravi Igor Štruc, župan Občine Selnica ob
Dravi Jurij Lep in poveljnik GZ Ruše Damijan Šteger.
Tekmovanje so z dvigom gasilske zastave otvorili lanski
absolutni zmagovalci, člani naše A2 desetine.

tekmovanja svoje delo in opremo predstavljamo našim
krajanom in drugim obiskovalcem.
Naše pokalno gasilsko tekmovanje je potekalo v dveh
disciplinah. Gasilci in gasilke so se med seboj merili v vaji
z motorno brizgalno ter v metu vrvi. Met vrvi v začrtan
krog oddaljenosti 8m in premera 1,5m so izvedli trije
tekmovalci, ki jih je izžrebal desetar. Pri vaji z motorno
brizgalno pa sodeluje celotna desetina. Cilj vaje je v čim
krajšem času brez napak izvesti trodelni šolski napad.
Tekmovanja se je tokrat udeležilo kar 20 ekip, od tega 8
ženskih in 12 moških. Za prehodni pokal Občine Selnica
ob Dravi so se pomerili gasilci in gasilke iz naslednjih
društev: PGD Slemen, PGD Smolnik, PGD Šikole, PGD
Pekre, PGD Bistrica ob Dravi, PGD Vuzenica, PGD Videž,
PGD Sovjak, PGD Mihovce-Dragonja vas, PGD Muta,
PGD Tinje, PGD Brezno-Podvelka, PGD Maribor-mesto,
PGD Zlatoličje in GZ Ruše.
Tekmovanje smo zaključili z zborom vseh tekmovalnih
enot in igranjem državne himne. Sledil je raport vodje
tekmovanja našemu poveljniku Francu Amonu. Poveljnik
društva se je vsem tekmovalcem lepo zahvalil za njihovo
udeležbo v upanju, da se ponovno vidimo naslednje leto.
Z enakimi željami sta navzoče nagovorila predsednik
društva in župan. Prisotne je pozdravil tudi poveljnik
mariborske regije Samo Steblovnik.
V ženski kategoriji so zmago in s tem prehodni pokal
občine osvojile članice PGD Šikole. Med člani pa so
prvo mesto osvojili gasilci PGD Sovjak, ki so prav tako
odnesli pokal za najbolj oddaljeno ekipo. Čestitke vsem
sodelujočim. Kot absolutnim zmagovalcem je članom
PGD Sovjak pripadla čast spusta tekmovalne zastave.

Nagovor predsednika PGD Selnica ob Dravi

Gasilci se zavedamo pomembnosti takšnih tekmovanj.
Tukaj ne gre samo za druženje in medsebojno tekmovanje
med članicami in člani gasilskih društev, temveč tudi za
strokovno in praktično izobraževanje gasilca. S pomočjo
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Uvrstitev naših članic:
1) PGD ŠIKOLE
2) GZ RUŠE
3) PGD PEKRE
7) PGD SELNICA OB DRAVI

Gasilke PGD Selnica ob Dravi

Hvala še enkrat vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri
organizaciji in izpeljavi tekmovanja ter nam s svojo
pomočjo omogočili, da smo uspešno izpeljali tekmovanje.
Z organiziranjem in izpeljavo tekmovanja ter tudi drugih
prireditev smo razpoznavni skozi vse leto in ne samo
takrat, ko se pripetijo neljubi dogodki. V okviru praznika
naše občine smo poskrbeli tudi za požarno stražo na
večini dogodkov, organizirali smo praktično izobraževanje
prve pomoči in uporabe AED ter skupaj z našo gasilsko
mladino predstavili opremo in delo gasilca učencem OŠ
Selnica ob Dravi.

Člani PGD Selnica ob Dravi

Uvrstitev naših članov:
1) PGD SOVJAK
2) PGD PEKRE
3) PGD MIHOVCI - DRAGONJA VAS
4) PGD SELNICA OB DRAVI -A26) PGD SELNICA OB DRAVI -A110) PGD SELNICA OB DRAVI -BPredstavitev gasilstva

Prispevek in fotograﬁje:
Organizacijski odbor PGD Selnica ob Dravi

aed - poMoČ našiM obČanoM

N

aše prostovoljno Gasilsko društvo Selnica
ob Dravi je v ponedeljek, 16.6.2014, vstopilo
v pilotski projekt učinkovitejše uporabe AED
(avtomatični zunanji deﬁbrilator) na Štajerskem.V ta namen
je 13 naših gasilcev pod vodstvom NMP Maribor opravilo
tečaj iz oživljanja oziroma tečaj za prve posredovalce.
Specializirano ekipo prvih posredovalcev sestavljajo
naslednji gasilci/ke: Timotej Možič, Franc Amon, Igor
Štruc, Zdravko Marin, Boris Možič, Robert Heric, Klemen
Šteger, Andreja Štruc, Igor Grušovnik, Karl Lampreht,
Marko Šteger, Alojz Črešnik in Matic Amon.
Za življenje potrebujemo številne snovi, med njimi je kisik
nenadomestljiv (kisik prihaja iz zraka preko pljuč v kri,

nato ga krvni obtok prinese do vsake celice v telesu, brez
tega pa življenje ni mogoče).
Po prenehanju dihanja in zaustavitvi krvnega obtoka
najprej nastopi nezavest (po 10-15 sekundah). Okvare
možganov pričnejo nastajati po 4 minutah, po 10 minutah
pa nastopi smrt.
Zato so reševalci zagnali ta projekt z bolj oddaljenimi
društvi, namreč vsaka minuta pomeni približno 10%
izgube možnosti za preživetje.
Prvi znak infarkta je običajno globoka bolečina v prsnem
košu, ki nastopi v mirovanju ali ob najmanjšem naporu.
Selniške novice 22 | oktober 2014
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Po značaju je pekoča, tiščega ali stiskajoča. Lahko se
širi v vrat, roke, hrbet, čeljust ali zgornji del trebuha in
je večinoma neodvisna od dihanja ali položaja telesa.
Bolečino pogosto spremlja občutek težkega dihanja
(dispneja), čezmerno znojenje (diaforeza), slabost in
bruhanje. Koža je lahko bleda in hladna.
VERIGA PREŽIVETJA OB SRČNEM ZASTOJU:

1. Zgodnja prepoznava dogodka in hiter klic pomoči
(ŠTEVILKA 112).
2. Zgodnja izvedba zunanje masaže srca.
3. Zgodnja izvedba deﬁbrilacije (če je seveda le-te
potrebna).
4. Ustrezna oskrba po oživljanju (nujna medicinska pomoč
in nadaljnja oskrba v bolnišnici).
Kadarkoli kličemo na številko 112 in potrebujemo
pomoč službe nujne medicinske pomoči (NMP), si
pri oblikovanju sporočila pomagamo z naslednjimi
vprašanji:
• Kdo kliče?
• Kaj se je zgodilo?

• Kje se je zgodilo?
• Kdaj se je zgodilo?
• Koliko je ponesrečencev in kdo so?
• Kakšne so poškodbe?
• Kakšne so okoliščine na kraju nesreče?
• Kakšno pomoč potrebujemo?
Po danih navodilih dispečer svetuje klicatelju, kako
naj počaka na prihod intervencijske ekipe. Nekdo
mora ostati ob poškodovancu/nenadno obolelem
in mu dati prvo pomoč v skladu z navodili, druga
oseba pa naj počaka ekipo tako, da:
• zapre domače živali (še zlasti psa, mačke, eksotične
živali, …);
• odklene in odpre vhodna vrata, ograjo;
• počaka reševalce ob cesti pred hišo;
• čaka z dvigalom v stanovanjskem bloku;
• počaka na dogovorjenem križišču ali ob objektu;
• ponoči osvetli hišo, stopnišče;
• z baterijsko svetilko pomaha intervencijski ekipi.
Od 16. 6. 2014 smo v primeru srčnega zastoja aktivirani
skupaj z reševalno postajo Maribor tudi gasilci PGD
Selnica ob Dravi, ki bomo prišli prvi na kraj dogodka z
lastnim avtomatskim zunanjim deﬁbrilatorjem (AED) in dali
prvo pomoč do prihoda reševalne ekipe.
Pripravil: Timotej MOŽIČ - pomočnik poveljnika
za prvo pomoč PGD Selnica ob Dravi

