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VOŠČILO
Spoštovane občanke in občani!
Prihajajo praznični dnevi. Na dovolite, da minejo brez vašega prispevka in vložka v dobro počutje
in srečo. Vsak naj se ozre vase ter naokoli, predvsem pa svojim najbližjim in sebi pokaže najlepšo
stran. Želim veselja polne božične praznike, veliko družinske sloge, medsebojnega razumevanja
in srečno ter uspeha polno novo leto 2010.
Župan
Jurij Lep
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Spoštovane bralke in bralci!
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo
pošljete do konca marca 2010 vaše prispevke,
da jih bomo lahko objavili v majski številki
časopisa. Gradiva nam pošljite po elektronski pošti na e-naslov : info@selnica.si, s pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko
svoje prispevke prinesete, zapisane na CD.
Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Zelo smo veseli, da ste tudi za to številko
sodelovali z dosti prispevki, ki so skoraj vsi
opremljeni s kvalitetnimi fotografijami. Zavedamo se, da nekateri, ki imate kaj povedati in pokazati, niste najbolj vešči ravnanja z
računalniki. A vseeno vas ponovno prosimo,
da skušate najti nekoga, ki vam bo vaš prispevek in fotografijo spremenil v elektronsko
obliko in nam jo poslal v objavo. S tem nam
boste v veliki meri olajšali in skrajšali delo, mi
pa vam zagotavljamo, da bomo vaš trud nagradili z objavo.
Uredništvo Selniških novic

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS,
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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
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Ob zaključku leta
Letošnje leto je bilo za vse nas zelo zahtevno in nepredvidljivo.
Priča smo bili kar veliko dogodkom, ki so močno spreminjali
utečene poti in navade. Narava je še enkrat pokazala svojo moč
in nam dala vedeti, da jo moramo v bodoče pri svojih, takšnih ali
drugačnih, načrtih upoštevati. Poiskati moramo ravno pravšnjo
razmerje med idejami, razvojnimi možnostmi in naravnimi danostmi. Ravno to je zelo jasno zapisano v viziji in poslanstvu naše
občine. Skupaj z občinskimi svetniki in občinsko upravo se trudimo, da izpolnjujemo zastavljene cilje. Na začetku vsakega leta
oziroma planskega obdobja pričnemo razprave na podlagi predlaganih investicij in finančnih možnosti. Ravno tako je tudi načrt
razvojnih programov, ki je sestavni del vsakoletnega proračuna,
osnova pri planiranju.
V letu 2009 smo pričeli z vsemi zastavljenimi nalogami, končali
pa vseh v tekočem letu ne bomo. Vedeti moramo, da se vse ne
prične in ne konča s 01. 01. vsakega leta, temveč mora biti opazovano obdobje širše.
Največ investicij in vzdrževalnih del smo izvajali na področju
cestne in komunalne infrastrukture. Konkretne investicije so
bile v novicah že omenjene, tako da jih v tem uvodniku ne bom
posebej opisoval. Vsekakor pa bom, če bo potrebno, še enkrat
natančneje razložil vsako posebej.
Velik delež sredstev na področju družbenih dejavnosti smo vložili
v ustanovitev dodatnih oddelkov v našem vrtcu. V zadnjem obdobju dveh let smo tako dodatno ustanovili tri oddelke; to nas
navdaja z zadovoljstvom in veseljem, saj to pomeni, da se nataliteta počasi, a vztrajno povečuje.
V zadnjem obdobju smo veliko investicij izvajali tudi skupaj z
državo. Pot do teh dodatnih finančnih sredstev in prek tega do
vložkov v našo občino je vsekakor zahtevna, predvsem pa moramo biti strpni. Omenim naj le najpomembnejša skupna vlaganja
in prizadevanja na področju zadovoljitve širših interesov.
Cesta skozi center Selnice ob Dravi nas zaposluje že kar nekaj let,
vendar smo sedaj na dobri poti, da v letu, ki prihaja, odstranimo
vse ovire, ki vodijo do cilja - ureditve varne ceste, pločnikov in
samega prometnega režima starega centra vasi. Hkrati zato tečejo
aktivnosti za ureditev lastniških razmerij na starem župnišču.
Tako občina kot Direkcija RS za ceste imamo sedaj nalogo, da
prek državnih služb- ministrstev zagotovimo zadosti finančnih
sredstev, to bo omogočilo nakup nadomestnega stanovanja, poslovnega prostora ter plačila drugega stavbnega dela na podlagi
uradne cenitve.
Prioriteta vseh nas je vsekakor ureditev varnih poti skozi naselja.
Cestni promet se bo tudi v prihodnje povečeval, zato moramo
pričeti z idejnimi projekti ureditve nakazanega problema. Ker gre
v tem primeru za državni projekt, bi lahko počakali na državo,
vendar vemo, da bi se takrat rešitev zelo zavlekla. V zaključni fazi
je izdelava idejnega projekta prometne ureditve skozi center Selnice ob Dravi do vključno mosta v Spodnji Selnici (v Bistrici pri
Kmetijski zadrugi). S tem želimo pospešiti vse formalne postopke
tako, da lahko že kar s strokovno rešitvijo pristopimo h konkretnim pogovorom z Direkcijo RS za ceste.
Pričela so se tudi ureditvena dela na cesti proti Svetemu Duhu
na Ostrem vrhu. Večja popravila se niso odvijala že vse od leta

1979, zato smo lahko zelo zadovoljni, da smo uspeli z argumenti
pa tudi delno s pritiski na odgovorne to doseči. Vrednost sprejetih oziroma oddanih del na celotni trasi
(okoli 14 kilometrov) presega pol milijona
evrov. V veliko pomoč, da smo s tem uspeli,
pa so nam bili sami prebivalci Svetega Duha
na Ostrem vrhu, ki so bili hkrati kritični, po
drugi strani pa zelo strpni.
Dela na cesti skozi Gradišče na Kozjaku so
se v letošnjem letu v glavnem končala. V
Gradišču z velikim deležem sredstev nastopa občina, saj zraven ceste urejujemo
tudi Dom krajanov, avtobusni postaji na
desni in levi strani cestišča, pločnike, javno razsvetljavo in razne komunalne vode
na šolskem objektu kot tudi na samem
cestišču. V zvezi z deli v Gradišču na Kozjaku
bi se rad zahvalil vsem krajanom,ki živijo ob
cesti.Posebna zahvala pa gre gospe Jožici
Volmajer in gospodu Andreju Hartmanu, ki
sta bila zelo strpna in konstruktivna, saj se
je večina novih posegov dogajala na njunih
zemljiščih. Postavila sta javni interes pred
svojega. Deli njunih zemljišč bodo tako odmerjeni in bodo namenjeni avtobusni postaji in pločniku.
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V letu, ki se izteka,smo imeli v naši občini
veliko problemov z meteornimi vodami.
Ker prihajamo do tega spoznanja vsako leto
znova, smo letošnje leto uredili oziroma naredili kar sedem novih propustov s cevovodi. Dela so se izvajala
ob glavni cesti od Fale prek Črešnjevca, Selnice ob Dravi, Spodnje Selnice do Slemena. S temi deli želimo omogočiti nadaljnja
ureditvena dela na naših cestah, saj je odvodnjavanje osnova za
ohranjanje urejenosti cestišča.

Za eno pomembnejših del v preteklem letu
štejem pospešeno vlaganje v prostorsko
ureditev našega kraja. Izdelana imamo dva
občinska podrobna prostorska načrta za južni
in vzhodni del občine, v zaključni fazi pa je
tretji, ki bo reševal, med drugim, kulturni
dom, šolsko telovadnico, športna igrišča, parkirišča,
prometno ureditev centra Selnice, novo avtobusno
postajo, dom starejših občanov, varovana stanovanja,
dnevni center…
V zadnjem času rešujemo veliko zadev v zvezi z vlogami
za oddajo lokalnih cest in javnih poti v javno dobro.
Vloge prihajajo od občine, večinoma pa od občank in
občanov. Imamo čez 50 podpisov ljudi, ki bi želeli dati
zemljišče, ki je v naravi cesta, v javno dobro, saj vedo,
da je potem občina dolžna bolje vzdrževati te prevozne poti. Občina potem preskrbi in plača geometra,
ki opravi odmero in vzpostavi novo parcelno številko.
Potrebno je tudi povedati, da ima zato občina v prvi
fazi strošek, vendar pa se s kategorizacijo ceste kasneje
poveča dolžina cest v občini, to se rezultira v višjem
količniku za vzdrževanje cest in s tem bo potrebnih več
sredstev v proračunu.
Na področju turizma pripravljamo osnove za dosego
naših ciljev, ki so bili nakazani v študiji trajnostnega razvoja naše občine iz konca leta 2008. V tej smeri smo
tudi uspeli z ustanovitvijo lokalne akcijske skupine- LASJabolko, na podlagi katere tudi kandidiramo za državna
in evropska sredstva. Pred kratkim smo prevzeli v last
stari mejni prehod pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu (pogodba je bil podpisana v mesecu novembru tega leta),
hkrati pa tečejo postopki v zvezi s stražnico pri Svetem
Duhu na Ostrem vrhu. Dogovarjamo in dopisujemo si
z Ministrstvom za obrambo, ker želimo dobiti objekt v
našo last oziroma upravljanje. Usklajujemo vsebino, ki
mora biti jasna in konkretna, saj je samo tako mogoče
pričakovati uspeh.
V tem letu smo veliko investirali v obnovljive vire energije in boljše izkoriščanje obstoječih virov. V naši občini
imamo do sedaj postavljenih pet sončnih elektrarn.
Zadnja v nizu je na pomembni pridobitvi za naš kraj,
to je na Trgovskem centru Tuš, ki je odprl svoja vrata
26. novembra letos. Veliko je tudi individualnih investitorjev, investitorjev v toplotne črpalke, tako da naša
občina sledi cilju zmanjševanja emisije ogljikovega dioksida v ozračje ter 20% deležu obnovljivih virov energije.
Tudi področje gospodarstva ni zanemarjeno. V
proračunih imamo zadnja leta kar nekaj sredstev za
odpiranje novih delovnih mest, za zagon novih podjetij
in sofinanciranje naložb v gospodarstvu. Podobno vlagamo tudi v kmetijska gospodarstva ter v dopolnilno
dejavnost na kmetiji.
Pozna se tudi vlaganje na področju stanovanjske problematike, tako da planiramo za naslednje leto vložek
100.000 evrov v nakup občinskih stanovanj. Trudimo se
tudi, da na področju sociale sledimo potrebam in skupaj z lokalnim Rdečim križem ugotavljamo in rešujemo
nastale probleme.

Kriteriji za dodeljevanje štipendij ostajajo podobni,
tako da počasi dvigujemo delež sredstev v proračunu
(približno 10% na leto).
Tako kot je bilo v preteklem letu, tudi v prihodnje
načrtujemo srečanja z občani na običajnih petih lokacijah. Prvo načrtujemo v januarju prihodnjega leta.
Želje, ideje, cilji, možnosti in mogoče še kaj so izrazi, na
katerih vsak človek sestavlja svojo zloženko. Vrlina pa
je, da vse to združi v celoto, ki mu daje zadovoljstvo in
občutek uspeha. Nič nam ne koristi, da zavidamo drugim nekaj, kar mogoče sploh ni sreča, rajši se veselimo
rezultatov svojega načina življenja in dela, hkrati pa se
poskušajmo od drugih kaj naučiti in s to izkušnjo dopolniti tudi sebe.

Jurij Lep,
župan

Pozdrav
Pozdravim sonce,
prehodim travnik,
se ozrem v daljavo,
nasmehnem v neznano,
prepustim se vetru,
pozabim skrbi,
srce se smeji.
Gledam ljubezni v oči!
Še enkrat se ozrem,
soncu nasmehnem,
potem pa naprej odhitim,
da sončnega zahoda ne zamudim.
Vidim oči,
polne ljubezni.
Rumeno sonce pade na tla.
Anja Senekovič

BESEDA ODGOVORNEGA
UREDNIKA
Slobodan TATALOVIČ

Še pred dnevi sem razmišljal, kaj napisati v uvodnik 8. številke
Selniških novic. Potem pa se je kar naenkrat dobesedno »utrgalo«. Dogodki so se kar vrstili in vrstili, res pa je tudi, da se kar nekaj
časa nismo slišali.
Izpolnilo se je nekaj, česar si je marsikateri Selničan že dolgo želel.
V Selnici ob Dravi je bila želja, da bi imeli sodoben, velik trgovski
center, že dolgo prisotna. Pa nekako ni in ni bilo moč najti investitorja, ki bi bil pripravljen investirati na tem našem območju. In
to kljub nekaterim dejstvom, ki že sama po sebi govorijo v prid
temu, da bi se že najmanj pred desetimi leti lahko kdo našel in na
osnovi, če nič drugega, ekonomskih kazalcev investiral v sodoben
nakupovalni center. Selnica ob Dravi leži ob glavni cesti Maribor
– Dravograd, ki je iz dneva v dan bolj prometna, vsakodnevna migracija ljudi je zelo velika in je že to velik razlog, da bi do gradnje
lahko prišlo prej. Saj veste, velika migracija pomeni tudi veliko
potencialnih kupcev. Pa do gradnje vseeno ni prišlo. In to kljub
dejstvu, da takrat od Maribora do Slovenj Gradca ni bilo večjega
nakupovalnega centra.
Ko pa se je podjetje TUŠ odločilo, da v Selnici ob Dravi zgradi velik nakupovalni center z bencinskim servisom in gostinskim lokalom, smo to seveda sprejeli z odprtimi rokami. Ob vsem tem pa je
potrebno povedati, da je cela investicija skoraj splavala po vodi,
še preden se je vse skupaj prav začelo. Investitor je naletel na nerazumljive administrativne ovire in le ob zelo dobrem sodelovanju
z občino se je vse skupaj srečno razpletlo.
Kar naenkrat se ob prihodu v Selnico odpirajo nove vedute,
odpirajo se novi pogledi in kar naenkrat pomisliš, da se končno
vendarle nekaj premika. V mislih imam seveda nov Market TUŠ z
bencinskim servisom. A glej ga zlomka, že čez nekaj metrov zopet
stara slika – sredi Selnice ožina s starim župniščem, ki kazi okolje.
Zares je že skrajni čas, da ta objekt pade. S tem se bodo začele
uresničevati še nekatere spremembe, ki jih prinaša čas. Zelo sem
zadovoljen, ker se vseeno premika. Premika se v sprejemanju prostorskih aktov, ki so osnova za vsako novo gradnjo in brez katerih
ni nobene nove investicije. Ni pomembno, kako se kateri imenuje,
pomembno je, da vsak od teh omogoča nove in nove investicije
ter s tem zvišuje kvaliteto življenja v našem kraju. Zato se mi v tem
trenutku zdi najpomembnejše, da jasno povemo, kaj želimo imeti
in kje to želimo imeti. Tako mo na prostoru za OŠ Selnica planirali dom starostnikov, poleg šole pa še urejena športna igrišča ter
bliže glavni cesti še kulturni dom s knjižnico. Na prostoru, kjer
sedaj stoji telovadnica, pa smo načrtovali novo večnamensko
dvorano, saj bo sedanjo dotrajano telovadnico prej ali slej potrebno nadomestiti z novo. Tudi avtobusne postaje ne bo več pri osnovni šoli, saj tja tudi ne sodi. Premeščena bo na ustreznejšo lokacijo ob glavni cesti. Pri šoli bo ostalo le postajališče za šolski
avtobus. Ko »pade« staro župnišče, bo tam nov uvoz v center
naselja, ki bo najprej pripeljal do urejenega javnega parkirišča za
občino, pošto in zdravstvenim domom. Od tam pa se bo cesta
nadaljevala do priključitve na Selniško cesto. Tako bo izpolnjen
prvi pogoj za prometno zaprtje Slovenskega trga. Drugi pogoj pa

bo izpolnjen, ko bo potrjena še ena prometna varianta, za katero
se sedaj izdelujejo idejne zasnove. Le-te predvidevajo povezavo
Selnice z Bistrico s pločnikom in kolesarsko stezo. Na tej povezavi
je najpomembnejša predvidena ureditev štirikrakega krožišča na
glavni cesti z odcepom proti Rušam. Ko bo vse to povezano s predvideno novo cesto na drugi strani Logarjevega potoka, bo to pomenilo veliko prometno razbremenitev za center Selnice ter vsebinsko spreminjanje videza kraja. Izvedba naštetega bi veljala kar
nekaj letnih občinskih proračunov finančnih sredstev. Seveda ne
bo šlo vse hkrati. Dosti je odvisno od tega, koliko sredstev bomo
lahko pridobili od države in iz drugih virov, ter seveda tudi od potencialnih investitorjev. Najvažnejše od vsega pa je, da imamo vse
navedeno prostorsko opredeljeno in s tem umeščeno v naš prostor. Samo to je osnova za pridobivanje gradbenih dovoljenj. Po
domače povedano, to pomeni, da bo določena investicija, ko bo
zrela za začetek, lahko tudi stekla in ne bo potrebno šele takrat
razmišljati, kako in kaj.
In kaj boste lahko prebirali v 8. številki
Selniških novic? Kot običajno tudi v tej
številki najprej objavljamo uvodne misli
župana. Sledi beseda odgovornega urednika, ki vam tokrat predstavlja letošnje
občinske nagrajence. V nadaljevanju vam
predstavljam našega selniškega rojaka –
legendarnega novinarja Frančka JAUKA.
Pred kratkim je namreč predstavil svoje
biografsko delo – knjigo »Le enkrat je kar
je«. Predstavili vam bomo letošnje občinske
nagrajence, OŠ Selnica nam ponuja pregled
dogajanja na njej, Janez URBAS opisuje septembrsko srečanje zamejcev na Slemenu,
poroča z 2. teka po Slemenu, predstavlja
Šilihovo nagrajenko za leto 2009 ter tekača
Štefana ROBIČA. Mariborska knjižnica
poroča o svojem bibliobusu in načinu dela v
njem. Brane ŽAUCER podaja koristne informacije o gasilnikih, Brigita ŽAUCER poroča o
delu gasilske mladine, občinska uprava predstavlja aktualne dogodke, Igor GRUŠOVNIK
pa nekaj komunalnih akcij, Marko VIRTNIK
piše o samozaščitnem obnašanju. Dr. Zinka
ZORKO v jezikovnih drobtinicah predstavlja
stavbarsko izrazje v narečnem jeziku, s svojim prispevki sodelujejo naši zvesti bralci, tu
je tudi križanka, na hrbtni strani tokratnih
Selniških novic pa je koledar z napovedjo
14. tradicionalnega spusta s plejžuhi.
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Naj na koncu, v imenu Uredniškega odbora in v svojem imenu,
zaželim vsem obilo prijetnega branja, vesele božične praznike ter
mnogo sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva v prihajajočem
letu 2010.