iZobraževanJe o Uporabi aed in oSnove prve poMoČi

K

er je na našem gasilskem domu že dobri dve
leti nameščen avtomatski eksterni deﬁbrilator
(AED), ki je namenjen vsem našim občanom, smo se v
okviru občinskega praznika odločili organizirati praktično
izobraževanje iz osnov prve pomoči in uporabe AED. Na
pomoč so nam priskočili študentje medicine Univerze
Maribor, ki sodelujejo v projektu Za Življenje! S pomočjo
omenjenega projekta skušajo širši laični javnosti predstaviti
idejo, da je biti le nemi opazovalec v urgentni situaciji
najslabša rešitev, ki jo lahko izberemo.
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Praktično izobraževanje je bilo sestavljeno iz začetnega
teoretičnega dela, ki mu je sledil praktični del, v katerem
so se obiskovalci razdelili v 4 skupine in nato krožili med
štirimi postajami, na katerih so vse slišano še praktično
utrdili.
Ti
•
•
•

sklopi so bili:
temeljni postopki oživljanja (TPO),
uporaba avtomatskega zunanjega deﬁbrilatorja (AED),
prikaz osnovnih položajev poškodovancev in
odstranjevanje tujkov iz dihalnih poti,
• povijanje ran, imobilizacija zlomov in zaustavljanje
krvavitev.
S pomočjo izobraževanja smo želeli občane ozavestiti
o problematiki in pomenu prve pomoči, jim odstraniti
strah pred pristopom k ponesrečencu in dejanskemu
nudenju pomoči, jih izobraziti o postopkih prve pomoči,
predstaviti prvo pomoč kot etično, moralno dolžnost
vsakega posameznika, povečati njihovo odzivnost,
kadar nastopajo v vlogi očividcev v primeru nezgod,
poškodb, zadušitev, srčnega zastoja, ter predstaviti delo
z avtomatskim eksternim deﬁbrilatorjem.
Po besedah obiskovalcev bi morali biti takšni praktični
tečaji, s pomočjo katerih se naučimo, kako si lahko v
neljubih trenutkih pomagamo, pogostejši. Za to bomo
poskrbeli tudi gasilci.
Prispevek:
Organizacijski odbor PGD Selnica ob Dravi
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Spoštovani preJeMniKi
denarne Socialne poMoČi!

D

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV MOST SELNICA OB DRAVI

ne 1. 9. 2014 se je pričela uporabljati določba
17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona
o
socialnovarstvenih
prejemkih
(Uradni list RS, št. 99/13). Na podlagi te določbe se pri
uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči kot
delovno aktivne osebe, ki so upravičene do dodatka za
delovno aktivnost, po novem štejejo tudi osebe, ki imajo
sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu,
ki ureja prostovoljstvo.
Za omenjene osebe se ne glede na dejansko opravljeno
število ur mesečno šteje, da so delovno aktivne v obsegu
od 60 do 128 ur mesečno in jim na podlagi zakona pripada
nižji dodatek za delovno aktivnost oziroma povečanje
meje preživetja (cenzusa) za trenutno 72,37 EUR (če se
šteje kot prva oseba v družini) oziroma za 37,66 EUR (če
se šteje kot druga odrasla oseba v družini).
Dodatek za delovno aktivnost je torej dodatek k denarni
socialni pomoči in je namenjen spodbujanju ljudi k delu
ali k ohranjanju zaposlitve. To pomeni, da je dodatek
za delovno aktivnost le del denarne socialne pomoči in
ne samostojni prejemek. Dodatek lahko dobijo le tiste

osebe, ki zaprosijo za denarno socialno pomoč (tisti, ki
že prejemajo denarno socialno pomoč, morajo izpolniti
obrazec za sporočanje sprememb in predložiti kopijo
dogovora o prostovoljstvu na pristojni CSD). Če oseba
izpolnjuje pogoje za denarno socialno pomoč, potem
je lahko znesek te pomoči višji za dodatek za delovno
aktivnost, če ta oseba predloži pisni dogovor o opravljanju
prostovoljskega dela.
V našem društvu se zavedamo, da vsak evro pripomore k
boljšemu življenjskemu standardu, zato vam omogočamo,
da si s prostovoljskim delom omogočite le-tega.
Zelo bomo veseli vsakogar, ki je pripravljen del svojega
prostega časa nameniti delovanju našega društva. Za
aktivno prostovoljsko delo v društvu je obvezna včlanitev,
saj le tako lahko sledimo društvenim smernicam in
poskrbimo za vas ter za dobrobit ljudi okoli nas.
Za več informacij se lahko obrnete na predsednico Društva
za ohranjanje socialnih stikov – Most, Valentino Repolusk,
na telefonsko številko 040 644 782 ali po elektronski pošti:
most.selnica@gmail.com
Zapisala: Valentina REPOLUSK

povraČilo šKode oSebaM, Ki So bile iZbriSane iZ
regiStra Stalnega prebivalStva

V

Uradnem listu RS št. 99 z dne 3. 12. 2013 je bil
objavljen Zakon o povračilu škode osebam, ki so
bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, ki
je stopil v veljavo 18. 12. 2013, uporabljati pa se je začel
šest mesecev po njegovi uveljavitvi, 18. 6. 2014.
Upravičenci do povračila škode po navedenem zakonu
lahko odškodnino uveljavljajo na dva načina, ki se
medsebojno ne izključujeta. V roku treh let od pričetka
uporabe zakona lahko pri kateri koli upravni enoti v
Republiki Sloveniji podajo zahtevo za določitev denarne
odškodnine. O zahtevi odloča upravna enota, na območju
katere je imel upravičenec v času izbrisa iz registra
stalnega prebivalstva prijavljeno stalno prebivališče. Višina
odškodnine, ki je upravičencem priznana v upravnem
postopku, znaša 50 evrov za vsak mesec izbrisa. Ta
odškodnina je določena kot zadoščenje ali poprava
krivice. Drugi način uveljavljanja denarne odškodnine pa
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je v sodnem postopku, kjer lahko izbrisani uveljavljajo tudi
dejansko škodo, ki jim je nastala zaradi izbrisa.
Upravna taksa za upravni postopek določitve denarne
odškodnine, za vlogo in odločitev na prvi stopnji se ne
plača.
Upravičenci do povračila škode po navedenem zakonu
si lahko informacije v zvezi s možnostmi uveljavljanja
odškodnine preberejo na spletni strani Ministrstva za
notranje zadeve na povezavi
www.mnz.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1
2137/8888/817f6076d3afee0c5f190a03405881f2/
Podrobnejše informacije v zvezi s povračilom škode
osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega
prebivalstva, je mogoče dobiti tudi v času uradnih ur na
sedežu Upravne enote Ruše ali po telefonu na tel. št. 02
669 06 60 (centrala) ali 02 669 06 80.
Pripravila: Lojzka SERNC

JeZiKovne drobtinice
SLOVENSKI FRAZEMI (NADALJEVANJE)

I

zbrani so nekateri frazemi po slovarju dr. Janeza Kebra (Ljubljana, 2011). Frazeološke enote ali frazemi
so stalne besedne zveze, katerih namen ni ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov njegovih sestavin. V
Selniških novicah so že bili objavljeni nekateri frazemi. V tej številki zopet objavljam nekaj primerov.

Okoli riti v žep: po ovinkih, napačno, neustrezno; postaviti se komu/čemu po robu: upreti se komu, čemu; tema kot v
rogu: zelo temno; ugnati koga v kozji rog: premagati koga, biti boljši od koga; v isti rog trobiti s kom: v vsem pritrjevati
komu, imeti enake namene, cilje s kom; biti od rok komu: glede na določeno dejanje je kaj daleč, na neprimernem
mestu; biti neprijetno, odveč; biti pri roki: biti v neposredni bližini; dati roko v ogenj za koga: biti prepričan, da je kdo
pošten, sposoben, da je kaj kakovostno, resnično, zanesljivo; desna roka: nepogrešljivi, najožji sodelavec; imeti polne
roke dela: biti zelo zaposlen; iti na roko komu: delati za koga, kot želi, pomagati komu; ne stati križem rok: delati,
ukrepati, biti dejaven; pljuniti v roke: z vnemo in brez obotavljanja lotiti se kakega dela, se zelo potruditi za kaj; ponuditi
komu roko: želeti komu pomagati, želeti imeti dobre odnose s kom; prositi za roko koga: zasnubiti; roka pravice: oblast,
sodišče; roka roko umiva: človek povrne zlasti v neprijetnem položaju dobljeno pomoč s podobno pomočjo; živeti iz rok
v usta: sproti porabiti zasluženo; zavihati si rokave: z vnemo, prizadevnostjo delati; ravnati s kom v rokavicah: obzirno,
previdno; imeti koga/kaj na rovašu: imeti s kom neporavnane račune; biti v rožicah: biti (nekoliko) pijan, vinjen; govoriti,
kakor bi rožice sadil: govoriti vzneseno, lepo, priliznjeno, sladko; z rožicami je postlano komu: živi srečno, brezskrbno,
v izobilju; biti pod rušo: biti mrtev, biti v grobu, pokopan; stara sablja: dolgoletni vojni tovariš; znanec, prijatelj; uživati
sadove svojega dela: uporabljati, izkoriščati rezultate narejenega, doseženega; sekira je padla komu v med: življenjske
razmere so se komu nenadoma zelo izboljšale; zakopati bojno sekiro: končati boj, prepir, sovražne odnose; bati se
lastne sence: bati se vsega brez razloga, biti plašjiv; sila kola lomi: v sili je treba storiti marsikaj, kar se sicer ne bi storilo;
mamin sinček: razvajen, nesamozavesten, zelo zahteven otrok, fant; imeti slamo v glavi: nič ne vedeti, ne znati; prazna
slama: kar je nepomembno, nespametno; kačja slina: žganje, žgana pijača; imeti kaj več soli v glavi: biti bistroumen,
pameten; pojdi se solit: nejevoljno, nestrpno zavračanje, odklanjanje; spati na lovorikah: popuščanje v prizadevanju
po uspehu, zmagi; dreti se kot sraka: zelo se dreti, kričati; gnati si kaj k srcu: žalostiti se, vznemirjati se; srce je padlo
v hlače komu: kdo se je zbal, izgubil pogum; imeti več sreče kot pameti: imeti srečo bolj zaradi naključja, okoliščin kot
zaradi pametnega ravnanja; imeti sršene v riti: ne imeti vztrajnosti, biti nemiren; nagnati komu strah v kosti: prestrašiti,
vznemiriti koga; strah ima velike oči: če se kdo česa boji, se mu zdi to hujše, kot je v resnici; grd kakor strašilo: zelo
grd; hiter kot strela: zelo hiter; kot strela z jasnega: popolnoma nepričakovano; ubrati druge strune: lotiti se česa na
drugačen, bolj odločen način; za nič na svetu: nikakor ne, na noben način; ne pozna šale: vse jemlje, obravnava resno;
šiba novo mašo poje: s strogo vzgojo se veliko doseže; pobrati šila in kopita: vzeti vse svoje stvari in oditi, zbežati; pokati
po vseh šivih: propadati, bližati se koncu; najti šivanko v senu: narediti kaj, za kar ni bilo možnosti, da bi bilo uspešno;
liti kot iz škafa: zelo močno deževati; imeti škarje in platno v rokah: imeti moč, oblast odločati o čem; kot iz škatlice
vzet: zelo urejen, zelo čist, nov, lep; zaiti v škripce: zaiti, priti v neprijeten, zapleten položaj; špricati šolo: neopravičeno
izostajati od pouka, šole; držati komu štango: ščititi, podpirati koga pri njegovem negativnem ravnanju; mešati komu
štrene: ovirati nekomu načrte, namene; biti na tapeti: biti obravnavan; tiho kakor tat: zelo tiho, kradoma; brcniti v
temo: zelo se zmotiti.

Nadaljevanje sledi.

Akad. prof. dr. Zinka Zorko
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poSeJali SMo »aJdo«

T

D Selnica ob Dravi smo tudi letos posejali
»AJDO« na koščku zemlje ob potočku, ki se
vije skozi Selnico. Slika kaže, da je bilo seme
dobro in je na polju množično vzklilo.
»AJDA« spada med žita, kamor spada večina drugih žit.
Ta kultura je že od nekdaj globoko zarezana v zavest
slovenskega naroda, o njej poje tudi slovenska narodna
pesem: »Po Koroškem, po Kranjskem že ajda zori … »
Pri ajdi uporabljamo predvsem njena semena, iz katerih
ob luščenju dobimo ajdovo kašo, z mletjem pa ajdovo
moko. Kašo uživamo kot prikuho, moko pa uporabljamo

za ajdove žgance, kruh in štruklje.
Ajdo že dalj časa uporabljamo v ljudskem zdravilstvu. Leta ne vsebuje glutena, zato jo lahko uživajo tudi bolniki
s celiakijo.
Vesele bodo tudi naše ČEBELE!
Prispevek infotograﬁja: Zdenka GRADIŠNIK

etnološKa ZbirKa ''SelnišKi pleJžUh''

N

a bivšem mejnem
prehodu Sv. Duh na
Ostrem vrhu nam
je občina Selnica ob Dravi
odstopila prostore, kjer smo
postavili na ogled zanimivo
etnološko zbirko o selniškem
plejžuhu nekoč in danes.

Uradno otvoritev smo opravili na binkoštno nedeljo, primopredajo pa sta opravila župan Jurij LEP in Janez DOLINŠEK.
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Omenjena zbirko je leta
2009 evidentiral Pokrajinski
muzej v Mariboru, evidenčna
številka zbirke RT 2009-4.

Prostore
še
urejamo
in
zbirko
dopolnjujemo.
Od meseca septembra dalje bo zbirka na
ogled vsako lepo soboto in nedeljo med
11. in 14. uro.
Za organizirane skupine je ogled možen
tudi druge dneve, seveda po poprejšnjem
dogovoru, vaš želen termin nam sporočite
na elektronski naslov: cc.selnica@gmail.
com
V zimskem času, ko bo snega dovolj,
bomo na bližnjem travniku ob lepih
nedeljah v dopoldanskem času pripravili
tudi predstavitvene vožnje s starimi
originalnimi plejžuhi kot tudi zabavne
vožnje in igre s plejžuhi za vse generacije,
ki si želijo druženja na snegu.
Veselimo se lepih vikendov in Vašega
obiska ter obilico snega pozimi.
Prispevek: Jani DOLINŠEK
Fotograﬁje: Slobodan TATALOVIČ

Etnološka skupina ‘’Selniški plejžuhar’i’’| Country club Selnica ob Dravi|
www.plezuh.net

Ureditev ograJe na poti K cerKvi

Č

lani Pohodniško - olepševalnega društva Duhovski gamsi so, kljub temu da je bilo društvo ustanovljeno šele
pred nekaj meseci, že sredi aktivnosti. Poleg nekaj organiziranih pohodov po okolici Sv. Duha na Ostrem vrhu
in Vurmatu ter vzponu na Raduho so organizirali prvo delovno akcijo, ki bo prispevala k lepši urejenosti kraja.

Na vrhu Raduhe
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Les in drugi material za ograjo je nabavil Vaški odbor Sv.
Duh na Ostrem vrhu, dela pa so se lotili Rudi in Simon
MAČEK, Janez in Rok VALIŠER, Cveto TAJKE, Dušan
POKERŽNIK in Robi KREL. Stopnice pa je strokovno
saniral Dušan GRILIČ.

Dotrajane in nevarne betonske stopnice

Rudi in Simon MAČEK ter Janez VALIŠER

Maja meseca so se lotili zamenjave dotrajane ograje
na poti k farni cerkvi Sv. Duha. Ograja je bila že tako
dotrajana, da je bila že nevarna, nevarne pa so bile tudi
betonske stopnice na tej poti. Oboje je tudi kazilo ambient
cerkvenega kompleksa.