Predstavitev letošnjih
občinskih nagrajencev
Občina Selnica ob Dravi svojim najzaslužnejšim
občanom vsako leto meseca maja podeli svoja
priznanja. Občinski praznik je namreč 23. maja
in tega dne na slavnostni seji občinskega sveta,
ki ji prisostvujejo številni gostje, župan podeli
priznanja. Tudi letos je bilo tako. Čeprav je

bila podelitev že pred pol leta, menimo, da je
še vedno primeren čas, da vam letošnje nagrajence predstavimo tudi v Selniških novicah.
Morda je sedaj, ob koncu leta, najprimernejši
čas, da se ozremo nazaj in tistim, ki so za svoje
delo prejeli priznanja, še enkrat čestitamo.

Častni občan
Ivan TROJAK
Naziv častnega občana Občine Selnica ob Dravi
je letos prejel gospod Ivan TROJAK: za večletni
vsestranski osebni prispevek k razvoju kulture v
kraju in prenašanje znanja na mlade rodove. Ivan
TROJAK že desetletja dolgo neutrudno prenaša
svojo energijo in ljubezen do glasbe na ljudi okoli
sebe in zlasti na naše najmlajše. Njegove ljubice,
kot sam rad pove - violina, mandolina, kitara, harmonika - povedo to, česar ni moč izraziti, zdravijo
srce in z radostjo napolnijo še tako utrujeno dušo.
Čeprav po poklicu elektrikar, je svoje poslanstvo
našel v glasbi in likovni umetnosti. Ob svoji 90-letnici lahko s ponosom pokaže na prehojeno pot,
na številne učence, ki so v teh letih zrasli v umetnike, na tiste, ki so se odločili hoditi po njegovih
stopinjah in prenašajo znanje na nove rodove, ali
preprosto na tiste, ki so prav zaradi njega vzljubili
glasbo. V življenje Selnice in Selničanov je tako
vtisnil neizbrisen pečat.

Naziv častni občan-občanka Občine Selnica ob
Dravi se lahko praviloma vsakih pet let 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. Je
najvišje priznanje občine Selnica ob Dravi.

Spominska plaketa občine selnica ob dravi
Občinsko spominsko plaketo prejme ga. Antonija MAJSTER za pomemben osebni prispevek in dolgoletno
uspešno delo na humanitarnem področju.
Antonija MAJSTER, rojena Lep, je s svojimi srčnimi dejanji
zaznamovala življenja številnih posameznikov in družin v
naši občini, in to ne samo kot dolgoletna predana učiteljica,
temveč predvsem kot aktivna humanitarna delavka. Več
kot 40 let je duša in telo Krajevne organizacije Rdečega
križa. Nešteto pomoči potrebnih je iskalo in dobilo podporo pri njej, bodisi kot uteho ali topel objem ali kot pomoč,
ki jo lahko ponudi Rdeči križ. Najsi bodo otroci iz socialno
ogroženih družin, starejši, bolni, invalidi ali pomoči potrebni, vsi vedo, da se na MAJSTROVO Tonico lahko zanesejo,
saj jih ne bo nikoli razočarala.

Občinsko spominsko plaketo prejme Franc
GORENŠEK za večletno aktivno in uspešno udejstvovanje na področju razvoja kulture v kraju in
mednarodnega kulturnega povezovanja.
Franc GORENŠEK, neutrudni organizator kulturnega življenja v Selnici ob Dravi, predan igralec, pevec, režiser in glasbenik, je svojo več kot 40-letno
kulturniško pot začel z zbiranjem mladih za izvedbo
t. i. »veselih večerov«. Njegov živahni duh je pozitivno energijo mnogih enako mislečih in čutečih
ustvarjalcev usmeril v izvedbo kulturnih dogodkov
v kraju; in to je na koncu vodilo k ustanovitvi kulturnega društva Pavza. Danes je to eno izmed nosilnih kulturnih društev v občini, ki je prepoznavno
tudi zunaj naših meja.

Stojijo od leve proti desni: Maksimiljan STERNAD – MILČ, Franc
GORENŠEK, Rolando MAJHENIČ, Janez JURŠE, Antonija MAJSTER,
Ivan LEP, Ivanka FREŠER, Jože ŠILER in Damijan ŠTEGER.
Sedijo od leve proti desni: župan Jurij LEP, častna občana Ivan
TROJAK in dr. Terezija ZORKO.

Občinsko spominsko plaketo je prejel Maksimiljan STERNAD – MILČ za večdesetletno uspešno
umetniško ustvarjanje na likovnem področju.

Občinsko spominsko plaketo je prejel Damijan
ŠTEGER za večletno aktivno in osebno angažiranost
pri izboljšanju požarne varnosti ter razvoju gasilstva v kraju.
Tridesetletno operativno gasilsko udejstvovanje in
večletno uspešno vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Selnica ob Dravi je razlog, da Damijanu
Štegerju mnogi pravijo kar prvi gasilec naše občine.
S svojim znanjem, organizacijskimi sposobnostmi
in teamskim delom je dokazal, da lahko selniški
prostovoljni gasilci dobro skrbijo za našo požarno
varnost in se lahko brez sramu primerjajo tudi s
poklicnimi gasilci. Z dvigom ugleda gasilstva v kraju
pa je dosegel tudi povečano zanimanje mladih za
takšno udejstvovanje.

Maksimiljan Sternad Milč, skoraj že 60-letnik, sodi
med tiste umetnike, ki vedo, kako spremeniti rumeno piko v sonce. S slikarskim čopičem, ki ga pomaka v globino duše, slika svoje srce na platno. Za
kaj takšnega niso potrebne šole, za to je potreben
talent. Milč, kakor mu pravimo vsi, ki ga poznamo,
je ta talent dokazal že neštetokrat s številnimi nagradami in slikarskimi razstavami v domačem kraju, Sloveniji in tujini, njegove slike pa krasijo tudi
prostore predsedniške palače.

Spominska plaketa Občine Selnica ob Dravi se
lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter organizacijam in društvom,
ki so dosegli pomembne uspehe na področju,
na katerem delujejo, in so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine, lahko pa tudi
ob njihovih pomembnejših jubilejih.
Spominska plaketa se lahko podeli tudi tujemu
državljanu.
Plaketa je kovinski odlitek grba Občine Selnica
ob Dravi na zeleni podlagi s kovinskim okvirjem.
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Županova priznanja
Priznanje župana Občine Selnica ob Dravi se lahko podeli posameznim občanom Občine Selnica ob
Dravi, podjetjem, zavodom ter drugim organizacijam in društvom. Priznanje se lahko podeli tudi
drugim fizičnim in pravnim osebam v Republiki Sloveniji ali tujini, če so njihove zasluge pomembne
za Občino Selnica ob Dravi. Priznanje je umetniško oblikovana listina z grbom Občine Selnica ob
Dravi. Priznanje župana Občine Selnica ob Dravi podeljuje župan po lastni odločitvi.

Županovo priznanje je prejela Anja FREŠER za vrhunske športne dosežke.
Svojo rokometno športno kariero je v državni rokometni reprezentanci pričela še
ne polnoletna. Z rokometnim klubom Krim je tudi osvojila naslov v ligi evropskih
prvakinj. Danes uspešno brani barve rokometnega kluba Patras iz Grčije, pri tem
pa ne pozablja, da so njene korenine pri nas v Selnici. Priznanje je v njenem
imenu prevzela mama Ivanka FREŠER.

Županovo priznanje je prejel Janez JURŠE za
svoje športno udejstvovanje in uspehe, ki jih je
dosegel v veslaškem športu.
Kljub svoji mladosti se je s člani dvojnega četverca
uvrstil na olimpijske igre v Pekingu. Čeprav z rezultatom niso bili najbolj zadovoljni, z optimizmom pričakujejo novo merjenje moči na olimpijskih igrah v Londonu.

Županovo priznanje je prejel Rolando MAJHENIČ
za izredne športne rezultate in delo na področju
razvoja športnega pikada.
Rolando MAJHENIČ je dosegel naziv evropskega prvaka v moških dvojicah v letu 2007 in v
mešanih dvojicah v letu 2008, ekipno pa nastopa
tudi v prvi slovenski pikado ligi.

Županovo priznanje je prejel Jože ŠILER za predano ohranjanje tradicije kmetovanja in uspehe
pri razvoju živinoreje v kraju.
Ne samo s podeljenim nazivom Evropsko primerljiva živinorejska kmetija s prirejo mleka in
velikostjo njegove kmetije, temveč tudi z zagrizenostjo in zaupanjem v prihodnost kmetovanja
Jože ŠILER dokazuje,

Županovo priznanje je prejel Ivan LEP za
uspešno nadaljevanje kmetovanja na več kot
150 let stari družinski kmetiji in za kakovostno
rejo govedi ter proizvodnjo mleka.
Uspehi na govedorejskih tekmovanjih, mlečnost
njegovih živali, ki redno presega slovensko
povprečje, in kmetovanje v skladu z dobro kmetijsko prakso ga uvrščajo med pomembnejše kmetovalce v občini.

ODPRTJE TUŠ MARKETA V
SELNICI OB DRAVI
V četrtek, 26. novembra 2009, je bila v Selnici ob Dravi slovesnost
ob odprtju TUŠ marketa in novega Tuš Oil bencinskega servisa.
To je bilo odprtje prvega nizkoenergijskega tovrstnega objekta
v Sloveniji. Nizkoenergijski pomeni, da je, kar se energije tiče,
samozadosten. Z energijo, ki jo proizvede s svojimi toplotnimi
črpalkami in fotovoltaičnimi celicami, pokrije za svoje delovanje
20 odstotkov energije. Ta objekt bo predstavljal vzorčni objekt
za vse nadaljnje Tuševe investicije v Sloveniji. Pridobitev, ki je
investitorja stala približno 4,5 milijona EUR, je za Selnico zelo
dobrodošla.

Ne smemo pozabiti izvajalca del, ki je izpolnil vsa pričakovanjaGIC gradnje iz Rogaške Slatine. Dela je opravil kvalitetno in zelo
hitro, tako da otvoritev niti ne zamuja toliko, kot je sprva kazalo.
Na koncu naj zaželimo vsem prijetno počutje in obilo zadovoljstva
ob novi pridobitvi.«

Na odprtju objekta je spregovoril naš župan Jurij LEP, poleg njega
pa še direktor investicij v podjetju TUŠ. Slednji je ob tej priložnosti
poudaril, da so bili ob vseh administrativnih težavah, na katere
so pri gradnji naleteli, zelo veseli dobrega sodelovanja z Občino
Selnica ob Dravi. Selničankam in Selničanom pa je tudi povedal,
da bodo do konca leta od vsakega nakupa del sredstev namenili
selniškemu otroškemu vrtcu za nakup didaktičnih sredstev.
Župan Jurij LEP je ob odprtju dejal »Vsaka občina ima približno
enake želje in cilje, kako ustvariti okolje, ki bo zadovoljevalo čim
višjo stopnjo potreb, ki jih ljudje imamo. Vrstni red oziroma prioritete pa imamo gotovo vsak drugačne. Za naše občanke in
občane je bila nesporno med bolj potrebnimi pridobitvami še
ena trgovina, zato smo res zadovoljni in veseli, da se bo danes to
zgodilo. Odpira se nov trgovski center z bencinskim servisom in
okrepčevalnico. Investitor je trgovska mreža Engro-TUŠ, ki se mu
zahvaljujem, da se je za to odločil in tudi investiral v naši občini.
Treba je povedati, da smo skupaj z investitorjem vložili res veliko
truda in tudi finančnih sredstev, da smo sploh uspeli pričeti investicijo. Bilo je veliko birokratskih ovir pa tudi posamezniki so nekaj
prispevali k temu, da se je pričetek del tako zavlekel (pol leta).
Vztrajnost investitorja in občine pa je pripeljala do rezultata, da
danes stojimo pred res lepim objektom. Veliko ljudi je vplivalo na
to, da smo danes tukaj, kljub temu pa bi se rad posebej zahvalil
gospodu Cokanu in gospodu Terčetu iz podjetja Engro-Tuš, ki nista
obupala, ter smo tako skupaj uspeli in pripeljali investicijo do cilja.

Odprtje se je ob zvokih priznanih ansamblov in golažu zavleklo vse tja do večera.
Prvi obiskovalci oziroma kupci v marketu so
lahko sodelovali tudi v nagradnih igrah.
Market TUŠ v sodobnih prostorih ponuja
poleg za takšne trgovine običajne ponudbe tudi stvari, ki smo jih do sedaj v Selnici
močno pogrešali. V trgovini sta sodobni
mesnica in delikatesa.
Poleg trgovine je tudi bencinski servis z gostinskim lokalom. V Selnici smo sicer že do
sedaj imeli dva bencinska servisa in Tušev je
že tretji.
Upamo, da bo le-ta še pripomogel k dvigu
kvalitete uslug.
Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ
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Slovenec sem
Na lep, topel, sončen jesenski dan 26. septembra so
se petič zapored na Sp. Slemenu srečali Slovenci iz zamejstva in domovine. Prav neverjetno je, da v vseh teh
letih ravno na ta dan sije sonce, morda je to sonce sreče
in veselja, zaradi složnosti slovenskega naroda, ko vsi v
en glas s ponosom rečemo ˝Slovenec sem˝.
Pozdravni nagovor za vse udeležence srečanja je imel
župan občine Selnica ob Dravi Jurij Lep in med drugim dejal: »Tu na Slemenu se že peto leto zapored
srečujemo s Slovenci, ki živijo zunaj naših meja. Zavedamo se, da je za rojake najpomembnejše vedenje
in spoznanje, da jim matični narod oziroma država stoji
ob strani, da jim daje podporo in pomoč pri njihovem
življenju in delu. Tam so si ustanovili družine in vsak po
svojih močeh in volji prenaša na nove rodove zgodovinsko dejstvo, predvsem pa to, da so Slovenke in Slovenci. Mi v Sloveniji pa se moramo zavedati, kaj je naša
dolžnost in obveza, da pomagamo ohranjati slovenstvo
tam, kjer je, in ustvarjati pogoje za to. S tem bomo tudi
svoji domovini krepili veljavo in kredibilnost. Sosednjim
narodom moramo pokazati, da nam ni vseeno, kako naši
rojaki živijo pri njih, kakšne so njihove pravice pa tudi
dolžnosti, kako se dopolnjujejo in sodelujejo. Za ohranitev ali obstoj naroda je nesporno najpomembnejši
njegov jezik. Slovenski jezik se je skozi stoletja ohranjal v razburkanem morju vojn in želja nekaterih, da ga
izbrišejo. Zahvaliti se moramo našim prednikom, da so
se tudi s krvjo borili za obstoj slovenskega jezika. Danes
pa smo lahko ponosni, saj je naš jezik eden od uradnih
jezikov v evropski skupnosti. Naša občina je obmejna,
zato se še toliko bolj kot mogoče druge čutimo dolžne,

Akad. prof. dr. Zinka Zorko

Anja Senekovič

da krepimo stike in druženja z našimi zamejci. Janez
Urbas je tako glavni pobudnik teh srečanj, ki jih popestrimo z različnimi temami o slovenstvu in s kuhanjem
različnih jedi. Vsem gostom želim prijetno počutje pri
nas in naj bo to osnova za nadaljnjo krepitev medsebojnih prijateljskih odnosov.«

Župan Jurij Lep

Žal je tokrat višja sila preprečila, da bi se srečanja
udeležil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu
akad.prof. dr. Boštjan Žekš. Njegovo opravičilo smo s
težkim srcem sprejeli vsi, posebej še zamejski Slovenci,
ki so se veselili srečanja z njim. Njegovo pismo je prebrala akad. prof. dr. Zinka Zorko: ˝Dragi občani Selnice
ob Dravi, dragi zamejci, spoštovani gostje in cenjeni
obiskovalci! Naj naprej pozdravim Vas – vse zbrane in
takoj zatem tudi idejo, ki vas je danes tu združila. Že
peto tradicionalno srečanje z zamejskimi Slovenci dokazuje, kako pomembno in dragoceno vlogo združevanja
in povezovanja imajo srečanja, kot je današnje. Četudi
me na žalost ni pri vas, sem z vami v srcu. In zato se mi
zdi pomembno, da vam ob svoji odsotnosti na
današnjem dogodku sporočim, kako pomemben je univerzalen jezik strpnosti in ljubezni,
katerega vi vsi zbrani dobro razumete. Ta jezik
briše meje med ljudmi in med narodi in po eni
strani povezuje Slovence ter krepi slovenstvo,
po drugi strani pa povezuje svet in posredno
krepi vlogo slovenstva v njem. Želim vam
nadvse prijetno, iskreno in uspešno druženje
danes in se od vas poslavljam v upanju, da se
srečamo prihodnjič!˝.
Akad. prof. dr. Zinka Zorko je v nadaljevanju
predstavila jezikovne značilnosti posamezne
zamejske skupine in svoje vtise s srečanj z njimi. Zamejci so ji z veseljem prisluhnili, saj je
ena izmed njih, del njihovega življenja in simbol slovenskega maternega jezika (narečja).
Dr. Zinki Zorko se moramo vsi zahvaliti, da je slovenska beseda za vedno zapisana in nikoli pozabljena ne v
zamejstvu in ne v domovini. Pri tem ne smemo mimo
tega, da je povsem neopazno dr. Zinka Zorko, ugledna
znanstvenica, postala prva akademikinja mariborske
univerze. Zato smo organizatorji tega srečanja še posebej ponosni, da lahko sodelujemo s tako eminentno

srečanje in tekmovanje bom hodil tako dolgo, da bom s svojo ekipo zmagovalec.˝ Če hočemo biti nekoliko hudomušni, si želimo,
da le ne bi bil hitro zmagovalec in tako bo z nami še dolga leta na
vseh srečanjih in tekmovanjih. S svojim kuharskim pokrivalom in
dobro voljo nas vedno razveseljuje in postal je nekakšen simbol
naših prijateljev iz zamejstva.
Recept: Ričet
40 dag ječmena,
15 dag suhega fižola (oluščenega),
50 dag prekajenega sv. mesa (sv. lorfa) ali klobase,
20 dag krompirja,
korenček, peteršiljeva korenina, zelena, por, čebula, 3-4 stroki
česna,
lovorjev list, sol, poper, 3 paradižniki (lahko iz konzerve) ali
paradižnikova mezga .
Folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem z
Gornjega Senika

znanstvenico in ji na neki način sledimo pri ohranjanju slovenske
besede in slovenstva.
Celoten kulturni program je povezovala Janja Jamnik, članica
M2JS, kot rdeča nit celotnega programa so se vrstili recitali naše
mlade in uspešne avtorice s Sp. Slemena Anje Senekovič. Njenim
recitalom je bilo prijetno prisluhnit in vsi smo bili ponosni, da je
kot edina nastopajoča zastopala barve naše občine.
Zakaj bi se bali za obstoj slovenstva in slovenskega jezika, ko pa na
mladih svet stoji. To so nam dokazali Porabski Slovenci, ki so prvič
k nam v goste pripeljali skupino mladih folklornih plesalcev. Folklorna skupina Zveze Slovencev na Madžarskem z Gornjega Senika
je popestrila program, s člani smo izmenjali kar nekaj mnenj in jih
z veseljem pričakujemo tudi na prihodnjih srečanjih. V letošnjem
letu so se nam prvič pridružili člani folklorne skupine Luka Kramolc
iz Šentanela. Šentanel je majhna vasica, leži na južnih obronkih
Strojne, nad Podjuno, je mejna vas z velikimi kmetijami, ki so v
veliki meri turistične. Pot do tja nas vodi po cesti proti Prevaljam,
kjer se odcepi od glavne ceste pod kamnitim železniškim mostom
(Štoparjev most) in zavije v hrib. ˝Slovenec sem˝ je zadonela pesem po Slemenu iz grl naših dobrih starih znancev z Gropade.
S svojimi nastopi nas vedno znova razveseljujejo in na poseben
duhovit način popestrijo srečanje.
Po končani slavnostni proslavi se je pričelo tekmovanje v kuhanju
tradicionalnih jedi, značilnih za posamezne kraje, od koder prihajajo udeleženci. Tekmovanje v takšni obliki je bilo tokrat izvedeno prvič, bilo smo presenečeni, kaj vse lahko pripraviš v kotlu
na odprtem ognju. Tekmovalci so pripravili: goveje vampe, golaž,
ričet, pohorski lonec, kislo župo z zabeljenimi krompirjevimi kosi,
lečo, Kisevo župo, Ajdove žganke, ….. in poleg vsega tega se je na
mizah našla še marsikatera druga dobrota, ki so jo s seboj prinesle
posamezne ekipe.
Ekipa Krščanske kulturne zveze iz Celovca, ki jo je tudi tokrat,
tako kot vedno vodil dr. Zerzer, je pričakovala dober rezultat v
kuharskem tekmovanju. Bili so dobro pripravljeni in med seboj
usklajeni. V kotličku so nam v zadovoljstvo pripravili ričet in na
koncu zasedli tretje mesto. Dr. Zerzer je bil nekoliko razočaran,
saj se s svojo ekipo že leta trudi za boljšo uvrstitev, vendar vedno
pristanejo na tretjem mestu. Pri sprejemu pokala je izjavil: ˝Na to

Ječmen in fižol vsakega posebej namočimo (najbolje dan prej). V
dovolj velikem loncu kuhamo ječmen in fižol, katerima dodamo
meso (nekateri meso kuhajo posebej). Po eni uri dodamo krompir
in vso zelenjavo. Ve skupaj kuhamo še slabo uro in ričet je gotov.
Previdni moramo biti pri soljenju, če kuhamo s prekajenim mesom, da ne solimo preveč.
V kuharski ekipi iz Porabja smo tokrat pogrešali predsednika Zveze
Slovencev na Madžarskem Jožeta Hirnöka, ki zaradi obveznosti v
Monoštru ni mogel sodelovati. Ekipo so tokrat sestavljali Biserka
Bajzek, Nikoletta Vajda, Karči Holec. Pripravili so porabsko jed lečo, pri nas bi temu
rekli sataraš (malo drugače).
Ekipa iz Porabja je bila nadvse vesela svoje-

Člani FS Luka Kramolc iz Šentanela
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prinesli še dodatno toplino. Na prostoru, kjer so imeli
svoje kurišče in vse rekvizite, so pripravili pravo fešto,
ki so jo dodatno popestrili s suhomesnimi dobrotami,
olivami in sirom, vsekakor pa tudi ni manjkal teran in
teranov liker. Kot bi vedeli, zakaj so bili ves čas dobre
volje, pod spretnimi rokami kuharice Nede Križmančič
in pomočnic Paule, Savice Slavie, Dorine je nastajala
zmagovalna jed bruàdet.

Člani KD Skala – Slovan iz Gropade, veliki zmagovalci

ga uspeha, saj so na koncu zasedli drugo mesto. Veselili
so se, kljub temu da so bili navajeni tudi zmagovati na
preteklih srečanjih. Biserka je dejala, da je zanje to velik uspeh in z velikim veseljem pričakujejo prihodnje
srečanje.

Zaradi lepo pripravljenega in urejenega tekmovalnega
prostora ter celostne podobe ekipe in predstavitve kraja so svoji kuharski zmagi dodali še en pokal. Postali so
torej absolutni zmagovalec dneva in tokratnega petega
srečanja. Zadonela je pesem ˝Slovenec sem˝.

Recept: Sataraš
3 žlice sv. masti,
4 velike čebule,
10 paprik (rdeče in zelene),
8 debelih paradižnikov,
4 stroke česna,
5 jajc,
feferon, sol, poper, peteršilj (zelenje).
Čebulo drobno narežemo, papriko narežemo na večje
rezine, paradižnik olupimo, odstranimo peščice in grobo narežemo. Na masti zarumenimo čebulo, dodamo
česen in papriko, vse skupaj dušimo, zatem dodamo
paradižnik. Posolimo, popopramo in dodamo feferon. Večkrat premešamo, da se nam ne prismodi. Ko
se pokaže na dnu maščoba, dodamo jajca in dobro
premešamo.Jed ponudimo s kruhom, testeninami ali
krompirjem.
Najštevilčnejša ekipa je prišla iz Furlanije – Julijske krajine, točneje, to so bili naši dobri znanci člani KD Skala
– Slovan iz nam vsem dobro poznane Gropade. Vedno
dobro razpoloženi, nasmejani in pripravljeni na vse so
tudi tokrat popestrili dan in nam kljub lepemu vremenu

Vsa kisla župa je pošla, bila je odlična. Ekipa kuharjev iz
Gradišča na Kozjaku

Recept:Bruàdet
1 kg raznovrstnih rib: škrpena, kanoče (bogomoljke),
renj (pajek), grongo (ugor), lüčka (morska lastovica),
košček čebule, 2 stroka česna, peteršilj, kozarec črnega
vina ali žlica kisa, poper, košček lovorovega lista, žlica
šalše (paradižnikove mezge), pol kozarca oljčnega olja.
Očiščene in pomokane ribe na hitro prepražimo na olju.
Posebej pocvremo sesekljano čebulo, dodamo šalšo in
kozarec vode. Pustimo, da počasi zavre. Ko se omaka
zgosti, dodamo že pražene ribe, vino, lovor in 3 kozarce
vode.Kuhamo na nizkem ognju približno 20 minut. 5
minut pred koncem dodamo sesekljan česen in solimo
po potrebi. Ribe preložimo na krožnik, omako precedimo. Serviramo s koruzno polento.
Na enak način pripravimo bruàdet iz sip ali glav tonine.
(recept je iz knjige: Vesna Guštin Grilanc, Je več dnevou
ku klobas. Istega so uporabili tudi naši zmagovalci.)
Prvi trije so nam znani,zelo dobro pa so se odrezali tudi
domačini. Skupina iz Gradišča na Kozjaku nam je pripravila zelo dobro kislo juho, na pokušino ponudila še
druge dobrote in se z vsemi veselila srečanja z zamejskimi Slovenci.

Veselje ob drugem mestu - Biserka Bajzek

Končno smo vsi zmagovalci, ki sodelujemo na takšnih
srečanjih, pa naj tekmujemo ali samo opazujemo. S
svojo prisotnostjo damo vedeti, da pripadamo slovenskemu narodu in njegovi zemlji. Ponosni recimo: ˝Slovenec sem.˝
Janez Urbas
Fotografija: Aljaž Urbas

Šilihova priznanja
V svečano odeti dvorani Narodnega
doma v Mariboru je bila v petek, 2.
oktobra, podelitev Šilihovih priznanj,
katera prejmejo učitelji in vzgojitelji
za njihovo dolgoletno in uspešno
delo v vzgoji in izobraževanju. Podelitev je svečan dogodek s kulturnim
programom. Slavnostni govornik je
bil prof. dr. Samo Fošnarič.
Gustav Šilih (1893 – 1961), po katerem se imenujejo priznanja, je bil
mladinski pisatelj in pedagog, rojen

v Velenju. Med drugim je bil profesor
in ravnatelj mariborskega učiteljišča
ter soustanovitelj Pedagoškega
društva Maribor. Njegov je zanosni
apel: ˝Kdor čuti v svojih rokah moč, v
svoji duši pogum, naj gre z nami, naj
dela v prospeh nam in domovini.˝
Načelo, po katerem se je ravnala
tudi naša Jožica Ozmec, ravnateljica
OŠ Selnica ob Dravi, je s svojim delom prepričala komisijo, da ji podeli
Šilihovo priznanje.

Priznanje je pristalo v pravih rokah

Utemeljitev predloga za Šilihovo priznanje
Gospa Jožica Ozmec se je na Osnovni šoli Selnica ob Dravi zaposlila 1. oktobra leta 1980, in sicer kot predmetna učiteljica kemije in
biologije. Pred tem je dve leti opravljala pedagoško delo v oddelkih podaljšanega bivanja na Osnovni šoli Rada Robiča v Limbušu.
Že od začetka poučevanja na OŠ Selnica ob Dravi je aktivno in
samoiniciativno sodelovala pri šolskih in drugih projektih, pripravljala učence na različna tekmovanja kemije in biologije ter se
z njimi udeleževala srečanj mladih raziskovalcev doma in v tujini.
Tako na tekmovanjih kot srečanjih mladih raziskovalcev so učenci
pod njenim mentorstvom prejemali najvišja priznanja.
Deset let je bila vodja EKO-taborov, ki so se jih udeleževali učenci
iz vse Slovenije, bila mentorica številnim študentom, aktivno
sodelovala na študijskih skupinah, objavljala strokovne prispevke,
se izobrazila v veščinah tutorstva idr. Zaradi vsega tega je leta
1993 prejela naziv svetovalka.

17. maja 2001 je zaključila izobraževalni program Šole za ravnatelje
in 1. septembra 2001 postala ravnateljica selniške osnovne šole in
vrtca. Tudi delo ravnateljice je sprejela kot nov izziv in ga še danes
nadpovprečno dobro opravlja. Prejela je številna priznanja in zahvale za uspešno vodenje zavoda, tako od Občine Selnica ob Dravi
kot tudi drugih organizacij.
Tudi od Zavoda RS za šolstvo je prejela priznanja in potrdila za pripravo in
predstavitev različnih delovnih gradiv
ravnateljem nekaterih drugih osnovnih šol.
Za predavanje, delavnico in razstavo ob
200-letnici šolstva v Selnici ob Dravi pa je
od Zavoda RS za šolstvo prejela posebno
priznanje.
V šolskem letu 2008/09 je prevzela vodenje
študijske skupine ravnateljev za okoljsko
vzgojo (Koroška, Podravska in Pomurska
regija).
Kot ravnateljica vsa leta omogoča bodočim
učiteljem številne hospitacije in izvajanje
pedagoške prakse na selniški šoli; za to je od
Univerze v Mariboru in III. gimnazije Maribor prejela mnoga priznanja in zahvale.
Čestitkam se pridružuje tudi župan Jurij Lep,
skupaj z občinsko upravo, z željo, da bi bilo
sodelovanje občine in šole še naprej tako
zgledno kot je bilo do sedaj. Priznanje pa
naj bo še dodatna vzpodbuda za nove, še ne
dosežene, a želene cilje.

Dobitnica priznanja s svojimi sodelavkami

Leta 1997 si je na Pedagoški fakulteti v Mariboru pridobila strokovni naziv profesorica kemije in biologije. Vseskozi je bila znana
kot dosledna in inovativna učiteljica, ki je učencem znala približati
svoje predmetno področje in jih veliko naučila.

Janez Urbas
Foto: Janez URBAS
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Kaj bom ... ko bom
Šole so našim učencem predstavile svoje programe,
posebnosti, zanimivosti, prednosti svojih šol idr., tako
da so lahko učenci neposredno od predstavnikov izvedeli koristne informacije.

Ena pomembnejših nalog osnovnega šolanja je poklicno
usmerjanje in svetovanje. Odločitev mladostnikov, na
kateri srednji šoli bodo nadaljevali svojo izobraževalno
pot, prav gotovo ni lahka. Prizadevamo si, da bi se dobro odločili, to med drugim pomeni, da bi pridobili čim
več informacij o srednješolskem izobraževanju, srednjih
šolah in njihovih programih.
S tem namenom je v sredo, 14. 10. 2009, na naši šoli
potekal dan dejavnosti Spoznavanje poklicev in srednjih
šol pod geslom Kaj bom … ko bom!
Učenci 7., 8. in 9. razreda so v prvem delu dneva, ki je
potekal po posameznih učilnicah, poslušali predavanje
svetovalca z Zavoda za zaposlovanje g. Petra Prosenca
in predstavitve srednjih šol. Svetovalec jim je predstavil, na osnovi česa se odločamo za poklic in shemo
izobraževanja v Sloveniji, dejavnosti Zavoda za zaposlovanje idr.
V prvem delu se je predstavilo 12 srednjih šol:
Biotehniška šola Maribor, Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Lesarska šola Maribor, Prometna šola
Maribor, Srednja elektro-računalniška šola Maribor,
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor, Srednja
strojna šola Maribor, Srednja trgovska šola Maribor,
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor, Srednja
šola za oblikovanje Maribor, Srednja šola za prehrano in
živilstvo Maribor ter Šolski center Rogaška Slatina.

Drugi del, ki je potekal v šolski telovadnici, je bil organiziran v obliki sejma, kjer se je s svojimi izdelki in dejavnostmi na »stojnicah« predstavilo 13 srednjih šol;
vsem prej naštetim se je pridružila še Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor. Predstavniki šol so pekli
palačinke in druge slaščice, urejali frizure, ličili, masirali
roke, upravljali električne avtomobilčke, mešali koktajle, izvajali kemijske poskuse idr. Hkrati je potekal kviz
o poznavanju srednjih šol, srednješolskih programov,
preizkusili pa smo tudi ročne spretnosti učencev. Kljub
temu da poudarek ni bil na tekmovanju, smo najboljšim
podelili simbolične nagrade. V zadnjem delu sejma so
se nam pridružili tudi šestošolci.
Namen našega dne Kaj bom … ko bom je bil dosežen –
učenci so uživali in izvedeli koristne informacije za nadaljnjo poklicno oziroma izobraževalno pot.
Nekaj vtisov naših učencev:
»Dan dejavnosti je bil zelo zanimiv! Do tega dne sem
bila prepričana, da grem na Biotehniško šolo, vendar me sama predstavitev šole ni preveč prepričala.
Ko smo imeli skupen del v telovadnici, sem hodila od
šole do šole in sem se ustavila pri Srednji zdravstveni
in kozmetični šoli. Tukaj je deklica masirala roke. Tudi
jaz sem se pustila malce razvajati. No, kot verjetno sami
že sklepate, sem se odločila za Srednjo zdravstveno in
kozmetično šolo Maribor.«
Petra Lazar 8. b
»Pri predstavitvah srednjih šol se mi je v spomin najbolj
vtisnila Srednja šola za gostinstvo in turizem, ker smo
lahko marsikaj zanimivega videli in poskusili.«
Nataša Dojnik, 9. b
Organizatorica - šolska svetovalna delavka
Katja Repolusk

Zgodba o prijateljstvu
Vi ste naši mali sončki … To je bila pesem, ki je odmevala v
šolski telovadnici 23. oktobra, ko smo na naši šoli zaznamovali
dan prijateljstva. Že devetnajst let namreč svečano sprejemamo
prvošolčke v skupnost učencev šole, jim dodelimo zaščitnika –
devetošolca, ki med letom skrbi za svojega mezinčka, mu pomaga
premagovati najrazličnejše strahove, ga vodi po šoli in njeni okolici ter z njim izvaja najrazličnejše dejavnosti.

Devetošolci so še obljubili, da bodo celo leto skrbeli za naše
najmlajše in jih ne bodo pozabili tudi po odhodu v srednje šole.
Veliko ljudi srečamo v življenju, a v srcu nam ostanejo le stopinje
tistih, ki so naši pravi prijatelji.

V tednu prijateljstva so se mezinčki in zaščitniki veliko družili in
spoznavali pravi pomen prijateljstva. Čas, ki so ga preživeli skupaj,
so namenili skupnemu ustvarjanju. S tem bodo nadaljevali celo
leto.
Tudi na sveži zrak in igro niso pozabili. Mezinčki so uživali v
družbi zaščitnikov, zaščitniki pa so se z veseljem spominjali svojih
otroških let in se kar hitro vživeli v otroško igro.
Prijatelji so se veliko pogovarjali, spoznavali drug drugega,
telovadili v šolski telovadnici in skupaj preživljali vzpone in padce.
Po aktivno preživetem tednu smo komaj dočakali dan, ko so naši
mezinčki postali učenci naše šole. Rumeni baloni, simbol sonca
in sreče, so napolnili telovadnico. Otroški smeh se je prebudil
v vsakem izmed nas. Poslušali smo šolsko himno. Devetošolci
so nam predstavili igro barv in njihov pomen. Mezinčki pa so
samozavestno zapeli in zaplesali. Sledila je še svečana zaobljuba
mezinčkov in že smo zaploskali novi generaciji prvošolcev naše
šole.
Pride dan
Pride dan osamljenosti,
trenutek zbeganosti,
pride dan žalosti,
trenutek ničvrednosti.
Včasih se zgodi,
da tavaš brez moči,
iščeš izhod v sili,
živiš v prisili.
Takrat korak ustavi,
naj se ritem življenja umiri,
potem pa lahkotno pojdi naprej,
kajti sonce sije dalje.