Barvanje ograje

Hkrati z opisano akcijo je stekla tudi akcija izdelave ograje
še na drugi poti do farne cerkve Sv. Duha. To so namreč
lesene stopnice, ki vodijo do cerkve ob podružnični
šoli. Izdelave kovinske ograje in izvedbe se je lotil Anton
POKERŽNIK iz Selnice ob Dravi. Z zelo lepo in dovršeno
izdelano ograjo je tako lepo zaokrožil ambientalni videz
cerkvenega kompleksa.
Prispevek: Slobodan TATALOVIČ
Fotograﬁje: Simon MAČEK in Slobodan TATALOVIČ
Cveto TAJKE
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SODELOVANJE RULIK-A IN JSKD-JA

L

ikovno društvo RULIK (Ruški likovni krog)
združuje poklicne in nepoklicne umetnike, od
amaterjev do strokovnjakov z akademsko izobrazbo.
Društvo je bilo ustanovljeno pred 45 leti v Rušah.
V letu 2011 smo v Rušah pridobili prostor za galerijo –
muzej v katerem se nahajajo dela pokojnih in živečih
avtorjev, ki so svoja dela podarili Rušam. Med njimi je več
del dveh ustanoviteljev RULIK-a Mirka Vovška in Ervina
Kralja.
V našem društvu je od vsega začetka aktivno delovalo
več članov iz Selnice ob Dravi. Navajam nekatere zelo
aktivne likovnike: Maksimiljan Strnad – Milč, Maruša
Vršnik, Andrej Viher, Oto Vogriln (bil je dve leti predsednik
društva), Branko Počkar in Bojan Fekonja.
V našem društvu imamo tudi več članov, ki se aktivno
udeležujejo natečajev JSKD. V letu 2012 so bila razstavljena
dela na medobmočni razstavi odraslih likovnih ustvarjelcev
na temo »Tekst v podobi«. Sodelovale so članice Maruša
Vršnik, Aleksandreta Golčman, Ana Lesjak in drugi.
Prav Bojana Fekonjo in Ervina Kralja želim predstaviti tudi
v vašem časopisu.
Parafraze je naslov tematskih razstav, ki jih je za sezono
2013 – 2014 razpisal javni sklad RS za kulturne dejavnosti.
Janez Zalaznik, akademski slikar, si je ogledal 10 regijskih
razstav in za državno razstavo izbral dela 52 avtorjev. Med
izbranci je tudi član našega društva BOJAN FEKONJA.
Njegova slika »Ljudska vstaja« je bila na ogled na skupinski
razstavi v Posavskem muzeju Brežice. Razstava se je nato
selila v Idrijo in na grad Snežnik.

Naš član ERVIN KRALJ je letos prejel srebrno plaketo
javnega sklada za kulturne dejavnosti RS za leto 2013.
Podelitev priznanja je bila v Ljubljani na ljubljanskem
gradu.

Podelitev priznanja Ervinu Kralju v Ljubljani

Sedaj še nekaj besed Ervina Kralja o sebi: »Vedno sem
dajal poudarek predvsem risbi kot primarni likovni
govorici. Zastavljam nekakšno popotovanje po Sloveniji in
svetu skozi čas.
Vsi premiki v meni so se začeli za časa študija na
akademiji. Osnovno vodilo so mi bile besede profesorja
Kavčiča, ki je govoril o poslanstvu likovnega pedagoga, ki
mora najprej spoznati in vsrkavati lepoto rodne zemlje ter
jo nato prenašati na mladi rod v risbi, sliki in besedi.«
Kraljevo osebno poslanstvo ni le likovno, temveč splošno
pedagoško z globokim zavedanjem o pomembnosti
prenosa veščin in znanja na mlajše generacije, ki bodo
tvorili kulturno in družbeno sfero prihodnosti.
Prispevek: Stanka DVORNIK -predsednica društva Rulik
Fotograﬁji: Stanka DVORNIK

Bojan Fekonja in nagrajena slika na razstavi
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MarJetice, MarJetice, te
preKraSne rožice . . .

ž

e v spomladanski izdaji Selniških novic smo omenile,
da se bomo udeležile osmega Mednarodnega
festivala alpskega cvetja v Bohinjski Bistrici v času
od 24. maja do 5. junija 2014.
In res, prvega junija smo se odpravili z avtobusom ( od 24
članic se jih je udeležilo 22, kar je zelo pohvalno) naravnost
na Gorenjsko dobesedno med prekrasne cvetoče travnike.
Razumljivo, da smo se najprej ustavili prav v Bohinjski
Bistrici.
V projektu »krpanje travnika« je sodelovalo pet držav, in
sicer: Velika Britanija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija in
Slovenija. Samo iz Slovenije je bilo razstavljenih preko
300 čudovito vezenih krpank, opremljene so bile s
spremljajočimi zgodbami, med katerimi bo Mednarodna
komisija izbirala najlepše. Bile smo zelo ponosne, saj smo
ugotovile, da so donatorji že na otvoritvi festivala izbrali
nekaj krpank, med katerimi so bile od Marjetic kar tri od
desetih poslanih. Še bolj pa smo bile ganjene, ko smo
izvedele, da je bil celotni izkupiček s strani donatorjev
poslan v Bosno in Hercegovino ljudem, ki so ob poplavi
doživeli pravo katastrofo.
Po ogledu teh bogato vezenih cvetočih travnikov smo se
odpeljali v Staro Fužino, kjer je bila prav tako razstava
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ročnih del vse od kvačkanja, pletenja, vezenja in, ne
navsezadnje, prelepega klekljanja. S predsednico društva
smo navezale stike in obljubile so, da bodo prišle pogledat
tudi našo razstavo konec oktobra v Selnico.
Vreme nam je bilo izredno naklonjeno, zato smo se
skupinsko fotograﬁrali pod »Aljaževim stolpom«, medtem
ko se nam je v ozadju nasmihal sam Triglav.
Pa čeprav smo si zjutraj že privoščili sendviče, smo
vedno bolj pogledovali in iskali predsednico in ministrico
za ﬁnance, saj smo vedeli, da nas v Bohinju »pri Danici«
čakajo s kosilom. Kosilo je bilo predobro in narava prelepa,
da ne bi uživali malo dlje časa, kot smo prvotno načrtovali.
Zavedam se, da bom sedaj tvegala, ko bom pohvalila
Tončko Možič, ker nam je toplo priporočala, da se
ustavimo na Bledu na Izletniški kmetiji Dornk pri gospe
Simoni Repinc Urevc. Naj takoj povem, zakaj tvegam,
naša Tončka nadvse rada pomaga, svetuje, vsakemu
ustreže, če le lahko, nikakor pa ne mara nobenih javnih
pohval.
Gospa Simona nam je prišla naproti in sprejela z besedami:
»Naj bo ta objem za vse vas.«
Na velikem prostranem dvorišču se je bohotila stara
urejena kmečka hiša, ogromna štala, preurejena v pravi

muzej s prikazom dejavnosti starih kmečkih opravil in velike
urejene etnološke zbirke. Resnično ne vem, česa v tej štali
nismo videli. Gospa Simona se je nekako opravičevala in
govorila: »Veste, to jaz urejam že 25 let kar po žensko. S
tem je seveda mislila na skromnost, iznajdljivost in predvsem
na iskrenost. Razstavljeno je bilo vse od vezenih prtov,
kvačkanja, pletenja, različnih oblačil, krojaških, čevljarskih,
frizerskih pripomočkov, vse od starega pralnega mila in
različnih praškov z originalno embalažo, ki smo jih nekoč
uporabljali, nešteto poslikanih pločevinastih škatel, cenjenega
porcelana, s katerega dobesedno preslikava motive in veze
na platno. Občudovale smo tudi jaslice: takšne in drugačne…
Tudi v hišo nas je povabila, kjer je vsaj mene najbolj očarala
prav črna kuhinja.
Ja, še dolgo bi lahko ostali in verjetno še ne bi videli vsega.
Sonce je bilo vedno nižje in glede na to, da je bila nedelja, smo
se zaradi pričakovanega prometa na cesti počasi odpravili na
avtobus in polni lepih vtisov peljali proti domu.
Želim vam bogato jesen.
Pripravila: Fani OSTERC, članica
Foto: Franc OSTERC

drUgo MeSto na državneM prvenStU

Selniški karateisti so se vneto pripravljali na to državno
prvenstvo in tako tudi rezultat ni izostal.
Sedaj nas pred šolskimi počitnicami čaka samo še klubski
seminar, katerega bomo organizirali na domu Škorpijon.

V

nedeljo, 01.06.2014, je v Polzeli potekalo ekipno
državno prvenstvo v karateju. Selniški karateisti
so se okitili s srebrnimi medaljami v katah ekipno
med mlajšimi dečki. Ekipa v postavi Nik Mori, Jan Vališer
in Matic Gosak je po treh zaporednih zmagah izgubila v
ﬁnalu proti ekipi iz Gornje Radgone. Druga selniška ekipa
je med starejšimi dečki izgubila v prvem kolu.

Rezultati selniških karateistov:

2. mesto, kate ekipno mlajši dečki (N. MORI, M. GOSAK in J. VALIŠER)
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KLUBSKI SEMINAR IN ZAKLJUČNI PIKNIK NA ŠKORPIJONU
Od petka do nedelje, od 20. do 22.07.2014, smo na Centru za šolske in obšolske dejavnosti na Škorpijonu, na našem
lepem Kozjaku, organizirali tradicionalni klubski seminar. Seminarja se je udeležilo več kot 30 selniških karateistov.
Poudarek je bil predvsem na izpopolnjevanju tehnike, predvsem pripravi za izpitni program za polaganje za višje
pasove. Polaganje je bilo zadnji dan seminarja, torej v nedeljo.
Po zaključku seminarja so se nam še pridružili starši in drugi člani kluba, tako smo se v dobri družbi več kot 70
udeležencev nekako poslovili od letošnjega šolskega leta.

Izpit za višjo stopnjo pasu so opravili:
10. kyu, beli pas z eno rdečo črtico:
- Ito Tino FRAS
9. kyu, beli pas z dvema rdečima črticama:
- Sara TOPOLNIK SLATINEK
- Matic KNAVER
- Nik HOLCMAN
- Vid DOLINŠEK
- Katja ŠINKAVEC
- Luka ŠTELCER
- Val MENHART
8. kyu, rumeni pas:
- Timotej VALIŠER
- Tanej ŠKRABL
7. kyu, oranžni pas:
- Alen ESIH
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- Pia Letricia FRAS
- Aljaž VUTE
- Klara ČEH
- Tin GOMIVNIK
6. kyu, zeleni pas:
- Leon EFERL
- Sara EFERL
- Petra GOSAK
- Damjana OČKO
5. kyu, vijoličasti pas:
- Matija MALETIČ
- Ulla KRAJNC
- Anže VAUPOTIČ
4. kyu, moder pas:
- Matic GOSAK
- Jan VALIŠER
- Nik MORI
- Vesna MORI
3. kyu, rjavi pas:
- Zoja JURŠA
Čestitke vsem za opravljeni izpit.

Daniel RIHTARIČ

dve drUgi MeSti v SKUpneM
SEŠTEVKU
OŠ LIGE V KARATEJU
V nedeljo, 11.05.2014, je v Benediktu v Slovenskih goricah
potekal 4. krog osnovnošolske lige v karateju, ki je bil tudi
zadnji, ﬁnalni krog v tem šolskem letu.
Selniški karateisti so v tem krogu osvojili šest medalj.
V skupni razvrstitvi osnovnošolske lige pa sta izreden
rezultat osvojila Nik Mori in Sara Eferl z osvojenim skupnim
drugim mestom vsak v svoji kategoriji. Nik je bil srebrn v
katah med dečki - 4. in 5. razred, Sara pa v borbah med
deklicami prav tako - 4. in 5. razred. Oba sta s svojim
znanjem in zagnanostjo dokazala, da se tudi v močni
konkurenci lahko osvoji vrhunska uvrstitev.
Selniški osnovnošolci so med okoli 50 osnovnimi šolami
osvojili skupno peto mesto, kar je za naš kraj izreden
uspeh.

Juš MARKAČ

vrhUnSKa KarateiSta nova Člana
NAŠEGA KLUBA
Sredi avgusta sta dva slovenska, vrhunska karateista, Juš
Markač in Danijel Rihtarič, izrazila željo pri našemu trenerju
Fras Kamil, da bi postala člana našega, selniškega kluba.
Juš in Danijel sta dolgoletna karateista z vrhunskimi rezultati
v slovenskem in mednarodnem merilu. Juš, ki ima selniške
korenine, saj je njegov oče naš bivši sokrajan, je evropski
mladinski prvak iz Novega Sada, tretji s sredozemskih
iger iz leta 2013 ter član slovenske ekipe, ki je osvojila 3.
mesto na evropskem članskem prvenstvu. Tako kot Juš
ima Danijel vrhunske rezultate v borbah, na evropskem
mladinskem prvenstvu v Novem Sadu je osvojil tretje
mesto ter bil član slovenske ekipe, ki je osvojila 3. mesto
na evropskem članskem prvenstvu v Budimpešti. Oba sta
bila slovenska prvaka v več starostnih kategorijah..
Kot klub smo že dovolj dolgo na slovenski karate sceni, da
smo maksimalno prepoznavni, uspešni in spoštovani ter
tako kvalitetni, da se nam hočejo v tem trenutku pridružiti
vrhunski karateisti, kot sta Juš in Danijel. S prihodom
dveh novih tekmovalcev bomo v našem okolju še dvignili
kvaliteto kluba in dali našim mlajšim še večji zagon kot cilj
za dosego tako vrhunskih rezultatov
Prispevki in fotograﬁje: Kamil FRAS
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Zgodba o USpehU

G

re za izjemen uspeh naše šole, ki ga bomo težko
ponovili. Ta izjemni uspeh je dosegla ekipa
starejših dečkov v postavi: Nejc Dreisinger, Luka
Jarc, Domen Harih, Vili Grušovnik, Žan Leber, Leon Eferl,
Matevž Verhovčak in Tim Jelenko.
V šolskem letu 2013/2014 je šolska nogometna ekipa
starejših dečkov dosegla izjemen uspeh. Uvrstili smo se
namreč med štiri najboljše ekipe v državi in v razburljivem
ﬁnalu (OŠ Metlika) zasedli tretje mesto. Finala državnega
prvenstva v Metliki so se kot gledalci in navijači udeležili
tudi vsi devetošolci naše šole. In kako smo dosegli tak
izjemen rezultat?
V januarju 2014 smo na območnem prvenstvu v športni
dvorani Lent brez izgubljene tekme postali območni
prvaki. Sledilo je tekmovanje na področni ravni, kjer smo
prav tako brez izgubljene tekme osvojili prvo mesto in
postali področni prvaki ter se s tem uvrstili na državno
tekmovanje.
Sledil je četrtﬁnale državnega tekmovanja na OŠ Franja
Goloba na Prevaljah. Sodelovale so štiri ekipe: OŠ Franja
Goloba Prevalje, 1. OŠ Celje, OŠ Turnišče in OŠ Selnica
ob Dravi. Tudi na tem turnirju smo brez izgubljene tekme
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(dve zmagi in en neodločen rezultat) suvereno osvojili prvo
mesto. S tem rezultatom smo se uvrstili v naslednji rang
tekmovanja-polﬁnale državnega prvenstva.
Slednje se je izvedlo na OŠ Zreče, kjer so poleg naše
ekipe sodelovale ekipe: OŠ Zreče, 1. OŠ Žalec in OŠ
Mozirje. Na tem turnirju smo kljub prvemu porazu po
devetih tekmah prav tako osvojili prvo mesto in se uvrstili
v ﬁnale državnega prvenstva.
Finalni turnir se je odigral na OŠ Metlika. Ekipe, ki so
sodelovale na zaključnem turnirju državnega prvenstva v
nogometu, so bile: OŠ Metlika, OŠ Marije Vere Kamnik,
OŠ Turnišče in OŠ Selnica ob Dravi. Nekoliko slabša prva
tekma nas je oddaljila od prvega mesta v državi, a smo
kljub temu zasedli odlično tretje mesto v državi.
Na koncu bi se rad zahvalil vsem drugim, ki so na
kakršenkoli način pripomogli k našemu uspehu. Predvsem
pa bi se zahvalil Občini Selnica ob Dravi in županu Juriju
Lepu za moralno in ﬁnančno podporo pri uresničevanju te
zgodbe.
Prispevek in fotograﬁja: Andrej VIHER,vodja ekipe in učitelj športa
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državno prvenStvo v odboJKi na MivKi
v ČrešnJevcU ob dravi