Veseli december
Bližajoči se prazniki so čas, ko pogrešamo toplino bližnjega,
stisk roke, iskreno misel, topel pogled. Na OŠ Selnica se bomo v
veselem in praznično obarvanem decembru potrudili, da nihče
izmed vas ne bo ostal brez stiska roke, iskrene misli in toplega
pogleda. Tako bomo v okviru živahnega decembra krasili jelko na
vasi, in sicer 11. decembra ob 13. uri, popoldan istega dne pa vam
bomo pripravili kratek kulturni program na vasi in svečano prižgali
praznične lučke. Praznično vzdušje bomo pričarali tudi 22. decembra ob 17. uri na naši šoli, ko bomo za vas pripravili božičnonovoletni koncert mladinskega pevskega zbora in zbora učiteljic.
Darilo za naše učence in otroke iz vrtca je pripravila tudi naša

Anja Senekovič
občina. 11. decembra ob 10.10 nas bo v
šolski telovadnici obiskala skupina Stick control in nas popeljala v svet zvoka tolkal.
Želimo Vam, da bi Vas v novem letu glas srca
še naprej vodil pri iskanju tistega, kar se z
besedami ne da povedati.
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Mojca Tergušek, knjižničarka

Poročilo o izvajanju
akcij za večjo prometno
varnost naših učencev
2009
V letošnjem letu smo na Osnovni šoli Selnica ob Dravi sodelovali v številnih akcijah in projektih, ki so vezani na
vsebine o prometni varnosti.
Celo lansko leto so učenci I. in II. triade ter skupine iz
vrtca izvajali aktivnosti projekta »PASAVČEK«. Naučili
smo se pesem Red je vedno pas pripet, napisali smo
razredno pravljico, jo ilustrirali in dramatizirali, z vodenimi barvicami smo slikali Pasavčkove dogodivščine v
prometu, izpeljali smo anketo o uporabi varnostnih pasov, uredili Pasavčkov kotiček in še bi lahko naštevali.
Vse pa smo pofotografirali in nekaj fotografij si lahko
tudi ogledate.
Policist s PP Ruše je izvajal aktivnosti, vezane na
prometno varnost za učence od 1. do 9. razreda ( POLICIST LEON – varna pot v šolo, uporaba pirotehnike in
njene posledice, vandalizem in njegove posledice,
nasilje v družini, …. Koordiniral je predavanje o drogah
in alkoholu, o nasilju v družini za učence III. triade in
njihove starše ter številne druge aktivnosti z učenci I. in
II. triade, …).
Od januarja do maja so potekale priprave na KOLESARSKI IZPIT in akcijo VARNO KOLO ( kolesarski izpit je
opravilo 35 učencev od 43, teoretični del je opravilo 41
učencev od 43, podeljenih je bilo 30 nalepk »VARNO
KOLO«) Nekaj utrinkov s kolesarskega izpita si lahko
ogledate na fotografijah.
V aprilu (15.4.2009 v Sladkem Vrhu) se je ekipa učencev

4. razreda udeležila »OTROŠKE VARNOSTNE OLIMPIJADE« in se s spretnostjo in odličnim znanjem uvrstila
v finale, ki je potekalo 3.6.2009 prav tako pri OŠ Sladki
Vrh, kjer pa so dosegli med 20 ekipami odlično 6. mesto. Vse naše vtise smo strnili na nekaj »fotkah«.
14.5.2009 sta se dve ekipi – mlajša in starejša - udeležili
tekmovanja »KAJ VEŠ O PROMETU«, ki je letos potekalo pod okriljem OŠ Lovrenc na Pohorju. Dosegli
smo naslednji rezultat: mlajša ekipa je osvojila odlično
1.mesto, starejša ekipa pa 3. mesto, med posamezniki
sta učenca 6. razreda osvojila 2. in 4. mesto, učenka 8.
razreda pa 4. mesto.
V mesecu maju je bila na naši šoli izvedena tudi akcija
»JUMICAR« za učence od 2. do 5.razreda, ki jo je finan- ciral SPV Občine Selnica ob Dravi, kljub dežju smo
uživali ter se veliko novega naučili.
V mesecu septembru so naši učenci sodelovali v akciji
1 DAN POLICIST, prav tako so učenci šolske prometne
službe skupaj v sodelovanju vzornih in zanesljivih mož
DŠAM Ruše prvi teden pouka varno pospremili v šolo
naše najmlajše učence.
V mesecu novembru smo v sodelovanju z Občinskim
SPV-jem izpeljali akcijo BODI PREVIDEN, ki pa je pokazala, da navkljub
številnim opozorilom prek medijev še
vedno velika večina pešcev v našem
kraju ne nosi odsevnikov ali drugih
svetlobnih oznak na oblačilih ( naj navedemo, da smo popisali 125 pešcev
različnih starostnih skupin in le 9 jih
je bilo primerno označenih). Ob tem
pa moramo še zapisati, da smo nad
odnosom nekaterih naših krajanov
zelo razočarani, saj kljub temu da kot
pešci niso bili osvetljeni, niso hoteli
sprejeti podarjenih odsevnikov in so
do nas, ki smo akcijo izvajali, nastopili zelo grdo in nevljudno.

Huraaa, bili smo uspešni, vsi smo opravili praktični del izpita.
Sedaj pa za konec še ena »gasilska«, ki naj pokaže, kako smo
ponosni, da smo uspešno opravili kolesarki izpit.

Zapisala: Mentorica prometne vzgoje
na OŠ Selnica ob Dravi Suzana Plošnik
Foto: arhiv OŠ

Nekaj utrinkov iz naših akcij:

Opravljali smo kolesarski izpit

Še zadnja navodila mož v modrem – policistov in članov komisije, članov DŠAM Ruše, ki nam vestno pomagajo pri
izvedbi kolesarskih izpitov.

Otroška varnostna olimpiada
Polfinale

Finale

Ob razglasitvi rezultatov smo bili veseli in žalostni obenem, saj smo vedeli, da smo se trudili, dosegli smo 6. mesto
med 17. ekipami. Tokrat nam »sreča« ni bila tako naklonjena kot v polfinalu. Preživeli pa smo prelep dan in polni
vtisov smo se vračali v našo Selnico.
Ekipo so sestavljali: VITAN VUJANOVIČ, LUKA JARC, ŽAN SIVEC, MATEVŽ VERHOVČAK, KATJA HREN, DOMEN
HARIH, NEJC OSVALD, JANJA ROŽMAN, TEJA SAGAJ, MOJCA VEINGERL, LEON EFERL in mentorica Suzana PLOŠNIK.

Projekt pasavček

En dan policist

Jumicar
na naši šoli
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Se strinjate, da naša ustvarjalnost
ne pozna meja?

Biti policist, res sicer samo za en
dan, je lahko prav poučna in zabavna stvar.

Navkljub slabemu vremenu, ki nam je na ta težko pričakovani dan ponagajalo, smo uživali, se veliko novega naučili
in spoznali veliko pasti prometa, na katere moramo biti še posebej pozorni.

Komunalna dejavnost
ter zaščita in reševanje
Rekonstrukcije javnih
poti in ulic
Tudi na področju investicij se je v zadnjih štirih mesecih dogajalo veliko, saj smo sanirali (z asfaltom):
odsek ceste mejni prehod-spomenik pri Sv. Duhu na
Ostrem vrhu;
odsek Lipužev jarek-proti Škorpionu;
odsek Krivec-Robnik;
križišče Krampl-Vavc, Sv. Duh na Ostrem vrhu;
napravili rekonstrukcijo Kurirske ulice;
napravili asfaltno prevleko dela javne poti v
Črešnjevcu ob Dravi;
preplastitev dela cestišča na odseku GI-1 proti Janževi
gori ( pri Cebeku );
manjša krpanja udarnih jam in muld.

GI-1 proti Janževi gori
( Cebek )

Avtobusno postajališče

Javna pot v Črešnjevcu ob Dravi

Investicije v javne poti
in ulice

nale laje in hitreje urejali predvsem z vašo pomočjo in
strpnostjo, saj smo premajhni, da bi lahko vse težave, ki
nas pestijo uredili takoj.

Na področju investicij smo v zadnjih štirih mesecih
izpeljali tri investicije, od katerih so nekatere še v
teku. Pridobili smo sredstva Službe vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in lokalni razvoj( v
nadaljevanju SVRL).

Neurja (ceste, plazovi,
jaški, jarki, propusti)

Omenjena sredstva so bila namenjena za cesto :
G1-1- CAFUTA;
VODNIK- JURČEK;
investicija zamenjave starih svetilk javne razsvetljave
z novimi, varčnimi sijalkami.
Zaključili smo tudi rekonstrukcijo ceste Kobanska ul.Srblin.
Po več letih slabe volje voznikov, šolarjev in vseh
udeležencev v prometu smo se sami lotili prestavitve
avtobusne postaje zunaj vozišča. S tem smo zagotovili precej večjo varnost otrok in drugih udeležencev
v prometu.

V poletnih mesecih se je
ogromen plaz sprožil pri
Sv. Duhu na Ostrem vrhu
(Bečeli), vendar smo takrat
uredili odvodnjavanje ter
počakali, da se je sam plaz
dovolj posušil.

Tako je bil videti plaz
avgusta – pred sanacijo

V mesecu novembru smo se
lotili sanacije plazu; ta je bila zelo zahtevna zaradi hribovitega terena.Zopet moram pohvaliti našega izvajalca za
vzdrževanje cest, ki se je s svojimi podizvajalci lotil zelo
zahtevne sanacije in dela so bila opravljena v štirih dneh.

Zaščita in reševanje
Na področju zaščite in reševanja smo zelo aktivno
sodelovali na aktivnostih v mesecu požarne varnosti.
Ustanovili smo novi štab civilne zaščite, se udeležili
tridnevnega seminarja na Igu za nove člane. Sodelovali
smo pri vseh akcijah, predvsem v poletnih mesecih, ko
so nas prizadeli plazovi, poplave in druge elementarne
nesreče.
Prepričani smo, da bomo probleme na področju komu

Saniran plaz –
pogled navzgor proti cesti
na Bečelovem klancu

Takšen pa je isti saniran
plaz – Bečelov klanec pri
Sv. Duhu na Ostrem vrhu

Pripravil: Igor GRUŠOVNIK, kom.inž.
Foto: Igor GRUŠOVNIK in
Slobodan TATALOVIČ

Urejenost naših zbiralnic
Ni občana naše občine, ki ne bi vedel, da je možno z odpadki
ravnati tudi okoljsko ozaveščeno. Vprašanje je le, ali to želimo in
hočemo početi ali ne. Ena izmed možnosti je gotovo ločevanje
odpadkov in njihovo odlaganje v zbiralnicah za papir, steklo in
plastiko.
Teh imamo v naši občini kar nekaj. Žal je njihova podoba večkrat
podobna tej, ki smo jo ujeli v fotografski objektiv.
Žalostna podoba, ki jo spremljamo vsak dan.

Na pobudo krajanov smo se odločili, da se lotimo k celovitega
urejanja teh zbiralnic. Najprej jih bomo oziroma smo večino že
uredili in opremili z betonskimi podstavki, ki so narejeni tako,
da je možno posode ograditi; to bi preprečilo raznos omenjenih
odpadkov po ulicah v vetrovnem času.
Z izvajalcem javne gospodarske službe na področju ravnanja z odpadki smo se dogovorili, da na najbolj kritičnih mestih postavimo
dodatne posode, ki bodo pripomogle k urejenosti zbiralnic.

Urejenost zbiralnice - naj tako tudi ostane.

Na občini se trudimo po najboljših močeh, da bi naš kraj ostal čist
in lepo urejen. Nič od tega pa ne bo dosegljivo, če ne bomo pri
tem sodelovali vsi občani. Zato vljudno prosimo vse, ki ločujete
in odlagate odpadke v zbiralnicah, da stvari ne odlagate zraven
posod, ko se te že polne. Stvari, prosimo, shranjujte doma in jih
odložite v posode, ko bodo prazne. Z veseljem pa bomo prisluhnili
tudi vašim pobudam.
Besedilo in slika: Igor GRUŠOVNIK, kom.inž.

Mamine dobrote
Od sobote, 24.10.2009, se Selnica ponaša z novo gospodarsko
pridobitvijo.
Na ta dan je družba AMABILIS iz Maribora, v Prečni ulici 4 ( proti
ILGEJU ), svečano odprla nov živilski obrat.
Kljub neprijaznemu vremenu se je zbralo lepo število poslovnih
partnerjev, predstavnikov javnosti, bank, obrtne zbornice, zavarovalnice, Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev
severovzhodne Slovenije ter znancev, prijateljev, sorodnikov in
krajanov Selnice ob Dravi.
V krajšem kulturnem programu, ki ga je vodila znana voditeljica
Ida BAŠ, sta sodelovala pihalni orkester iz Šentjanža ter ljudski
pevci in godci POSTRUŽEKI.
Na prireditev je bil povabljen tudi predsednik Republike Slovenije dr. Danilo TURK, ki pa se zaradi prej napovedanih obveznosti
svečanosti ni mogel udeležiti. V prijaznem odgovoru iz njegovega
urada so zapisane dobre želje za uspešno poslovanje novega obrata in obljuba, da nas bo predsednik zagotovo obiskal, ko se bo
mudil kje v bližini.
Trak je prerezal župan občine Selnica ob Dravi g. Jurij LEP. Ob
tej priložnosti je povedal »V sedanjih razmerah, ko so vsi nekako
opažamo zastoj pri odpiranju novih delovnih mest, sem zelo zadovoljen, da lahko sodelujem pri otvoritvi novega obrata, v katerem

boste izdelovali domače rezance in drobno
pecivo. Vsak posameznik, ki se je pripravljen odločiti za samostojno pot zagotavljanja lastne eksistence ob tem pa zaposliti še
več ljudi, je vreden vsega spoštovanja. Naša
občina si prizadeva, da pomaga pri zagonu
novih podjetij, pri samozaposlitvi kot tudi
pri sofinanciranju raznih naložb- seveda na
podlagi vnaprej pripravljenih razpisov in po
pravilih. Zavedamo se, kako se polni državni
proračun, prek tega pa seveda tudi občinski,
zato bomo tudi v bodoče vzpodbujali oziroma podpirali nove ideje in rešitve. Iz podatkov za našo občino je znano, da mala in
srednja podjetja ter kmetijska gospodarstva
predstavljajo največjo bazo za delovna mesta.
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V naštetih dejavnostih je zaposlenih več kot
300 ljudi, to nam daje zelo močno garancijo
za razvoj in prihodnost naših krajev. Podjetju «Amabilis« kot tudi
direktorju gospodu Cmrečnjaku želim veliko delovnih zmag in da
bi čim bolje krmaril podjetje med različnimi ovirami . Vsi skupaj pa
se potrudimo in širimo pozitivno energijo okoli nas.«

Osnovna ideja investitorja je bila narediti zasuk od splošno prevladujoče ponudbe industrijskih izdelkov na osnovi cenejših nadomestnih surovin in kemičnih dodatkov nazaj k
starim dobrim, ročno izdelanim dobrotam,
po izvirnih recepturah iz naravnih surovin.
Pod zaščiteno blagovno znamko MAMINE DOBROTE
obrat ponuja vse vrste ročno izdelanega drobnega krhkega peciva, po naročilu pa tudi vse vrste drobnega
biskvitnega peciva, tort za različne priložnosti, potic in
sadnega kruha, v testeninskem delu pa široke rezance,
jušne rezance, ribano kašo in mlince. Paradni izdelek so
domači ročno rezani rezanci za juho, kakršnih zaradi bogate vsebine in zahtevnega ročnega dela nihče več ne
ponuja.
Obrat se vključuje v postopek kontrole in certifikacije za
BIO - izdelke . Po pridobitvi certifikata bo en dan v tednu namenjen proizvodnji asortimenta izdelkov iz čisto
ekološko pridelanih surovin s certfikatom pod oznako
BIO. Gre za znak, ki garantira, da so izdelki nastali v kontroliranih pogojih iz surovin, v katerih ni težkih kovin,
ostankov pesticidov ali ostankov zdravil,kadar gre za
surovine živalskega izvora.
V ta namen je družba pod gradom Vurberk že vpeljala ekološko rejo kokoši nesnic. Za tako proizvedena
kokošja jajca je že tudi pridobila ustrezni certifikat. Ta
jajca se trenutno vgrajujejo v konvencionalne izdelke
kot surovina najvišjega kakovostnega razreda.
Izdelki so namenjeni predvsem tistim strankam, ki
cenijo dobre domače, ročno izdelane dobrote polnega
okusa, ki sodijo v višji cenovni razred.

Ogled, degustacijo in izbor je možno opraviti v odpiralnem času od ponedeljka do petka od 8.00 do 19.00, ob
sobotah od 8.00 do 13.00. Manjše količine pakiranih
izdelkov je možno kupi v obratu samem, večje količine
za poroke in druge priložnosti pa vam dostavimo na
želen naslov z našim, posebej zato prirejenim dostavnim
vozilom.
Naročila je možno posredovati tudi na tel. in fax. 02 671
3211 ali elektronski naslov amabilis1@triera.net.
Ob izteku poslovnega leta v imenu kolektiva družbe
AMABILIS želim bralcem Selniških novic in vsem zvestim strankam vse dobro.
Naj vam praznike polepšajo MAMINE DOBROTE na
vaših mizah.
Štefan CMREČNJAK - direktor
Foto: Štefan CMREČNJAK

Kaj se je dogajalo v LAS
Jabolko v letošnjem letu
Kot večina verjetno že ve, smo v januarju letošnjega leta
ustanovili Lokalno akcijsko skupino (LAS) Jabolko. Kljub
temu da smo majhni tako po številu prebivalcev kot
tudi po površini ozemlja, smo za projekte od Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za letošnje leto
pridobili 60.000,00 EUR sredstev. Komisija za izbor projektov LAS Jabolko je izbrala 3 projekte, med katerimi je
eden namenjen povezovanju osnovnošolcev in društev
v naši občini (Predstavljanje aktivnosti osnovnošolcev
širši javnosti in vzpostavljanje povezovanja med OŠ Selnica ob Dravi in delujočimi društvi v kraju), preostala
dva pa sta študiji, in sicer o možnostih razvoja turizma
v naši občini (Projekt vzpostavitve identitete in prepoznavnosti turistične destinacije Občine Selnica ob
Dravi) ter študija o vzpostavitvi energetsko učinkovite
občine (Projekt vzpostavitve energetsko učinkovite
Občine Selnica ob Dravi s programom za povečanje
učinkovite rabe energije). Projekte, zbrane v Letnem izvedbenem načrtu, smo poslali na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že v sredini junija, vendar

na njihovo potrditev še vedno čakamo. Poleg tega smo
na isto ministrstvo že poslali tudi projekte, ki jih bomo
izvajali v prihodnjem letu; za izvajanje le-teh nam je
MKGP namenil več kot 70.000,00 EUR.
Kljub temu pa smo na lokalnem nivoju v okviru LAS
Jabolko izvedli kar nekaj aktivnosti, ki so se izvajale vse
leto. Organizirali smo številne delavnice, predavanja in
razstave, ki so bile dokaj dobro obiskane. Že v januarju
smo skupaj z Regionalnim skladom dela Podravje organizirali delavnico Dopolnilna dejavnost na kmetijah in
osebno delo na kmetijah. V februarju in začetku marca
smo pripravili dve delavnici na temo spoznavanje dela z
računalnikom, ki sta potekali v prostorih OŠ Selnica ob
Dravi. Konec marca je potekala dvodnevna delavnica na
temo Kako pripraviti projekt, ki smo jo organizirali skupaj s Centrom razvoja človeških virov. V mesecu maju
smo ob občinskem prazniku pod geslom ‘’Misli modro,
deluj zeleno’’, ki je namenjen obveščanju ljudi o perečih
problemih s področja okolja, pripravili 5 predavanj in

1 razstavo. V začetku jeseni (prvi vikend v oktobru) smo skupaj
s Turističnim društvom Selnica ob Dravi pripravili tradicionalni
Praznik jabolk, kjer sta bila osrednja dogodka okrogla miza z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, prof. dr. Milanom
Pogačnikom, in njegovo strokovno ekipo, ter izbor nove kraljice
jabolk. V novembru smo skupaj z Višjo strokovno šolo za gostinstvo in turizem Maribor organizirali delavnico Mizica, pogrni se,
kjer so udeleženci pridobili osnovna znanja o dekoraciji jedi, kombinacijah hrane in vina ter se naučili, kako izračunati prodajno
ceno. Prav tako v novembru smo z Regionalnim skladom dela

Podravje organizirali 4-dnevni začetni računalniški tečaj ‘’Miška v
hiši ne škodi’’. Zaradi velikega zanimanja občanov bomo ta tečaj
izvedli tudi v začetku prihodnjega leta.
To je kratko poročilo o aktivnostih, ki jih izvajamo v okviru LAS
Jabolko. Nadaljevati jih želimo tudi v prihodnje, zato naj vas že
sedaj povabim, da se jih udeležite v velikem števillu.
Andreja Tajke

Bibliobus v občini Selnica ob
Dravi
Mariborska knjižnica izvaja dejavnost za občane
na različne načine in pride do njih po različnih poteh: z mrežo knjižnic in s postajališči bibliobusa, z
različnimi servisi in storitvami, dostopi za invalide
in s pozornostjo do ljudi s posebnimi potrebami.
Predvsem pa je potrebno poudariti, da so vpis
v knjižnico, izposoja gradiva in dostop do informacij brezplačni in da v vseh enotah ter na bibliobusu velja ista
članska izkaznica.
Od decembra 2004 bibliobus obiskuje tudi Občino Selnica ob
Dravi, in sicer ima postajališče v Selnici pri gasilskem domu in na
Fali. Že takoj po uvedbi storitve je bilo jasno, da je bila odločitev
prava in da mnogi Selničani, še posebej otroci, s pridom uporabljate možnost izposoje gradiva po tej poti. V letu 2008 ste nas
tako ob 44 postankih obiskali skoraj 1.300-krat in si izposodili kar
7.500 knjig, časopisov
in filmov. Zagotovo pa možnost prenosa članske izkaznice uporabljate tudi za obiske drugih naših enot, bodisi najbližje Knjižnice
Janka Glazerja Ruše ali katere od knjižnic v Mariboru.
V vseh naših knjižnicah je na voljo skoraj 650.000 knjig, nad 2.000
časopisov in revij, najdete pa tudi druge vrste gradiva. V Knjižnici
Nova vas izposojamo glasbene posnetke, v Pionirski knjižnici
Nova vas imamo zbirko dobrih igrač, ki jih otrokom brezplačno
izposojamo na dom. V osrednji knjižnici na Rotovškem trgu smo
uvedli Filmoteko in brezplačno izposojo filmov. Za občane, ki zaradi invalidnosti ali bolezni ne morejo do knjižnice, organiziramo
dostavo - izposojo gradiva na dom, organiziramo pa tudi izposojo
za bolnike v Splošni bolnišnici Maribor.

Bibliobus

Veliko možnosti nam vsem odpira razvoj
računalniške in komunikacijske tehnologije. Prek vzajemne baze COBIB in prek svetovnega spleta je uporabnikom omogočen
skoraj neomejen dostop do informacij,
izobraževanja in kulture v najširšem pomenu besede.
Našo
ponudbo
dopolnjujemo
z
omogočanjem dostopa do različnih baz
podatkov (IUS – INFO, GV-IN, Grove Music
in druge), bralci lahko podaljšujejo izposojeno gradivo prek interneta in telefonskega
odzivnika. Zanje organiziramo elektronski
servis Vprašaj knjižničarja, prek katerega
odgovarjamo na zastavljena vprašanja o
gradivu in iz gradiva. Za učence in dijake
izvajamo informacijsko opismenjevanje in
Dobrodošli ste vsi, ki potrebujete gradivo
in informacije za vsakdanjo rabo ali za
poglobljen študij, pa tudi tisti, ki želite s
knjigo zapolniti svoj prosti čas, prelistati
časopis, revijo, ali preprosto poklepetati s
knjižničarji ali sosedi. Pridite na bibliobus
ali v katero od drugih naših enot. Več informacij o odpiralnih časih enot, postajališčih
bibliobusa in vseh drugih aktualnostih v
knjižnici najdete na spletni strani www.
mb.sik.si.
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računalniške ustvarjalnice, prek katerih mladim na prijazen in interaktiven način pomagamo osvojiti veščine iskanja uporabnih informacij v sicer brezmejnem in nepreglednem
svetovnem spletu.
Najmlajšim pripravljamo ure pravljic, predstavitve ilustratorjev in druge aktivnosti, za vse organiziramo predavanja, literarna srečanja, razstave, posebno pozornost
pa posvečamo starejšim
bralcem z organizacijo knjižničnega cikla univerze za
tretje življenjsko obdobje, v okviru katerega poleg rednih mesečnih srečanj poteka nad dvajset študijskih
krožkov z različnih področij znanja.
Poslanstvo splošne knjižnice se tako kaže ne le na
splošnem kulturnem področju, ampak vse bolj tudi
na izobraževalnem in informacijskem, predvsem
pa v pomembni socialni funkciji. Na eni strani smo
pomemben člen v vseživljenjskem izobraževanju in
demokratičnem informiranju občanov, na drugi strani
pa tudi prostor srečevanj in druženja.

Čeprav se zdi, da se bibliobus ne more kosati s pravimi,
velikimi knjižnicami, pa številke in odzivi naših uporabnikov na »terenu« kažejo ravno nasprotno. V krajih
po Sloveniji, kjer ni knjižnic, jih vozi kar 11. Na našem
bibliobusu, ki po številu članov, obiskovalcev in izposojenem gradivu pa tudi po zalogi potujoče knjižnice že
več let dosega najvišje številke, lahko bralcem ponudimo okrog 8.500 knjig z različnih strokovnih področij
ter romanov in drugega leposlovja za otroke in odrasle,
nad 250 časopisov in revij ter nekaj glasbenega in filmskega gradiva. Ker je v zalogi potujoče knjižnice skoraj
100.000 knjig, gradivo tudi nenehno menjavamo in
dopolnjujemo z novim, aktualnim. Vedno pa bralce
Že zelo zgodaj je treba začeti.

seveda pričakujejo prijazne knjižničarke in knjižničarji.
Vabimo vas torej, da nas obiščete vsak drugi petek
popoldan v Selnici pri gasilskem domu (od 13.00 do
15.45) in na Fali (od 16.00 do 17.00).
Dragica Turjak,
direktorica Mariborske knjižnice

Potrebujejo vas
Takšen poziv za pomoč Maši je bil objavljen v časopisu
»Dobre novice«, ki ga izdaja Humanitarni zavod VID
iz Kranja.
Maša je bila do lanske jeseni slabovidna, nato
pa je bila zaradi očesnega pritiska operirana in
je žal popolnoma oslepela.
Kljub temu Maša z neverjetno voljo in pozitivnostjo uspe doseči in premagati prav vse,
med drugim tudi 15 operacij. Je odličnjakinja,
ki obiskuje 9. razred redne Osnovne šole Selnica ob Dravi, kjer ima spremljevalca. Dobro ji
grejo tuji jeziki, matematika, rada poje v pevskem zboru, se žoga, vozi s kolesom in skirojem.
Rodila se je s prirojeno sivo mreno na obeh
očesih in bila operirana pri treh mesecih. Do
lanskega avgusta je imela preostanek vida
na desnem očesu 10 %, levo je bilo slepo. V
mesecu avgustu pa je bila zaradi povečanega
očesnega pritiska operirana na desno oko.
Pojavile so se komplikacije. Oko je zakrvavelo.
Sledil je odstop mrežnice. Zaradi tega je bila
operirana še v Ljubljani in Belgiji.
»Vse komplikacije ob krvavitvi so pustile
posledice. Tudi desno oko je poslalo slepo.

Zaradi slepote je nastalo veliko težav. Vse pripomočke je potrebno nabaviti na novo. Nekaj pripomočkov za matematiko smo že
naba¬vili. Največji izdatek pa je seveda brajeva vrstica.Zaposlena
sem sama, mož je brezposeln zaradi zdravstvenih težav. Izdatkov
je veliko, zato sem zaprosila za pomoč pri nabavi brajeve vrstice.«
pravi dekletova mama Viktorija Pupaher.
Strokovnjaki iz Zavoda za slepo in slabovidno mladi¬no iz Ljubljane so dejali, da dekle za učenje, branje in pisanje, ne samo
v šoli, ampak tudi doma potrebuje prenosnik, brajevo vrstico
in poseben program Jaws, ki stanejo skoraj 8.000 evrov; tega
pa si štiričlanska družina z mamino plačo in očetovo invalidsko
poko¬jnino ni mogla sama privoščiti. Prepričani smo bili, da nam
bo s pomočjo dobrih ljudi uspelo Maši obrni¬ti življenje na bolje
in ji odpreti okno v svet branja in pisanja.
Sledila je akcija, v kateri je sodelovala tudi naša občina. Rezultat je
tukaj – s pomočjo donatorjev, med njimi je bila tudi naša občina,
je Humanitarnemu zavodu VID iz Kranja v akciji zbiranja sredstev
za trinajstletno slepo Mašo PUPAHER iz Gradišča na Kozjaku uspelo zbrati 7.200 evrov za nakup posebej prilagojene opreme za
slepe, prenosnega računalnika, brajeve vrstice in govorne sinteze,
programa jaws.

Zato nam je Maša v sredo, 2. decembra 2009, na OŠ Selnica s
ponosom pokazala, kaj ji pomeni podarjena oprema in, seveda,
kako jo uporablja.

Skupaj z Mašo in njenimi starši ter bratom se veselimo njene nove
pridobitve, ki ji bo olajšala učenje in življenje.
Zapisal: Slobodan TATALOVIČ
Foto: Slobodan TATALOVIČ

Maša, ki obiskuje osmi razred redne osnovne šole, je komaj
čakala na prenosnik in drugo opremo, dekle ima za šolsko delo
sposojen računalnik, doma pa se je težko brez njega učila, brala
in pisala naloge.
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Jesensko romanje
mariborske metropolije v Belo krajino
Turistična agencija ARITOURS nas že šestnajst let vabi na
postna in jesenska romanja po Evropi in po ožji domovini. Letošnjo jesen nas je popeljala v Belo krajino, k Trem
Faram. Gospod pomožni škof dr. Jožef Smej je prevzel
duhovno vodstvo, v osmih avtobusih pa so spremljali svoje romarje domači duhovniki. Selniški kaplan dr.
Jožef Urbanič je nagovoril farane s prijaznim osebnim
povabilom in tako se nas je zbralo za poln avtobus.
Na skrajnem robu slovenskega ozemlja ležijo Rosalnice,
vas, ki se ponaša s takim bogastvom, da ga lahko zavidajo največja mesta. Na njenem severnem robu se v
senci visokih lip skrivajo tri cerkve, obdane z visokim
zidom. To so Tri fare. Zunanja podoba cerkva pove, da
so bile sezidane v 14. in 15. stoletju. Največja je zgornja
cerkev, posvečena Žalostni Materi božji. Prezbiterij razodeva gotsko poreklo in naj bi bil zgrajen okrog leta
1400. Ladjo so v baroku obokali in jo leta 1842 dalo
poslikati kranjskemu slikarju Jožefu Egartnerju. V glavnem oltarju kraljuje v tronu Žalostna Marija. Srednja
cerkev ima lopo in zvonik z baročno čebulasto streho.
Zunanjščina je gotska, v notranjščini pa je baročno zaobljena. Posvečena je trpečemu Kristusu (Ecce Homo).
S freskami jo je okrasil slikar Jurij Tavčar iz Idrije leta
1862. Spodnja ali južna cerkev je večja, posvečena je
Lurški Materi božji.
V zgornji cerkvi smo imeli slovesno romarsko bogoslužje,
ki ga je vodil škof dr. Jožef Smej ob somaševanju
številnih duhovnikov, duhovnih vodnikov na avtobusih.
Pred koncem maše sem predstavila pesnika Otona
Župančiča, ki se je rodil v Vinici v Beli krajini leta 1878,
umrl pa je v Ljubljani leta 1949. Bil je pesnik, dramatik, prevajalec, dramaturg, član Slovenske akademije
znanosti in umetnosti. Pesniti je začel že v gimnazijskih
letih, njegove pesniške prvence srečujemo v katoliškem
in liberalnem revijalnem tisku (Vrtec, Dom in svet,
Ljubljanski zvon). V 90. letih 19. stoletja je študiral na
Dunaju (zemljepis in zgodovino), kjer je prišel v stik s
sodobno evropsko literaturo. Iz teh pobud je leta 1899
izdal prvo pesniško zbirko z naslovom Čaša opojnosti. Z
njo in s Cankarjevo Erotiko smo na Slovenskem dobili
moderno dekadenčno poezijo, obenem pomeni Čaša
opojnosti tudi prvi vrh Župančičevega pesništva, ki se
odlikuje po izjemni zvočnosti verza in metaforično bogatem pesniškem slogu.
Že v naslednji zbirki Čez plan (1904) je Župančič opustil
velikomestno erotiko in se pesniško vrnil v domačo
pokrajino, k predelavam folklornih ljubezenskih motivov, izpovedovanju silnega ljubezenskega čustva sredi

žitnega polja, k značilnim impresionistično ubesedenim
belim brezam, viharjem sredi narave in v človeku, k
rdečemu maku, žanjicam na polju, belokrajnski svetlobi in izjemnemu življenjskemu optimizmu. Tej je sledila estetsko najbolj dognana, a za razumevanje najbolj
hermetična zbirka Samogovori (1908), v kateri najdemo
ob izrazitih pesmih duhovnega razkola tudi znani
domovinski pesnitvi Z vlakom in Duma. Od Dume naprej so v Župančičevi poeziji prevladovale domovinske
in socialnopolitične pesmi (V zarje Vidove, 1920, Zimzelen pod snegom, 1945).
S svojo pesmijo je vlival pogum in med vojno bodril
partizane. Seveda ne moremo mimo njegovih Pisanic
in Cicibana, mimo estetsko bogatih in igrivih pesmi za
mladino, s katerimi je na začetku 20. stoletja ustvaril
moderno mladinsko poezijo.
V znanih domovinskih pesnitvah Z vlakom in v Dumi
je zajokalo pesnikovo srce ob množičnih izseljevanjih
Slovencev v tujino ob koncu 19. stoletja:
»Tam zemlja je naša zakipela,
zahrepenela, v nebo je hotela,
v višino pognala se kot val,
a v naletu pod zvezdami val je obstal…
… Razširi, raztegni se krog domovine,
razpni se kot morje v brezbrežno obzorje, dom moj!
Kamor stopi mi noga – na tvojih sem tleh,…
Kamor nese me jadro - na tvojih valeh…
Kamor hoče srce – pri svojih ljudeh.« (Z vlakom)
»Sveta si, zemlja, in blagor mu, komur plodiš –
Z oljem mu lečiš razpokano dlan,
shrambe mu polniš in vina mu vračaš za znoj…
Hodil po zemlji sem naši in pil nje prelesti…
O rodni dom, o hiše očetove streha ti!…
Sveta si, zemlja, in blagor mu, komur plodiš;…
Kje, domovina, si? Ali na poljih teh?
Še pod Triglavom, okrog Karavank?…
Hotel nekdaj sem, da bi se razširila,
da bi razpela svoj krog čez zemljo –
glej, in zdaj vidim: silna, brezmejna si,
v daljo kot seme razsipaš svoj plod.« (Duma)
V Metliki smo obiskali muzej v gradu. Stalna razstava
prikazuje življenje Belokranjcev od prazgodovine do
sredine 20. stoletja, zanimivi pa sta tudi vinogradniška
zbirka in Kambičeva galerija. V Metliki je bila leta 1869
ustanovljena prva požarna bramba na Slovenskem. Slovenski gasilski muzej prikazuje zgodovinsko dediščino

gasilstva od začeta do današnjih dni. Na grajskem dvorišču so se
nam predstavili tamburaši in folklorna skupina, ki so nam skozi
glasbo in ples pričarali bogato kulturno dediščino Bele krajine.
V farni cerkvi svetega Nikolaja, ki letos praznuje 250-letnico posvetitve, smo z večernicami sklenili naše romanje. Na poti domov

smo si ogledali film o škofu Antonu Martinu Slomšku, v katerem
nastopa tudi zbor profesorice Lučke Fortek, in si obogateni z
nepozabnimi doživetji obljubili, da se srečamo na naslednjem romanju.
Akad.prof.dr. Zinka Zorko

Predstavitev knjige Fančka
Jauka
V ponedeljek, 9. novembra 2009, je Franček JAUK
predstavil svojo knjigo z imenom »Le enkrat je
kar je«.