N

a igriščih za odbojko na mivki pri Možičevih v
Črešnjevcu 15a, občina Selnica ob Dravi, smo
v soboto, 21.06.2014, organizirali državno prvenstvo v
odbojki na mivki za kategorijo U13 (otroci, rojeni v letu
2002 in mlajši). Organizator je bil »Zasebni športni delavec«
Peter Možič skupaj z odbojkarskim klubom FORMIS iz
Rogoze. Turnir je vodil sekretar odbojkarske zveze Branko
Maček. Igrali smo na treh igriščih. Na pomožnem igrišču
so se ekipe ogrevale. Za obveščanje, glasbo in animacijo
je skrbel domačin Branko Miuc, ki je svojo nalogo opravil
odlično. Na turnir v kategoriji U13 so se prijavile naslednje
ekipe:
MOŠKI
Ekipa

igralce 1

rojen

igralec 2

rojen

ZMVF Ošbi

Jaša Kereži

2003 Muhamet Berisha

2003

ZMVF Panel

Maj Najvirt Kolarič

2003 Jan Šarkezi

2002

ZMVF Planum

Jan Repa

2002 Blaž Polner

2002

ZMVFSGD Strdin

Anej Repa

2002 Žiga Strdin

2002

ZMVF Objem narave

Rok Bračko

2004 Bor Kumperščak

2003

ZMVF Adidas

Črt Rozman

2002 Rok Možič

2002

Benquick Volley

Jaka Brovč

2002 Klemen Šen

2002

Savinjska 4

Žak Pšaker

2002 Jernej Semprimožnik 2002

Savinjska 3

Nik Matko

2003 Tan Planinšek

2003

Savinjska 2

Gregor Kalar

2002 Jože Strožer

2002

Savinjska 1

Urban Fužir

2002 Jan Vodlan

2002

SIP Šempeter

David Pušelc

2003 Luka Stožir

2002

Od tega smo mi prijavili kar devet ekip ZMVF (ZemljakMožič-Volley-Family), ki so se ves teden na kampu
pripravljale za prvenstvo.
Prvenstvo nam je odprl župan selniške občine gospod
Jurij Lep. Turnir je potekal po sistemu dvojne eliminacije,
to pomeni, da vsaka ekipa igra vsaj dve tekmi, oziroma,
ko izgubiš drugič, se posloviš od tekmovanja.
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ŽENSKE
Ekipa

igralka 1

rojen

igralka 2

rojen

ZMVF Ošbi MB Maja Markovič

2002

Julija Vidmar

2002

ZMVF Formis

2002

Alja Petrovič

2002

ZMVF Ela&Ana Ela Medved

Nastja Stubičar

2002

Ana Žigon

2002

Ljubljančanki

Nina Zdešar

2002

Ema Hočevar

2002

Smrketi

Julija Grubišič Čabo 2004

Urška Cikač

2004

Prebold matke

Nika Veber

2002

Maja Pinter

2002

Perbold

Zarja Uranjek

2002

Gabi Petrič

2002

Calcit Volleyball Eva Seretin

2002

Zala Špoljarič

2002

Žana˛Maša

2002

Maša Božič

2003

2002

Lara Škerlavaj

2002

Žana Zdovc Sporer

Vital Ljubljana 1 Lea Stražišar

VRSTNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.

ZMVF Adidas
ZMVF SGD Strdin
ZMVF Planum
Savinjska 1
Benquick volley
Savinjska 3
ZMVF Panel
Savinjska 4
ZMVF Objem narave
SIP Šempeter
Savinjska 2
ZMVF Ošbi

Črt Rozman
Anej Repa
Jan Repa
Urban Fužir
Jaka Brovč
Nik Matko
Maj Najvirt Kolarič
Žak Pšaker
Rok Bračko
David Pušelc
Gregor Kalar
Jaša Kereži

Rok Možič
Žiga Strdin
Blaž Polner
Jaka Vodlan
Klemen Šen
Tan Planinšek
Jan Šarkezi
Jernej Semprimožnik
Bor Kumperščak
Luka Stožir
Joža Strožer
Mehmet Berisha

Pri dečkih so prva tri mesta dosegle domače ekipe ZMVF
(Zemljak-Možič-Volley-Family), ki so se poznale že z
dvoranske odbojke, saj fantje igrajo v isti ekipi z izjemo
Črta Rozmana, ki je bil „sposojen“ v ekipo ZMVF ADIDAS
in je igral z domačinom Rokom Možičem. Rok je domačin
v pravem smislu besede, saj tu živita njegova babica
in dedek, ki sta tudi glavna investitorja v odbojkarska
igrišča. Črt in Rok sta v ﬁnalu dokaj gladko opravila z Žigo
in Anjem. Še največ težav sta imela na začetku z ekipo
SIP-a iz Šempetra.
Finale pri dekletih je bilo veliko bolj izenačeno kot pri
fantih. Prvi niz sta za razliko dveh točk dobili Šempetranki
in enako sta jim vrnili Kamničanki v drugem. V tretjem,
odločilnem nizu so imele več koncentracije in športne
sreče slednje in tako stopile na najvišje stopničke in
osvojile zlato.
VRSTNI RED
1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.

Calcit volleyball
Žana&Maša
ZMVF Ela&Ana
Ljubljančanki
Prebold
ZMVF Ošbi mb
Smrketi
ZMVF Formis
Prebold Matke
OK Vital Ljubljana 1

Eva Seretina
Žana Zdovc Sporer
Ela Medved
Nina Zdešar
Zarja Uranjek
Maja Marković
Julija Grubišič Čabo
Nastja Stubičar
Veber Nika
Lea Stražišar

Zala Špoljarič
Maša Božič
Ana Žigon
Ema Hočevar
Gabi Petrič
Julija Vidmar
Urška Cikač
Alja Petrovič
Maja Pinter
Lara Škerlavaj

Nagrade in medalje sta podelila sekretar OZS in domač
organizator.
Turnir je lepo uspel in dogovarjamo se že za naslednjo
sezono.
Prispevek in fotograﬁje: Peter MOŽIČ
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roZge in aMbroZiJa

V

prejšnji številki je bil objavljen članek o ambroziji,
kljub temu se vedno več ljudi vprašuje, kakšna
je ta rastlina. Velika večina zamenjuje ambrozijo z orjaško
ali kanadsko zlato rozgo. V nadaljevanju bom predstavil
vse tri rastline, da bo vsem nekoliko bolj jasno, česa se
moramo izogibati oziroma kaj ne sodi v naše okolje in
škodi našemu zdravju.

Ambrozije se lahko rešimo samo tako, da jo izpulimo s koreninami in nato vse
skupaj sežgemo.

Ambrozija je agresivna in trdoživa, kljub večkratnemu košenju razvije svoje
cvetove in s tem tudi semena tik ob tleh.

Kljub temu da je ambrozijo v prejšnji številki revije predstavil
g. Breznik, navajam še nekaj podrobnosti. Ambrozija je
tujerodna rastlina, ki je bila prinesena iz Severne Amerike.
Širiti se je začela s pomočjo ptic in ptičje hrane ter s
semeni krmnih rastlin. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da
je v semenih rastlin za zeleno gnojenje tal v veliko primerih
pomešano tudi seme ambrozije. Ko se ambrozija enkrat
zaseje, je to zelo trdovratna rastlina. Kljub redni košnji
rastlina cveti, če ji ne dovolimo, da bi zrasla do višine od
70 cm do 150 cm ali več, cvetove nastavi kar pri tleh in
proces razmnoževanja je omogočen. Semena, ki jih lahko
ena sama rastlina proizvede tudi do neverjetnih 60.000 in
v zemlji preživijo do 30 let, se ne raznašajo samo po zraku.
Najpogosteje jih razvozimo z zemljo pri gradnji ali raznih
zemeljskih delih, s kolesi avtomobilov in delovnimi stroji.
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Ambrozija je močno alergena rastlina in povzroča številne
težave od izcedka iz nosu, kašlja, srbečih in pekočih oči,
oteženega dihanja in slabega počutja. V veliki meri je
glavni krivec za nastanek astme.
Najbolj učinkovit način za izkoreninjenje ambrozije je
puljenje mlade rastline in potem sežig cele rastline.
Uničenje ambrozije je predpisano tudi z odlokom in zanj je
odgovoren vsak posameznik, na katerega zemljišču le-ta
raste.
Veliko ljudi zamenjuje ambrozijo z zlato rozgo; to mogoče
sploh ni slabo, saj je potrebno tudi to rastlino, ki je prav
tako tujerodna, odstraniti z naših zemljišč. Pri nas uspevajo
tri vrste zlate rozge: močno invazivna in alergena orjaška
zlata rozga, agresivna kanadska zlata rozga ter navadna
zlata rozga.
Vse tri vrste zlate rozge vsebujejo zdravilne učinkovine,
tako lahko za zdravilne namene uporabimo katerokoli od
naštetih rozg. Vendar v zdravilstvu uporabljamo v glavnem
navadno zlato rozgo, ki je resnično preizkušena in njeni

zdravilni učinki v veliko primerih pripeljejo do neverjetnih
rezultatov. Navadna zlata rozga pomaga pri vnetjih sečil,
mehurja in ledvic. Poleg tega je ena poglavitnih sestavin
čajev proti težavam s prostato, preprečuje tudi nastajanje
ledvičnih kamnov, lajša težave pri putiki in revmatičnih
obolenjih, znižuje krvni tlak, blaži vnetja in uničuje glivice.