Kot je v vabilu za predstavitev zapisal Orlando Uršič, direktor
Študentske založbe Litera, ki je knjigo izdala, gre za hudomušen
popis avtorjeve življenjske poti. Gre za pravo zakladnico dogodkov,
podatkov in osebnosti iz naše polpretekle zgodovine v Mariboru
in širše, pri čemer se zlasti ustavlja pri nekaterih velikanih slovenskega športa, kulture, novinarstva in družabnega življenja nasploh.
Franček JAUK pa se na poseben način ustavi tudi v svojih krajih,
v Dravski dolini, kjer je odraščal. Prav slednje je na predstavitev
knjige privabilo veliko število znanih selniških obrazov. Klubski prostor Teniškega kluba Spin, ki ga je za predstavitev prijazno odstopil
Denis DOLINŠEK, je bil kar pretesen za vse, ki smo se tam zbrali.
Za prijetnejši uvod je s svojo violino poskrbel neuničljivi Ivan TROJAK. Ob koncu predstavitve je bilo razpoloženje prisotnih že takšno,
da je večina s pesmijo sodelovala z njegovimi gosli.
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Franček JAUK s Tadejo DOLINŠEK, ki mu je pomagala pri predstavitvi knjige.

Avtorja knjige smo povprašali, kaj je tisto,
kar ga je gnalo, da se je lotil pisanja te knjige.
Povedal nam je, da je njegov moto naslednji
»Če ti kdaj v življenju je težko, takrat - nazaj
poglej,
ker tam si ti – in tam so vse najlepše misli - za naprej.«
In kaj avtor opisuje v svoji knjigi?
Tu je torej dolina, kot svoj domači kraj rad imenuje,
odraščanje in vračanje, stiska kmetov, pozabljena vojna,
življenje na prepihu, pogled v veliki svet….
»Vse skupaj se je pravzaprav začelo z dnevnikom moje
mame, se nadaljevalo, ko sem se srečal z Duganđijo
(v tistem času zelo znan nogometaš, op. avtorja) in z
nogometom. Nadaljevalo se je z vstopom v resnično
novinarstvo, delo pri časniku Večer, na radiu, pa na
televiziji. Tu so reportaže in filmi o stiskah ljudi, nogometni prenosi… Pa bolj zahtevne zadeve – Titov pogreb,
spravna slovesnost v Kočevskem Rogu, odkritji spomenikov generalu Rudolfu MAISTRU in škofu Antonu Martinu SLOMŠKU…. Tu so dokumentarni filmi Duša slovenska dr. Anton TRSTENJAK, Leon ŠTUKELJ in njegovo
stoletje, Oče Zlate lisice, Žoga vijoličasta…
Nič ni izmišljeno, vse je resnično – srečeval sem vrhunske športnike - umetnike - politike - kriminaliste in
kriminalce - običajne ljudi iz tovarniških hal in s pozabljenih kmetij - pomembne ljudi in tudi tiste, ki so se za
take samo imeli
Da sem preživel, sem negoval distanco, razdaljo in
tudi dvom…« je še dodal in že se je spominjal svojih
domačih, sosedov in vrstnikov iz njegove doline.
V knjigi so tudi slike, a zlasti so tu osebe, imena in pravi
priimki.
»Tu so - mama, ata, vsi moji – pa sorodniki, bližnji in
daljni, Klemenovi, Šikerjevi, Podgornikovi in mnogi drugi. Pa sosedje – Korenovi, Urbasovi, Vogričevi, Trabe,
Zorko, Škerbinek pa Lavrenčič, Kurnik, Tomažič, Makuc
in Jurše, upravnik Mirtič, cankarjanski Stanko Rečnik,
Ivan Trojak, ki me je učil harmonij in harmoniko in me
naučil ravno toliko, tako pove, kot zna danes sam.
Tu so dekleta iz tistih časov - Pupa, Olga, Anka, Holejeve
pa Joška, Sabina, Truda in še katera, pa one iz Bresternice in s čolnarne.
Tu so mesarji in gasilci
in tisti, ki so se enotno
oblačili v črne majice,
igrali odbojko in vozili
italijanska kolesa na
‘račne’.

Tu je Vlado Kenda Sapa,
ki nam je pred svojo hišo
posojal
avtomobilček
na pedale in se že kot
mladec vedel nadvse
komercialno in vožnje
seveda normalno zaračunaval, tu je SREČKO Vogrin
pa RAJKO Vavra, Kurnikov Valter, oba Škrabla: Bruno
in Oto in številni drugi, s katerimi sem igral nogomet,
pa učiteljice Jurjavčičeva, Namestnikova, Lahova in
Tatalovičeva, ki so me učile prva štiri leta, do takrat, ko
sem odšel v šolo v mesto. Gospe Milici Tatalovičevi sem
pripravil vabilo in se veselil srečanja, potem pa izvedel
za žalostno novico, da je ne bo - in da se tudi nikoli ne
bo videla na skupni sliki v moji knjigi.«
Potem se je Franček JAUK zazrl nekam daleč nazaj in
se spominjal svojih sošolk in sošolcev. S pogledom je
pogledoval po stari fotografiji, ko je obiskoval 3. razred.
»Na tej sliki so tudi vse takratne moje sošolke in
sošolci… Razen petih, ki jih tudi z Olgino pomočjo nisva
uspela prepoznati, se vseh drugih spominjam, enih bolj,
drugih manj, a vseh z veseljem.«
ŠE SKROMNO MNENJE AVTORJA TEGA PRISPEVKA
Moram povedati, da sem knjigo prebral na dušek, kot
se temu reče. Najbrž je bilo to branje še toliko bolj zanimivo tudi zaradi tega, ker sem večino v knjigi opisanih
ljudi v svojem življenju srečal tudi sam. Tako ali drugače
sem bil udeležen tudi pri nekaterih opisanih dogodkih.
Že kot takrat desetleten deček sem bil na nogometni
tekmi med Branikom in Karlovcem v Karlovcu 1960.
leta. Ko smo se nekaj dni kasneje zbrali pred povratno
tekmo na stadionu v Ljudskem vrtu, mi je oče povedal,
da tekme ne bo, ker so Karlovčani dobili drisko – kot
desetletni pubec razumi, če lahko. Pa takrat tudi starejši
niso nič razumeli in šele mnogo kasneje je prišlo na dan,
da so si nogometaši Karlovca takrat drisko izmislili, ker
so se bali povratne tekme.
Posebno poglavje v knjigi je naš olimpionik Leon
ŠTUKELJ, ta veliki mali mož pa tudi v moji mladosti.
Vsak dan smo se pozdravljali na ulici, večkrat pa sem
ga srečal tudi pri našem družinskem prijatelju Tošu
PRIMOŽIČU. Kot športnik pa sem spoznal in se kasneje
z njimi tudi spoprijateljil tudi naše, takrat perspektivne
smučarke in smučarje – Milenko PIRNAT, Drago ŽURAJ,
Gorazda BEDRAČA, Aca PIRNATA, Bojana PLANTEVA….
Tudi nogometaše NK Maribora – Branka HORJAKA,
Mladena KRAJNCA in še bi lahko našteval. Takrat smo
si košarkarji Maribora 66 z nogometaši delili garderobe
pod tribuno v Ljudskem vrtu. Še najbolj se spomnim, da
so nam nogometaši skoraj zmeraj porabili toplo vodo za
tuširanje po treningih. Mi smo namreč trenirali in igrali

tekme pod žarometi, nogometaši pa so vse to opravili še podnevi.
Ker se Selnica, Viltuš, Slemen skozi opise dogajanj v knjigi nenehno prepletajo v njih nastopa seveda dosti starejši generaciji
znanih domačih likov. Pri branju knjige je to še posebna draž.

Naj na koncu povem, da je knjigo našega rojaka Frančka JAUKA že
moč dobiti v mariborskih knjigarnah.
Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
Foto: Slobodan TATALOVIČ

Turistično društvo
selnica ob dravi
V majski številki Selniških novic smo zapisali, kaj vse bo društvo
do konca leta še izvedlo. Poleg naših gostovanj v drugih občinah
smo bili uspešni tudi doma. Že v mesecu avgustu smo pričeli priprave za naš tradicionalni praznik jabolk in iskanje nove kraljice
jabolk. Prireditev je bila planirana za prvi vikend v oktobru 2009 in
je bila tudi izvedena. Program prireditve je trajal tri dni, osrednji
del prireditve pa je bilo kronanje nove kraljice jabolk za leti 2009
do 2011. Na prireditvi smo se zahvalili dotedanji kraljici, gospe
Mojci Roj, in ji za dobro predstavitev selniških jabolk in občine
izročili tudi spominsko darilo.
Novookronana kraljica jabolk je postala Andreja Tajke. Kot nova
kraljica je že pričela svoje delo, saj se je že predstavila najmlajšim
v vrtcu in tudi že gostovala v Cerkvenjaku, Mariboru in v Velenju.
Naša prireditev je trajala tri dni in že prvi dan, to je 2.10.2009,
nam je uspelo pripraviti okroglo mizo, na kateri je sodeloval minister prof. dr. Milan Pogačnik s strokovno ekipo Ministrstva za

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Tudi vse druge planirane prireditve ob prazniku jabolk smo
uspešno in dobro izvedli.
Ob tej priliki se zahvaljujemo vsem razstavljavcem, družini
Strmšnik, družinama Majster-Roj in družini Breznik.
V Turističnem društvu Selnica ob Dravi za leto 2009 planiramo še
silvestrovanje na prostem, na katerega ste vsi vljudno vabljeni.
Ob tem dogodku bomo tudi izžrebali enega od pohodnikov po
»Šturmovi grabi«.
V društvu, v upravnem odboru, imamo pravega mojstra, ki izdeluje umetnine iz testa, izrezuje sadje in zelenjavo, skratka je ta
pravi. O svojem delu se bo v nadaljevanju tega prispevka predstavil kar sam…..
Predsednica TD
Ivanka Frešer

20 let kegljaškega kluba
zvonči
V oktobru leta 1989 smo se zbrali učitelji in drugi zaposleni iz šole
Selnica in ustanovili kegljaški klub Zvonči.
Že dvajset let se ob četrtkih redno zbiramo na kegljišču Fala in
kegljamo dve uri. Število kegljačev niha od 10 do 20, trenutno nas
keglja 12, od tega je 5 že upokojenih delavcev šole. Priložnostno
se udeležujemo tudi kegljaških srečanj.
Skoraj vsako leto se zberemo na občnem zboru in izdajamo tudi
priložnostni biltenček, kjer so podani rezultati in posebni dogodki
s kegljanja. Do sedaj smo jih izdali že 8.
Vsi redno prihajamo na kegljanje, saj nam to pomeni zabavo in
rekreacijo.
KK Zvonči

Kegljaška sekcija du fala
Kegljači kegljaške sekcije DU Fala smo začeli kegljati leta 1997.
Najprej smo kegljali skupaj z upokojenci Elektrarne Fala, ko pa se
je število kegljačev povečalo, smo leta 1998 ustanovili svojo
sekcijo. V naši sekciji je 12 kegljačev, ki se zbiramo vsako sredo na
kegljišču na Fali.
Letos sodelujemo v medobčinski kegljaški ligi.
Vsako leto od leta 2007 dalje organiziramo kegljaško tekmovanje
v spomin Andreja Lešnika, ki sovpada z občinskim praznikom.
Kegljaška sekcija DU Fala
Fotografije: arhiv DU Fala in KK Zvonči
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Deklica in srnica
Nekoč se je sprehajala deklica po gozdu, kjer
je iskala malo miru in oddiha med zelenjem
in tolažbo ob drevesih, katerih se je oklepala, kot da bi
bila živa bitja, kajti bila je popolnoma sama na svetu.
Nikogar ni imela. Služila je pri bogatem kmetu, kjer je
morala trdo delati samo za hrano in streho. Zato se je
zatekala v naravo iskat sprostitve in počitka.

kjer si oddahnem in pozabim vse hudo. Na starost pa to
ne bo več mogoče. Morda ne bom mogla hoditi, bolna
bom in betežna, vsaka neprijazna beseda me bo hudo
prizadela, a tolažbe ne bo od nikoder in od nikogar. In
tako je spregovorila: »Draga srna! Če imaš moč in mi res
hočeš pomagati, da bo moje življenje teklo tako, da mi
bo sčasoma bolje, mi stori, da bom imela lepo starost.«

Ko je tako hodila po gozdu, je zagledala malo srnico,
ki se je zapletla med trnje in vejevje ter milo jokala.
Deklica ji je pomagala iz zapletov in osvobojena srnica
ji je iz hvaležnosti obliznila roko. Deklica je nasmukala
listja in ponudila srnici, vendar ga srnica ni vzela, saj je
bila premajhna in navajena le na mleko. Deklica je vedela, da mora biti srnica pošteno lačna. A kje naj vzame
mleko? V hiši, kjer je služila, mleka ne bi smela vzeti.
Tudi domov je ni upala peljati, ker gospodarji prav gotovo ne bi imeli usmiljenja z ubogo živalco. Bila je vsa v
skrbeh zaradi srnice, ker nikakor ni našla rešitve.

In srna je odgovorila: »Draga deklica! Nisi samo dobra
po srcu, ampak si tudi pametna. Vedno ostani taka!
Prav si izbrala.« Svoji srnici pa je dejala: »Poslovi se od
deklice, ki ti je rešila življenje, kajti morava na pot!« In
mala srnica je poljubila deklico na lica, ki so v trenutku
zažarela v vsej lepoti, v očeh pa ji je vzplamtel žarek dobrotljivosti, ki je deloval kot balzam in blažil žalost pri
ljudeh.

Ko tako razmišljajoč boža malo bitjece, ki se je stiskalo v
njenem naročju, zagleda odraslo srno. Takoj je uganila,
da je to mamica, ki išče svojega otroka. Zelo se je razveselila in ostala povsem mirna, da srne ne bi splašila.
Ko je mama srna videla, kako lepo ravna deklica z njenim otročičkom, jo je ogovorila: »Jaz sem mama te male
srnice, in ko sem videla, kako lepo si poskrbela za moje
dete, bi ti rada nekako poplačala tvojo prijaznost in dobroto. Sicer nimam moči storiti kaj velikega, a vendar
imam moč, da uredim pot tvojega življenja tako, da ti
bo lepo. Sama pa moraš odločiti, ali naj bodo ta lepa
leta sedaj v mladosti ali pa na stare dni.«
Deklica je pričela premišljevati: res je, da moram težko
delati, da so gospodarji neprijazni z menoj, da moram
živeti pri tujih ljudeh in da mi nikakor ni lepo. A sedaj
sem še mlada in zdrava in še lahko delam; tudi težke besede me ne prizadenejo tako zelo. Lahko grem v gozd,

Selničanom za Novo
leto 2010
Sneg in belina,
se leto izteka,
veselja svežina
okrog novega leta
popelje nas dalje
v jutro poletja,
ki nam natrosi poln log
pomladnega cvetja.
Roža Gradišnik

Tako so se poslovili in se niso videli nikoli več. Dekličino
življenje pa je teklo tako, kot je napovedala srna. Čez
čas je odšla iz hiše neprijaznih ljudi in od tedaj je hodila
po poti, kjer ji je bilo z vsakim dnem bolje.
Ko je ostarela, se je še vedno spominjala srne in ji je
bila hvaležna, kajti dočakala je visoko starost v sreči in
zadovoljstvu.
Napisala: Roža Gradišnik

Obvestilo
Spoštovane stranke, obveščamo vas, da smo
spremenili obseg in razporeditev uradnih ur za
poslovanje s strankami na Krajevnem uradu Selnica ob Dravi. Od 2. 11. 2009 dalje bodo uradne
ure:
- v ponedeljek od 08.00 do 12. ure in
popoldan od 13.00 do 15. ure;
- v sredo od 10.00 do 12. ure in popoldan
od 13.00 do 17.00.
Vse upravne zadeve lahko uredite na sedežu Upravne enote Ruše, Kolodvorska ulica 9, v času
uradnih ur.
Uradne ure Upravne enote Ruše:
- v ponedeljek in torek od 8.00 do 12. ure
in od 13.00 do 15. ure;
- v sredo od 8.00 do 12. ure in od 13.00 do
18. ure;
- v petek od 8.00 do 13. ure.
Dodatne informacije lahko dobite na telefonski
številki 02 669 06 60 - Upravna enota Ruše
Mag. Darka Valent
NAČELNICA

2. gozdni tek po slemenu
Ob zaključku tekaške sezone se je na Sp. Slemenu odvijal 2. gozdni
tek po Slemenu, ki je eden lažjih in nekakšen balzam za zaključek
sezone. Pri pripravi teka sodelujejo tri društva, in sicer KID ˝Janez
Urbas˝, ŠD Turbina in Radio CB Selnica, na pomoč pri pripravi pogostitve in pripravi ciljnega prostora pa so tokrat priskočili tudi
taborniki Kobanskega roda.
Start teka je na Škofovi puši in poteka mimo kmetij po Slemenu
do cilja, ki je pri bivša osnovna šola Slemen. Rezultati teka so bili
naslednji:
1. mesto--David Valenti ŠD Turbina Selnica, s časom 18.42,14
(novi rekord proge),
2. mesto--Jože Manfreda, Lovrenc s časom 19.05,68,
3. mesto--Avgust Manfreda, Lovrenc s časom 22.07,15.

Ogrevanje pred startom in izmenjava mnenj

Najmlajši tekmovalec 2. gozdnega teka po Slemenu je bil Primož
Potočan, Lovrenc s časom 24.03,79. Najstarejša tekmovalka
je bila Rozika Caf, Ruše s časom 55.24,70 (pri tem je potrebno
poudariti, da je Rozika imela težave na progi, očitno zaradi slabo vidne označbe je zgrešila in pretekla 1500m več od drugih v
navkreber).
2 .gozdnega teka po Slemenu se je udeležilo
15 tekačev in dve tekačici.
Najstarejši v pokalu treh občin za leto 2009
je bil Polde Dolenc, najmlajši v pokalu treh
občin za leto2009 je bil Primož Potočan.
Tekmovalci, ki so pretekli vseh šest tekov, so
bili: David Valenti, Avgust Manfreda, Anton
Perc, Branko Gornjak, Drago Werner-Žižek.
Na 2. gozdnem teku po Slemenu je bil tudi zaključni
tek za 4. pokal treh občin. Najboljši tekmovalci za pokal treh občin za leto2009 so bili:
1. mesto-David Valenti--216točk
2. mesto-Jože Manfreda--183točk
3. mesto-Avgust Manfreda--160točk
4. mesto-Anton Perc--126točk
5. mesto-Štefan Robič--117točk
6. mesto-Branko Gornjak--112točk
7. mesto-Drago Werner Žižek--112točk
8. mesto-Matjaž Golič--97točk
9. mesto-Mihael Holcman--96točk
10. mesto-Primož Potočan--75točk
11. mesto-Branko Mikložič--68točk
12. mesto-Simon Smolar--67točk
13. mesto-Roman Gracej--57točk
14. mesto-Tomaž Gregorc--49točk
15. mesto-Jernej Ozvald--44točk
16. mesto-Leon Cestnik--41točk
17. mesto-Robert Hlade--40točk
18. mesto-Rudi Podgornik--33točk
19. mesto-Robert Fašnik--21točk
20. mesto-Polde Dolenc--6točk

Najboljše tekmovalke za pokal treh občin za
leto 2009 so bile:
1. mesto-Bernarda Ivančič—95 točk
2. mesto-Rozika Caf—78 točk
3. mesto-Sonja Mlakar—57 točk
4. mesto-Marija Škodnik—40 točk
5. mesto-Ana Marija Jeličič—35 točk
6. mesto-Lojzka Bratuša—32 točk
7. mesto-Erna Pudgar—27 točk
8. mesto-Breda Komar—24 točk
9. mesto Polonca Golič—11 točk.

Janez Miuc
Janez Urbas
Foto: Janez URBAS
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Štefan Robič
Tekač z dušo in telesom
Občina Selnica ob Dravi po številu prebivalcev ni velika,
vendar se ljudje med sabo zelo slabo poznamo, morda
samo bežno. Zato ne vemo, kaj kdo dela v prostem času,
še več, sploh se ne zavedamo, da med nami živijo ljudje,
ki so zelo uspešni na amaterskem športnem področju
zunaj meja naše občine in domovine. Eden takih je zagotovo Štefan Robič. Spoznajmo ga nekoliko pobliže.
Kam segajo začetki tvojega tekaškega udejstvovanja in
od kod navdih oz. veselje do tega športa?
Moji začetki tekaškega udejstvovanja segajo v leto
1977, ko sem na šolskem krosu osvojil prvo diplomo.
Za tek nas je navdušil takratni učitelj športne vzgoje. V
veselje mi je bilo tekmovati, saj so bili takrat v šoli še
drugi dobri tekači. S tekom sem kasneje nadaljeval v
srednji šoli. Redno sem se udeleževal različnih krosov
in tekov v naravi. Leta 1981 sem se udeležil prvega pol
maratona v Radencih. Že leto kasneje pa sem postal
mladinski prvak Slovenije v pol maratonu v Bovcu. Vedno bolj so mi ugajali daljši teki, tako sem v Radencih
kot dvajsetletnik prvič poskusil odteči maraton- 42,195
km in se uvrstil na odlično deseto mesto med člani. Po
desetih letih uspešnih tekmovanj sem za nekaj časa
prekinil s tekom. Ko se mlad človek odloči za družino
in gradnjo hiše, ti ob službi zmanjka časa za tek ali rekreacijo. Po nekaj letih pa sem se zopet vrnil v tekaške
kroge, saj sem čutil, da je tek del mojega življenja. Od
leta 2003 redno nastopam za veteransko reprezentanco
Slovenije.
Če bi še imel možnost enkrat biti v rosnih letih, bi izbral isto pot ali bi se odločil za bolj profesionalno?
Če bi bil še enkrat mlad, bi se verjetno odločil za isto
pot. Za profesionalno pot se je težko odločiti, kajti
atletika je pri nas precej šikanirana, saj le malo atletom
uspe priti v sam vrh. V primeru poškodbe pa te potisnejo na stranski tir.
Za tabo je sezona dobrih rezultat. Kako bi jih komentiral?
Za mano so tri uspešne sezone, na tekmovanjih doma in
v tujini. Lani sem dosegel bronasto ekipno medaljo na
evropskem prvenstvu v maratonu v Ljubljani, dvakrat
pa sem osvojil srebro, na balkanskih igrah-1500 m in
10000 m, v Črni Gori. V letošnjem letu pa sem bil med
najboljšimi Slovenci v maratonu v Barceloni, na Dunaju
in Amsterdamu. Osvojil sem še tri srebrne medalje na
letošnjih balkanskih igrah v Turčiji. V zadnjih treh letih
sem osvojil še 21 državnih medalj in dosti drugih pokalov, med njimi tudi za šesturni tek in dva ultra maratona na Hrvaškem. Za vse dosežke pa je bilo potrebno
vložiti veliko volje in dela.

Kako priti do dobrega rezultata?
Za dober rezultat je potrebno trenirati in še enkrat trenirati pravilno in postopoma, kajti uspehi ne pridejo
čez noč. Trenirati je potrebno pozimi in poleti, različne
vremenske razmere (sneg,dež,sonce) pa ne smejo biti
ovira. Samodisciplina pa je poseben ključ do uspeha, te
pri meni ne manjka.

Samo delček bogate zbirke pokalov in medalj

Pri takšnih letih se pojavljajo tudi poškodbe. Ali se
tudi tebi to dogaja?
Pri mojih letih je potrebno precej paziti, da telo in vse
mišice pravilno ogrejemo in jih pripravimo na trening
ali tekmovanje. Z izjemo nekaj manjših poškodb vezi,
gležnjev in mišic v svoji dolgoletni karieri poškodb
nisem imel.
Kako poteka tvoj vsakdan?
Na srečo sem še vedno zaposlen, zato odhajam vsak
dan v službo. Tudi doma je potrebno vedno kaj postoriti, zato treninge prilagajam glede na prosti čas. Tako
treniram pozimi decembra, januarja, februarja po pet
do šestkrat na teden, zjutraj ali zvečer, včasih pa tudi
ponoči z naglavno lučko. Poleti treninge prilagajam na
številu tekmovanj ob vikendih.
Na tekaških tekmah smo videvali velikokrat tvojega
sina.Ali to pomeni, da bo tudi on šel po tvoji poti?
Tudi moj sin prihaja tekmovat na nekaj tekem. Drugače
se ukvarja kot vsi najstniki z različnimi športi. V največje
veselje pa mu je spust s kolesi-downhill. S tekom ga ne
obremenjujem, saj vsak počne tisto, kar mu je všeč.
Kako je z osnovno prehrano? Kaj običajno zaužiješ za
posamezni obrok pred tekmo?
S prehrano se ne obremenjujem, saj jem vse, in to v
pravem razmerju. Telo potrebuje vsega nekaj, zato
samo pred maratoni pojem nekaj več testenin. Vsaj tri
ure pred tekmo pojem nekaj lahkega in še kakšen gel
ali energijsko ploščico. Pred treningi pojem le banano
ali dve.

Ali si pozoren na kalorije oziroma na sestavo hrane, ki jo zaužiješ?
Pred daljšimi teki je potrebno paziti, da zaužijem malo več
kalorične hrane, ki jo lahko kasneje črpam iz telesa.
Prenašaš svoje tekaško znanje in izkušnje tudi na mlajše?
Zaradi smrti očeta po srednji šoli nisem mogel oditi študirat na
fakulteto za šport, zato sem se takoj zaposlil. V kasnejših letih sem
opravil izpite za trenerja atletike; to sem si želel že v mladosti.
Sedaj svoje znanje prenašam na osnovnošolce v OŠ Selnica ob
Dravi že tretje leto v popoldanskem času, po dve uri na teden.

Bliža se novo leto. Kaj želiš sebi in drugim?
Za bližajoče praznike želim svojim bližnjim vse, kar bi jih osrečevalo,
sebi le zdravja, da bi lahko brez težav treniral, vsem občankam in
občanom pa srečno, zdravo in zadovoljno novo leto 2010.

Kakšni so načrti za v prihodnje?
Za naslednje leto imam v načrtih evropsko prvenstvo veteranov
na Madžarskem, veteranske igre v Grčiji in nekaj maratonov v tujini: Verona, Praga, Istanbul idr.
Potovanja na tekme v tujino zahtevajo precej finančnih sredstev. Kako rešuješ ta problem?
To pa je poglavje zase, saj mi zbiranje finančnih sredstev vzame
največ energije. Nekaj ljudi še ima posluh za moje uspehe, tako
župan kot nekaj donatorjev, pa tudi moja sponzorja Zavarovalnica
Maribor in Käger hiše, ki sta mi pomagala pokriti stroške balkanskih iger in še kakšen maraton.

Štefan Robič s kolekcijo pokalov in medalj z zadnjih tekmovanj

Janez Urbas
Fotografije: arhiv veteranov Slovenije

»Marjetice« iz fare
selniške so spet razstavlŠe ni dolgo od tega, ko smo »pospravile pod streho« lansko razstavo, smo že z velikim navdušenjem pripravile letošnjo 12. razstavo ročnih del.
Čas resnično teče hitro, prehitro in to brez usmiljenja, še dosti
hitreje pa mine čas, če se ukvarjamo z deli, ki nas sproščajo in
bogatijo in s katerimi vsakokrat vsaj za nekaj časa »pobegnemo«
v svoj svet s tega, včasih kar krutega tempa našega življenja.
Ob sredah, ko se dobivamo, imam občutek, pa mislim, da nisem
edina, ki tako razmišljam, da sem nekako nagrajena, da pridemo
skupaj, poškilimo levo in desno, kaj vse bo priromalo iz naših torb
na mize, kaj vse smo novega kje našle in naredile že kar doma.
Še vedno se najde čas tudi za klepet, za kakšne manjše tolažbe,
za kakšno šalo, tudi politika se včasih prikrade na dnevni red itd.
Vidite, za vse to in še kaj za kaj imamo čas poleg naše glavne dejavnosti, ki vam jo predstavimo vsako leto v prelepem jesenskem
času.

Letošnje razstave se je udeležilo zelo veliko
obiskovalcev, iz vse Slovenije so nas obiskala razna društva, dobile smo resnično
zelo dosti ustnih in pisnih pohval. Na sami
otvoritvi razstave smo pogrešale kakšnega
predstavnika Občine Selnica.
Naj izkoristimo priložnost, da se še v tej
obliki zahvalimo vsem našim zvestim sponzorjem, ki so nam kakorkoli pomagali organizirati razstavo, prav tako se zahvaljujemo
Osnovni šoli Selnica ob Dravi za nudenje
razstavnih prostorov, me »MARJETICE« pa
vam obljubljamo, da vas tudi prihodnje leto
ne bomo razočarale.
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Prav na koncu bi se rade pohvalile, da smo se
udeležile Mednarodnega festivala vezenin v
Velenju od 16. do 18. oktobra letos. Tega
festivala so se udeležila društva iz celotne
Slovenije in tudi širše prek naših meja. Namen festivala je bil predvsem ohraniti in
ponovno oživiti ljudsko vezenje kot prelepo
kulturno dediščino. Bile so izročene nagrade in priznanja, prvo nagrado za Beli vez je dobilo ročnodelsko
društvo iz Ljubnega ob Savinji, nagrado za pogrinjek je prejela
gospa Lojzka Cepec iz Ožbalta, medtem ko smo vsa druga društva
prejela lepa priznanja.

Iz nekaj moke in soli,
skulptura iz testa se
naredi
Prazniki so že skoraj pred vrati in ponovno dilema,
kako okrasiti dom in s čim obdariti bližnje? Namesto
histeričnega tekanja po trgovinah raje doma pripravim
slano testo, iz katerega nastanejo prave umetnine. Ni
potrebno veliko denarja, dovolj je nekaj znanja in volje,
pa tudi bogata domišljija.
Zgodbo o artistiki in skulpturah v gostinstvu sem začel
razvijati, ko sem se zaposlil v Restavraciji Villa Rustica.
Motiviralo me je osebje, ki je močno verjelo v moje
znanje in voljo. Omogočili so mi nadgrajevanje in
širjenje znanja. Ker sem želel svoje izdelke in znanje
približati tudi drugim, sem se pridružil tudi Turističnemu
društvu Selnica ob Dravi. Njegovo področje ustvarjanja
zajema umetnostno rezljanje sadja in zelenjave in tudi
izdelovanje skulptur iz slanega testa.
Prva testena skulptura so bili skromni okraski iz
vlečenega testa, ki so ostali skriti nekje v škatli, vendar je bila tehnika vsakič znova boljša. Iz domačih
izkušenj sem osvojil vrhunsko unikatno nadgraditev
tako v tehnološkem kot tudi oblikovalnem smislu.
Danes iz slanega testa oblikujem skulpture za različne
priložnosti, kot so osebni ali drugi prazniki. Z njimi je
moč okrasiti stanovanje ali druge poslovne prostore.
Lahko pa se uporabljajo tudi kot darilo, v katerem je
ogromno truda in energije; zaradi tega je darilo še bolj
edinstveno in dragoceno.
Osvojeno znanje in izkušnje lahko pod okriljem
Turističnega društva Selnica ob Dravi ponujam tudi
vam. Vse informacije boste dobili na spletnih straneh
www.kuharske-delavnice.si ali www.artistika.si , lahko
se posvetujete tudi s predsednico TD Selnica ob Dravi
Ivanko FREŠER.
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Zdravko LONČARIČ
Turistično društvo Selnica ob Dravi
Foto: Zdravko LONČARIČ

Gasilnik – gasilski aparat
(starejši izraz )
Gasilniki se razlikujejo po vrsti gasilnega
sredstva, ki ga vsebujejo, količini le - tega
oziroma po velikosti. Najpogostejši gasilniki glede na gasilno sredstvo so gasilniki
na prah. Odlikuje jih širok spekter uporabe
( začetni požari trdnih snovi, kapljevin in
plinov, električnih napeljav do 1000 V), prijaznost do okolja in ljudi, odpornost na temperaturne in klimatske pogoje, stalen tlak in
možnost takojšnje uporabe, velika gasilna
sposobnost.
Kljub temu pa se kupcu pred odločitvijo o
nakupu pojavi vrsta vprašanj.
Kakšen gasilnik torej nabaviti?
Odvisno od tega, ali ga nabavljamo za
stanovanje, stanovanjske hiše, gospodarsko poslopje , delavnice, poslovne prostore,
morda avto in podobno.
Manjši gasilnik ( kapacitete praha 1 – 3 kg ) je primeren za uporabo v gospodinjstvu ali v jeklenem konjičku. Manjši gasilnik odlikuje predvsem njegova priročnost in majhnost.
Gasilnik ( kapacitete 6 ali 9 kg ) je najbolj poznan in razširjen.
Je najpogosteje nameščeni gasilnik v poslovnih prostorih,
bolnišnicah, šolah in vrtcih, domovih za ostarele, gostinskih objektih, bencinskih servisih, stanovanjskih blokih, večstanovanjskih
hišah itd.. Nameščanje tovrstnih gasilnikov je zakonsko določeno
v vseh naštetih objektih.

uporabo. V času uporabe s pomočjo indikatorja ocenimo količino
gasila v posodi. Pri začetnem gašenju je namreč zelo pomembno,
da imamo kontrolo nad količino gasilnega sredstva v gasilniku.
Gasilnika tako nikoli povsem ne izpraznimo, saj v primeru nenadnega novega izbruha potrebujemo rezervno gasilno sredstvo
- prah).
Pravilna uporaba
Vedno imejte dovolj veliko varnostno razdaljo do ognja, saj je
domet vode ali praška do 5 metrov in se šele pri tej razdalji razvije
poln učinek gasilnega sredstva.
Vedno gasite z vetrom in nikoli proti!
Požar vedno gasite od spodaj in gasilni oblak usmerite v žarišče
požara!
Da boste lahko opazovali uspeh gašenja, vedno gasite v sunkih (s
presledki). Tako se vam ne bo zgodilo, da bi
se gasilnik prehitro izpraznil (najmanjši čas
škropljenja 6-kilogramskega gasilnika z gasilnim prahom traja le okoli 10 – 12 sekund).
To pravilo ne velja za goreči bencin, olje ali
maščobo, ki jih je treba pogasiti naenkrat.
Če gori plin, gasilnik usmerite neposredno
na mesto, kjer plin uhaja. Plinsko pipo zaprite tako hitro, kot je le mogoče, s tem
preprečite nadaljnje uhajanje plina.

V večstanovanjskih hišah in blokih velja opozoriti na pogosto
pokvarjenost gasilnikov. Gasilniki so nameščeni na hodnikih in
stopniščih in tako pogosto izpostavljeni vandalizmu.

Pri izbiri gasilnika moramo veliko pozornost nameniti zanesljivemu delovanju gasilnika.
Pri nabavi bodimo pozorni predvsem na:
zagotovljen servis in rezervne dele (prvi servis opraviti 24 mesecev
od datuma izdelave, nato vsakih 12 mesecev pri pooblaščenem
serviserju);
možnost večkratnega polnjenja (na tržišču je kar nekaj poceni
gasilnikov za enkratno uporabo, njihova učinkovitost je velikokrat
vprašljiva);

Če je možno, uporabljajte več gasilnikov
hkrati.
Gasilnika nikoli povsem ne izpraznite, da
boste imeli rezervo v primeru nenadnega
novega izbruha!
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vsebina oz. velikost gasilnika naj bo primerna glede na objekt, ki
ga želimo zavarovati;

Gasilniki v zadostnem številu naj bodo vedno na dobro vidnem in lahko dostopnem
mestu. Vsako leto naj jih pregleda serviser.

gasilnik naj ima vgrajen indikator tlaka (indikator omogoča vizualno kontrolo tlaka v posodi in s tem pripravljenost gasilnika za

Po uporabi je treba gasilnike znova napolniti, tudi če so le delno
izpraznjeni.