socvetju. Razlika med kanadsko in orjaško rozgo je samo
v tem, da ima kanadska dlakavo steblo.
Za zdravilne namene nabiramo nadzemni del rastline,
preden se rastlina povsem razcveti. Uporabimo v glavnem
suličaste liste in cvetove, ki jih sušimo v senci na prepihu.
Pri sušenju zlasti cvetovi, ki so povsem razcveteni,
postanejo puhasti. Posušeno rastlino hranimo v suhem in
zračnem prostoru, hranjeno v vrečki iz papirja ali blaga.
Zdravilne lastnosti smo že navedli. Zlate rozge običajno
ne uporabljamo za čaje kot samostojno rastlino. Običajno
jo kombiniramo z drugimi rastlinami (breza-list, kopriva,
drobnocvetni vrbovec, njivska preslica, …). Pri tem
moramo navesti opozorilo, da se uporaba zlate rozge
odsvetuje ljudem, ki jim zastaja voda zaradi težav s srcem,
in ni priporočljiva za nosečnice.

Navadna zlata rozga zelo rada raste na sipkih robovih gozdov.

Navadna zlata rozga kot tudi drugi dve so trajnice.
Navadna zlata rozga zraste v višino do enega metra,
kanadska in orjaška lahko zrasteta do višine več kot
dva metra. Zlata rozga raste najpogosteje na posekah in
kamnitih mestih, gozdnih jasah in svetlih gozdovih, višje
ležečih travnikih. Kanadsko in orjaško največkrat najdemo
ob železniških progah in cestah, v svetlih gozdovih in ob
grmovju, na zapuščenih vrtovih, potokih. Rozge cvetijo
od julija do oktobra v rumeni barvi. Zlata rozga ima večje
cvetove, ki so nanizani na vejicah ob rdečkastem steblu
po celi višini. Od daleč se že loči od kanadske in orjaške
rozge, ki imata drobne rumene cvetove na vrhu rastline v

Od leve: ambrozija, orjaška zlata rozga, ki se od k+kanadske razlikuje samo po
steblu, navadna zlata rozga, katero v glavnem uporabljamo za zdravilne čaje in
ambrozija.

Na koncu polagam vsem roko na srce: pomagajte pri
izkoreninjenju ambrozije in obeh tujerodnih rozg. S tem ne
boste pomagali samo sebi, temveč vsem tistim, ki imajo
zaradi teh rastlin resne zdravstvene težave (astma, alergije).
Največjo uslugo pa boste naredili našim rastlinam, katere
sedaj zaradi svoje agresivnosti tujerodne rastline povsem
zatrejo in so na robu izumrtja.

Prispevek in fotograﬁje: Janez URBAS

Orjaška zlata rozga se močno razrašča in uničuje avtohtone rastline.
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tržnica

Z

nastankom naselij so pričela nastajati vaška
središča, kjer so se ljudje zbirali, družili, sprejemali
pomembne odločitve in sčasoma pričeli z menjavo svojega
ulova, pridelkov in nabranih dobrin iz narave. Z leti je
menjava prešla v prodajo, s tem je vaško središče, kjer se
je prej opravljala menjava najverjetneje dobilo ime trg oz.
tržnica. Druženje pa je ostalo in marsikatera pomembna
informacija in odločitev je bila sprejeta na tržnem mestu.
Danes so tržnice zrcalo mesta in veliko turistov zaide na
njih, tam se začuti utrip mesta, spoznaš pravo naravo ljudi,
seznaniš se z vsem, kar je pomembno vedeti o mestu, kjer
se nahajaš.

To so kruta dejstva, katerih se v določenem trenutku niti
ne zavedamo. Posledice bomo občutili komaj čez čas,
najslabše bodo odnesli naši otroci, ki se sedaj samo
nedolžno igrajo v teh nadvse priljubljenih središčih.
Marsikdo je že ugotovil, da je sreča na strani tistih, ki lahko
obiščejo tržnico v domačem okolju. Večinoma se med
seboj poznajo, vsakdo ve, kako je bila hrana pridelana in
s katere njive prihaja na prodajno mesto. To je prednost,
katero velja izkoristiti in na ta način spremenit način
prehranjevanja. V sebe vnesti manj škodljivih sestavin in
več vitaminov in mineralov.
Nenehno govorimo, kako je potrebno spodbujati lokalne
pridelovalce hrane. Uživati hrano, ki je pridelana nam in
naravi na prijazen način in je prišla po najkrajši poti z njive
na krožnik. Takšna hrana vsebuje bistveno več vitaminov
in našemu telesu potrebnih snovi kot najbolj kvalitetna
s polic trgovskih centrov. Vendar ne ravnamo tako in še
naprej kupujemo v trgovskih centrih oz. pri najboljšem
sosedu, ki pa na žalost, to ni.

Tržnica ponuja svežo ekološko pridelano zelenjavo.

Polna usta so nas, kako se zdravo prehranjujemo in zdravo
živimo. Svojo hrano pa nabavljamo v trgovskih centrih , kjer
je hrana nizkocenovna, slabe kvalitete, prikritega porekla
in trenutek, preden je bila dana na police, še poškropljena
za boljši videz in daljšo življenjsko dobo. Morda pa je zato
bolj dobra, ker je prepotovala pol sveta, bila mesec, dva
v hladilnici, si pridobila slovensko državljanstvo, s tem
pa še dodatno količino pesticidov. Druženje v trgovskih
centrih je postalo pravi ritual ne glede na vreme. Poleti si
na hladnem, pozimi na toplem in otroci so na igralih, ki so
bolj varna kot v parku ali doma. Potem pa nenehno vsi
tarnajo, da se slabo počutimo, otroci so nenehno smrkavi
ali še kaj hujšega. Nevede ali pa tudi ne iz svojih otrok in
sebe delamo invalide in odvisnike.
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Selničani imamo srečo, da v Selnici ob Dravi že lep
čas obstaja tržnica, ki ima svoj tržni dan vsako soboto
dopoldan od 8.00 naprej. Na njej se najde za vsakogar
nekaj. Pomembno je, da je vse lokalno. Ponudba na
tržnici se vedno bolj širi in glede na povpraševanje se bo
še dodatno popestrila. Seveda pa tržnica ni namenjena
samo prodaji, temveč je tudi bistvenega pomena druženje,
izmenjava izkušenj, znanj, kuharskih receptov. Dobimo
tudi idejo, kaj ta ali prihodnji dan dati na krožnik, da bo
družina zadovoljna.
V tem obdobju lahko na selniški tržnici dobimo: kruh iz
krušne peči,pecivo, mleko, sir, skuto, med, sezonsko
sadje in zelenjavo, ekološko pridelana hladno stiskana
olja, začimbe, čaje in še marsikaj drugega se najde.
Nekaj ponudnikov ima ekološki certiﬁkat ali se ukvarja
z integrirano pridelavo, tako je tudi uradno ponudba na
nivoju, kakršnega si na drugih podobnih tržnicah samo
želijo.

Letošnje leto je deževno, tržnica v Selnici, kljub slabemu vremenu, deluje
nemoteno.

Na tržnici ne poteka samo prodaja, tukaj so odvijajo tudi
različni kulturni in izobraževalni dogodki ter predstavitve.
Tedensko se seznanimo z novim zdravilnim zeliščem ali
začimbo. Spoznamo, kako in kje jo lahko najdemo, njeno
uporabo za zdravilne namene ali v kulinariki in še kakšen
drug uporaben nasvet. Na tržnici med drugim tudi zvemo
kako pripravimo dobro domačo marmelado, različne
sokove in dobro ozimnico. Tukaj si lahko izmenjamo
sadike in druge pridelke. Skratka, na tržnici se ves čas
nekaj dogaja in vedno več krajanov bo prihajalo na
tržnico, bolj pestra bo ponudba tako na stojnicah kot
samih spremljevalnih dogodkih, bolj bomo vsi zadovoljni.
Predlagam vam, da se nam pridružite na tržnici kot kupec,
prodajalec, sogovornik, gledalec ali obiskovalec. Ne bo
vam žal, saj boste storili nekaj koristnega zase in za svoje
bližnje.
Prispevek in fotograﬁji: Janez URBAS

breZplaČno do
oSnovnošolSKe iZobraZbe

V

sem, ki ste zaključili osnovnošolsko obveznost, vendar
niste končali vseh razredov osnovne šole, sporočamo,
da vsa vrata za vas kljub vsemu niso zaprta. Andragoški zavod
Maribor-Ljudska univerza odraslim in mlajšim odraslim na
poti do znanja že vrsto let pomaga z osnovno šolo za odrasle.
Vsem, ki ste prekinili redno osnovnošolsko izobraževanje, je
tako omogočeno, da končatešolo, hkrati pa tudi nadaljujete
izobraževanje.
Program je prilagojen tako, da lahko v enem šolskem letu
končate dva razreda. Odrasli lahko torej brez preglavic
zapolnite to vrzel v življenju, mladi pa nadomestite izgubljeno
ter se po končanem osnovnem šolanju vpišete v srednješolske
programe.
Vpišete se lahko do 15. septembra vsak delavnik od 8.
do 12. ter od 13. do 16. ure, in sicer ob torkih, sredah in
četrtkih do 18.30, ob petkih do 14. ure v informacijski pisarni
Andragoškega zavoda, Maistrova ul. 5, Maribor, soba 202. Za
vprašanja smo vam na voljo na telefonskih številkah: 02 234
11 11 in 234 11 33.
Lahko pa obiščete tudi naše Svetovalno središče, kjer nudimo
odraslim celovito in poglobljeno informiranje in svetovanje o
možnostih nadaljnjega izobraževanja in učenja. Za svetovalni
pogovor, ki je prav tako brezplačen, se lahko naročite na
telefonski številki: 02 / 234 11 34 ali po elektronski pošti:
svetovanje@azm-lu.si.

srednješolski programi
jezikovni teèaji za odrasle in mladino
priprave na izpite
raèunalniški teèaji
knjigovodski teèaji
Znanje za vse generacije.
Andragoški zavod Maribor - Ljudska univerza
Maistrova 5, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 11 11, mobi: 051/636 587
info@azm,-lu.si, www.azm-lu.si
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MladinSKi proJeKt »porihtaJMo Selnico«

M

ladi smo se odločili, da bomo našo Selnico »zrihtali«. Za to smo 16.7.2014 samoiniciativno organizirali in
izpeljali prvo mladinsko delovno akcijo na igrišču za OŠ Selnica ob Dravi ter igrišču dali lepšo podobo.

Projekt, poimenovan »Porihtajmo Selnico« je mladinski projektz mednarodno podporo. Poleg Kluba študentov Ruš,
Selnice in Lovrenca ter Občine Selnica ob Dravi naše akcije preko Meridian International Centra podpira tudiMinistrstvo
za izobraževanje Združenih držav Amerike.
Ko je zjutraj na dan akcije posijalo sonce, smo si kar malo oddahnili. Veliko priprav in organizacije je bilo namreč
potrebne, da smo projekt spravili v tek, in žalostno bi bilo, da bi morali akcijo že drugič prestaviti. K projektu smo se
vseskozi trudili pritegniti čim več mladih, saj ravno slednji igrišče najpogosteje uporabljamo.
Na igrišču se nas je zjutraj na dan akcije zbralo kar nekaj mladih z istim ciljem. V igrišče se nekaj let res ni vlagalo.»Klopce
so bile v slabem stanju, tudi koši za košarko, malo je rjavelo… pa smo se mladi sami odločili, da bomo stopili v akcijo,
nekaj naredili – za mlade – Selnico zrihtali.«Takšen je bil eden od komentarjev udeležencev.
»Zrihtali« smo klopce, ki so dobile novo barvito in živahno podobo. Prebarvali smo tudi koše za košarko in stebre
za odbojko, za nogometne gole pa nabavili mreže, ki jih do sedaj ni bilo. Kmalu bomo na sedalno površino klopc
namestili impregnirane lesene obloge, da bo sedenje prijetnejše in videz lepši. Večino sredstev za akcijo smo pridobili
od Ministrstva za izobraževanje ZDA preko Meridian International Centra, ki podpirajo takšne akcije mladih širom po
svetu, z materialom pa nam je pomagal tudi Romet, d.o.o., pri malici pa naš selniški mesar.
V septembru ali oktobru bomo v sodelovanju s Občino Selnica ob Dravi nasadili še drevesca in robidovje ob ograji; vse
to bo vsemu dalo še prijetnejši videz, pa tudi maline bodo na voljo med poletjem – kolikor jih bo pač ostalo.
Se vidimo na naši naslednji akciji, ko bomo nadaljevali do cilja. Do »Porihtane Selnice«.
Prispevek in fotograﬁje: Tine ŠTEGER
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aloJZiJa veZovniK Je praZnovala 90 let

08.05.2014 je dopolnila svoj 90. rojstni dan naša draga mama, babica in prababica Alojzija VEZOVNIK z Janževe gore
37/d, Selnica ob Dravi. Ta dan so jo poleg njenih domačih obiskali tudi župan Jurij LEP, predstavnici RK Selnica ob
Dravi in predstavnika Društva upokojencev Fala.
Naša Alojzija VEZOVNIK je dobrega zdravja, nikoli slabe volje in vsako jutro opravi sprehod, ki ga zaključi pri sosedih,
kjer malo poklepetajo o vsakdanjih stvareh.Zelo rada poseda pod domačim orehom in šiva gobeline.
Vsi so ji zaželeli še veliko let in zdravja med svojimi najdražjimi ter naj ševedno ostane tako nasmejana in dobre volje
kot do sedaj.
Prispevek in fotograﬁja: Štefka VEZOVNIK
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do Ugodnih oČal Z optiKo priMa
V centru Maribora, natančneje v Vetrinjski ulici 20, je v lanskem letu odprla svoja vrata nova optika. V optiki Prima lahko
po izjemnih cenah najdete nadvse široko ponudbo korekcijskih okvirjev in sončnih očal priznanih blagovnih znamk. V
ponudbi imamo tudi kontaktne leče in tekočine različnih proizvajalcev.
Ponudimo vam strokovno svetovanje pri izbiri okvirjev in stekel, pomembnost storitev v optiki pa predstavlja tudi
popravilo vseh vrst korekcijskih in sončnih očal.
Vabljeni v optiko Prima, optiko kvalitete!

Videre, d.o.o. (Optika Prima)
Vetrinjska 20
2000 Maribor
tel.: 041 682 328, 059 178 918
e-mail: info@optikaprima.si
www.optikaprima.si

KONCESIJSKI OČESNI PREGLEDI ZA OČALA IN
KONTAKTNE LEČE
Vsak torek, med 14.30 in 17.00 uro, opravljamo očesne
preglede pod okriljem Zdravstvenega doma Maribor.
Napotnica za pregled ni potreba. Rezervacija termina
na telefonski številki 041 682 328 OZ. 059 178 918.

UGODNOSTI
V Optiki Prima lahko kupujete ceneje. Krajanom občine
Selnice ob Dravi do konca leta 2014 ponujamo 20%
popust na korekcijska in sončna očala in 10% popust
na kontaktne leče.

MOŽNOST PLAČILA NA OBROKE Z NLB PLAČILNIMI KARTICAMI
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Nagrajenci, ki so prejeli knjižne nagrade za pravilno rešitev križanke v prejšnji št. Selniških novic:
1. nagrada - 1 x knjigo Jurij Pivka - Pohorje prejme Olga Bernhard, Ob potoku 11, 2352 Selnica ob Dravi
2. nagrada - 1 x knjigo Mimi Malenšek - Plamenica prejme Marija Jodl, Janževa gora 8, 2352 Selnica ob Dravi
3. nagrada - 1 x knjigo Mimi Malenšek - Plamenica prejme Katarina Sevšek, Selniška cesta 21, 2352 Selnica ob Dravi.

nagradna Križanka

Spoštovane bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do 31. 10. 2014 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečneže, ki bodo prejeli knjižne nagrade.