Vrste gasilnikov in njihov namen
Gasilniki so zelo koristni predvsem pri gašenju požarov
v začetni fazi, vendar pa je to uspešno le s pravim tipom
gasilnika. Glede na gorečo snov in njene lastnosti razlikujemo štiri skupine požarov. Za vsako skupino se uporabljajo posebna gasilna sredstva s posebnimi gasilnimi
lastnostmi.
Skupina A: gorijo trdne snovi, večinoma organske narave, ki običajno zgorijo s tlenjem, npr. les, papir, slama,
tekstil, oglje, avtomobilske gume.
Skupina B: gorijo tekoče snovi ali snovi, ki se utekočinijo
zaradi vročine, npr. bencin, benzol, olja, maščobe, laki,
bitumen, eter, alkohol, stearin, parafin.
Skupina C: gorijo plini, npr. metan, propan, vodik, acetilen, zemeljski plin, mestni plin.
Skupina D: gorijo kovine, npr. aluminij, magnezij, natrij,
kalij in njihove zlitine.
Gasilnike razlikujemo glede na vrsto gasilnih sredstev in
način, kako je gasilnik izdelan. Ločimo gasilnike, ki niso
pod tlakom, in gasilnike s stalnim tlakom.
Gasilniki na prah so zelo učinkoviti, a imajo to pomanjkljivost, da močno umažejo okolico žarišča požara. Na
voljo so gasilniki z vsebino od 1 do 12 kg.
ABC - gasilniki z gasilnim praškom delujejo tako, da
ohladijo in zadušijo ognjene zublje. Ko se prašek stopi, žarišču odvzame toplotno energijo in tvori slano
plast, ki prepreči dotok kisika. ABC - gasilnika z gasilnim
praškom ne smete uporabljati pri visoki napetosti (čez
1000 V), pri uporabi na električnih napravah z nizko
napetostjo (pod 1000 V) pa je treba imeti varnostno

razdaljo vsaj 1 meter. Za skupino D so na voljo posebni
gasilniki s kovinskim gasilnim praškom.
Kupiti je možno tudi različice majhnih gasilnikov z gasilnim praškom s preskusnim ventilom oz. z manometrom
in preskusnim ventilom. To vam občasno prihrani sicer
obvezno preverjanje tlaka na pooblaščenih servisih.
Gasilniki z gasilno peno se uporabljajo tako na zasebnem in obrtniškem področju kot tudi v industriji. Primerni so za skupini požara A in B. Na voljo so tudi gasilniki
z zaščito pred zmrzaljo za zunanjo montažo.
Zaradi penečega se sredstva se zmanjša površinska
napetost vode, ki lahko kot čista voda bolje prodre v
tesno zbite snovi. Maksimalno 9 l vode povzroči le majhno škodo. Pri gorečih tekočinah tlak hlapov tako pade,
da goreča tekočina ne more več proizvajati zadostne
količine gorljivih hlapov. Poleg tega pena ustvari penasto preprogo, ki ne prepušča kisika.
Gasilniki z vodo so primerni le za gašenje požarov skupine A (tleče trdne snovi). Vgrajena CO2 ampula gasilno
sredstvo spravi pod tlak. Tudi ta različica je dosegljiva z
zaščito pred zmrzaljo. Pri uporabi gasilnikov z vodo na
električnih napravah z nizko napetostjo (pod 1000 V) je
treba imeti varnostno razdaljo vsaj 1 meter, pri napravah z visoko napetostjo (čez 1000 V) pa jih ne smete
uporabljati.
Gasilniki na ogljikov dioksid se uporabljajo pri požarih
skupin B (gorljive tekočine) in C (gorljivi plini), npr. v
kuhinjah, laboratorijih in delavnicah, in delujejo tako,
da hladijo in ogenj zadušijo. Ogljikov dioksid je gasilno
sredstvo brez škodljivih ostankov, s katerim lahko brez
posledične škode gasimo tudi elektronske naprave.

Posebnost so gasilniki za gašenje maščob, ki z umiljenjem
goreče tekočine na olju ali maščobi naredijo zaporno plast. S tem
preprečijo dotok kisika in hkrati ohladijo gorečo tekočino na nižjo
temperaturo, kot je potrebna za ponoven vžig.
Srečanje z ognjem nikogar ne pusti ravnodušnega. Ko smo postavljeni v situacijo, da se moramo z ognjem spopasti, nastopijo:
strah,
adrenalin in panika,
nepoznavanje gasilnikov,
napačen pristop k gašenju,
neizkoriščenost gasilnega sredstva.
V kolikor ocenimo, da požaru ne bomo kos, moramo takoj poklicati gasilce na telefonsko številko 112.
In ne pozabite!
Gasilnik, vreden le nekaj deset evrov, vam lahko reši vaš dom,
vaše vozilo ali celo najdragocenejše - človeško življenje.

Ko kličete na številko 112, povejte...
kdo kliče,
kaj se je zgodilo ,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo ,
koliko je ponesrečencev ,
kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju
nesreče (požar, nevarne snovi, ...),
kakšno pomoč potrebujete.

Zapisal: Brane ŽAUCER
Višji gasilski častnik I. stopnje

Gasilska mladina PGD Selnica
ob Dravi
» Ko verjamete v ljudi, lahko ti naredijo
nemogoče.«
Nancy Dornan je zapisala to čudovito misel, ki je prav gotovo
pravšnja za začetek predstavitve podmladka v našem Prostovoljnem gasilskem društvu Selnica ob Dravi.
Kdo pravzaprav smo?
Prostovoljni pionirji, pionirke in mladinci so pretežno otroci OŠ
Selnica ob Dravi, nekaj je že srednješolcev, ki čutijo pripadnost
najbolj humani organizaciji in so se pripravljeni učiti, da bodo lahko kadarkoli in komurkoli pomagali, ter spoznavajo vrednote,
na katerih gasilci gradimo svoje delo, samospoštovanje ter solidarnost. Zavedamo se, da je velika prednost naše organizacije v
tem, da lahko črpamo energijo in znanje za delo in učenje iz naše
bogate tradicije ter iz dobrih medsebojnih odnosov.
» Hotel sem biti, še ne tako davno, kaj takega, kar je glavno in
slavno. Recimo: gasilec z brizgalno……..«, je zapisal Tone Pavček.
Podmladek našega društva šteje 34 aktivnih pionirjev, pionirk in
mladincev in vsi želijo postati nekaj, kar je glavno in slavno – gasilec, izurjen z brizgalno.
V kategoriji mlajši pionirji so otroci stari od 7 do 11 let. Prav je,
da jih predstavim:
Alen Čeh, Zala Heric, Katja Hren, Igor Ilič, Maj Lamut, Nika Lamut,
Rene Lep, Gala Očko, Zala Potočnik, Jernej Rat, Aljaž Sivec, Jaka
Štruc, Jernej Tacer in Nina Vodnik.

Starejši pionirji so v starosti od 12 do 15
let: Maric Amon, Žan Črešnik, Grega Fašnik,
Franci Fašnik, Andraž Gradišnik, Luka
Grušovnik, Tine Hren, Luka Igrec, Erik Kop,
Marko Korošec, Tadej Lotrič, Rok Partlič, Jan
Rek, Tomaž Vodnik in Petra Žaucer.
Mladinci so v starosti 16 in 17 let: Sergej
Deželak, Tadej Korpar, Timotej Možič, Grega
Sevnik in Miha Štruc.
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In sedaj, ko smo se predstavili, se vrnimo k
zapisani misli N. Dornan.
Skupaj delujemo že skoraj tri leta in v tem
času smo se dobro spoznali med seboj, pridobivali nove člane, se družili, bili aktivni in
uspešni na raznih tekmovanjih.
Vodstvo in člani PGD Selnica ob Dravi se zavedamo, da so naša gasilska mladina naša
prihodnost, zato vanje verjamemo. Trudimo se, da se mladi med nami dobro počutijo, radi prihajajo med
nas, pogosto jih nagradimo s kakšnim sladoledom ali pizzo, poleg
tega pa se vseskozi intenzivno pripravljamo za razna gasilska tekmovanja, kjer dosegamo zelo lepe uspehe.

Družimo se vse leto; v zimskem času se bolj
izobražujemo, sproščeno družimo, praznujemo prihod gasilskega Božička, spomladi
pričnemo aktivnosti z udeležbo in sodelovanjem pri Florjanovi sveti maši, nato sledijo
intenzivne priprave na gasilsko tekmovanje in gasilsko
orientacijo, vmes sledijo poletna druženja – če je huda
vročina se tudi malo po gasilsko ‘’pošpricamo’’, jesenski
čas pa je namenjen sodelovanju v mesecu požarne varnosti, izvedbi gasilske vaje ter pripravam na gasilski kviz,
kjer je potrebno poleg gasilskih veščin in znanj osvojiti
tudi splošna znanja o prometu, prvi pomoči ter krajih in
mestih po Sloveniji.
Kot sem že omenila, dosegamo z ekipami zelo lepe rezultate na tekmovanjih Gasilske zveze Ruše, Gasilske
regije Maribor, pohvalimo pa se lahko, da že tri leta
zapored z doseženimi uvrstitvami zastopamo naše
društvo na državni gasilski orientaciji ter državnem gasilskem kvizu.

V PGD Selnica ob Dravi smo vsi ponosni na delo in uspehe gasilske mladine;
v letošnjem letu nam je uspelo obleči z gasilskimi uniformami vse pionirje in pionirke, s pomočjo sponzorja
– salon pohištva iz Ptuja » Kuki dom« smo dobili majice
in kape za vseh 34 mladih ter za mentorje in člane, ki
nam pomagajo. Glede na to, da zastopamo društvo in
kraj Selnica ob Dravi po vsej naši državi, smo zelo veseli,
da imamo vsi enotne majice z napisom našega društva
in, seveda, sponzorja. Se pa v bodoče priporočamo še
za kakšnega sponzorja mogoče iz domačega okolja, da

mu naredimo malo reklame.
Kako naj sklenem našo predstavitev? Prav gotovo z
zahvalo našemu gasilskemu društvu – vodstvu, še
posebej predsedniku Damijanu Štegerju, ki ima izreden posluh za naše delo, članom in članicam društva
za vso pomoč ter podporo. V veliko pomoč sta mi tudi
moja pomočnika Alojz Črešnik in Robi Heric, saj skupaj
uspešno združujemo priprave, vaje, tekmovanja ter
druženje in zabavo z našo gasilsko mladino. Strokovno
pa nas zelo podpira in nam pomaga član sekretariata Gasilske zveze Slovenije ter predsednik mladinske
komisije Gasilske zveze Ruše Brane Žaucer. Predvsem
pa vsem vam, dragi moji otroci, ki ste pripravljeni prihajati v gasilski dom, se izobraževati ter pogosto tudi
trdo delati za naše skupne uspehe, in, seveda, vašim
staršem, ki vas podpirajo in redno prevažajo v gasilski
dom in domov.
Želim si, da bi še v bodoče tako uspešno sodelovali drug
z drugim, dosegali uspehe in se radi družili.
Christoper Robin je v pravljici Medvedek Pu dejal, da
smo močnejši, kot se zdi, pogumnejši, kot verjamemo,
in bistrejši, kot si mislimo, mi pa dodajamo, da je že vedel, kaj govori, četudi nas še ni spoznal.
Predsednica MK PGD Selnica ob Dravi:
Brigita ŽAUCER
Selnica, 22.11.2009

Roparji na domu
V Sloveniji narašča število hišnih ropov, ki so izvedeni na brutalen
in dobro pripravljen način.
Storilci svoje žrtve vnaprej izbirajo in objekte prej skrbno opazujejo. Napadi so običajno izvedeni na nič hudega sluteče ljudi v
njihovih hišah ali stanovanjih.
Roparji uporabljajo telesno silo, grožnje, razne nevarne predmete
in orožje ter tako žrtev prisilijo, da izroči oziroma pove, kje hrani
gotovino in dragocenosti.
Pri hišnih ropih gre za hudo nasilje, pri katerem storilci delujejo
v skupinah, so zamaskirani in oboroženi, žrtev zvežejo, ji grozijo
z orožjem in se po navadi dolgo zadržujejo v prostorih. Očitno je,
da poznajo razmere v objektih, da v nekaterih primerih celo vedo,
kje so skriti prihranki. Najpogosteje na njihovih domovih ropajo
ženske in starejše osebe, ki se niso sposobne braniti.
Svetujemo vam
Večjih vsot gotovine in dragocenosti ne hranite doma.
Ne odpirajte vrat neznancem.
Zapirajte in zaklepajte vhodna vrata.
Pred vhodnimi vrati imejte ustrezno razsvetljavo. Zelo primerna
je senzorska luč.
Vrata opremite s ključavnico z varovalom ali varnostno verigo in
kukalom.
Namestite domofon ali videofon.
Če vas oropajo
Ne reagirajte pretirano pogumno, še posebej, če je ropar fizično
močnejši, oborožen ali če je roparjev več.
Takoj po dejanju pokličite policijo.
Lahko pa policiji pri izsleditvi roparja precej pomagate, če si dobro
zapomnite ali takoj zapišete predvsem:
osebni opis sumljivih oseb (spol, starost, velikost, obleka, posebne
značilnosti obraza, hoje, govora in drugo);
registrsko številko, barvo, znamko in tip vozila;
smer, kamor so roparji pobegnili.
Do prihoda policije ničesar ne premikajte in ne pospravljajte, da
ne boste uničili koristnih sledi, ki bi lahko pripomogle k odkritju
storilca.
Prednost dobrih medsosedskih odnosov
Možnosti, da postanete žrtev tatvine ali goljufije, lahko zmanjšajo
tudi dobri odnosi s sosedi.
Vlomilci, tatovi in goljufi se namreč zanašajo na to, da se sosedje
komaj poznajo ali da so celo v slabših odnosih, tudi zato si raje
prizadevajte za čim boljše odnose z najbližjimi sosedi. Medsebojna pozornost in pomoč bosta izboljšali Vašo varnost in varnost
sosedov.
Da bo tveganje za kriminalno dejanje na Vašem domu in pri sosedih še manjše, Vam svetujemo:
prosite sosede, da pokličejo pomoč, če se bo pri Vas dogajalo kaj
neobičajnega (ropot, kričanje, klici na pomoč itd.), dogovorite se
za znak (trkanje po steni, hrupno premikanje stolov ipd.), če ste v
nevarnosti in potrebujete pomoč;

TUJA NESREČA - TUJA SKRB!
Od vseh nesreč najlaže
prenašamo tujo.
Naslednji ste na vrsti vi - ali
pa tudi ne.
Ukrepajte pravočasno zavarujte sebe in svoj dom ...
seznanite sosede, da boste dalj časa odsotni oziroma da bo
stanovanje prazno;
pred daljšo odsotnostjo prosite sosede, naj redno praznijo Vaš
poštni nabiralnik, občasno dvignejo rolete, odgrnejo zavese,
prižgejo luči, vključijo radio ali televizijo ipd., da bodo morebitnega opazovalca preslepili, da ste doma.
Ne tvegajte svojega zdravja
Če kljub samozaščitnemu obnašanju postanete žrtev kaznivega
dejanja ali prekrška, ne tvegajte!!! Še vedno je bolje, da ste le
premoženjsko oškodovani, da izgubite torbico, denar ali druge predmete, kot pa da
z upiranjem nasilnemu storilcu izpostavljate svoje zdravje ali celo življenje. Veliko
bolj pomembno je, da si storilca čim bolj
natančno zapomnite, da ga boste znali opisati (višina, starost, oblačila, tetovaže in
druge posebnosti) ali da si zapomnite ali
zapišete znamko, barvo in registrsko številko
vozila ter smer pobega s kraja dejanja.
Z Vašo pomočjo bomo storilce laže in hitreje
prijeli, s tem pa bomo preprečevali njihova
nadaljnja dejanja in zagotovili še boljše varnostne razmere.
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Če nas nujno potrebujete, pokličite na
telefonsko številko 113 in takoj Vam bomo pomagali!
Zagotavljanje dobrih varnostnih razmer ni samo dolžnost policije!

Za zagotavljanje varnosti vseh si želimo medsebojnega zaupanja ter tudi Vašo pomoč in
sodelovanje!
Z upoštevanjem naših priporočil boste tudi
sami veliko storili za lastno varnost!
Če želite obvestiti policijo o kakršnem koli varnostnem dogodku ali težavi, vendar želite ostati anonimni,
pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1200!
Če pa želite samo pogovor ali nasvet policista, pokličite
vodjo policijskega okoliša v Vašem kraju na telefonsko
številko 02 669 09 50 ali pišete na elektronski naslov
policijskiokolis.selnica@gmail.com!
Ob bližajočih se praznikih Vam želim varno, srečno in
uspešno leto 2010.

Vodja policijskega okoliša Selnica ob Dravi,
Marko VIRTNIK

Mizica, pogrni se!
Na pobudo občinske uprave in župana so nas obiskali strokovnjaki Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem iz Maribora. Pripravili so nam predavanje, na
katerem smo se seznanjali z gastronomijo in enologijo.
Predavanje je vključevalo naslednje teme:
Ključni enogastronomski pojmi.
Vstop v svet vinske kulture.
Štajerska tradicionalna kuhinja.
Možnosti nadgradnje klasičnih jedi.
Sodobni način dekoriranja jedi.
Kalkuliranje prodajne cene.
Na začetku predavanja smo se seznanili z nekaterimi
osnovnimi enogastronomskimi pojmi, kot so npr.:
Enologija je veda o predelovanju grozdja in negi vina,
ukvarja se s pridelavo vina od trgatve naprej in z
vsemi pijačami, ki se izdelujejo iz vina. Strokovnjak za
enologijo je enolog.
Gastronomija: pod tem pojmom razumemo kulturo
prehranjevanja v različnih okoljih.
Kulinarika je znanje pripravljanja in ponujanja različnih
jedi.
Enogastronomski turizem pomeni kakovostno ponudbo lokalnih pridelkov (npr. jabolčni sok, domači kruh,
vino).
Spoznali smo še eno neizpodbitno dejstvo, da je v
turistični ponudbi premalo zastopana in poudarjena
tradicionalna štajerska kuhinja. Gostje pa, čeprav
samo prehodni, zelo radi pokušajo jedi, ki so značilne
za določeno pokrajino, žal pa zaradi dvomov, ali bodo
gostje to želeli, gostinci in drugi teh jedi ne pripravljajo.
Nekatere izmed teh jedi so: železna juha (širhaklova),
štajerska kisla juha (svinjske tačke), štajerska smetanova juha, krhljanka (juha iz krhlov kolerabe in repe),
štajerski kapun (petelin), godlja (juha, ki ostane od
kuhanja krvavic in je v njej zakuhana kaša), kašnice,

Serviranje opečenega sira s pomarančami

pečena kri, žolca, mrežna pečenka, ˝klecenbrot˝, kobanska gibanica, špehovka (ocvirkova potica), pehtranova potica, šato in druge jedi.
Pripravljeno jed moramo tudi pravilno dekorirati in
potem ponuditi na mizo. V osnovi je dobro pripravljena jed sama sebi dekoracija. Seveda pa se izognimo
dekoracijam z različnimi južnimi sadeži in z zelenjavo,
ki ni iz našega okolja (tudi limona, ki jo lahko uporabimo samo pri cvrtju). Pri dekoraciji raje uporabimo
domača zelišča, rožice ali domače sadje (lahko suho).
Dekoracija mora biti smiselna in dajati mora okras
hrani, osrednja dekoracija mora biti obrnjena proti
gostu. Zelo dobro pa je tudi vedeti, da mesa in rib ne
nalagamo na iste plošče. Maščobni del pri mesninah
naj ostane in ga ne odstranjujemo, saj je neke vrste
dekoracija same jedi. Količina prilog mora biti usklajena s količino glavnega živila na plošči. Zelo dobro je
vedeti, da robov plošč ne oblagamo.

V nadaljevanju smo se seznanili s pridelavo grozdja, nego mošta
in vina ter z značilnostmi posameznih vinskih sort in vinorodnih
območij. Vse skupaj smo popestrili z mini degustacijo.
Za konec so nam kuharski mojstri iz Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor pripravili praktični prikaz priprave in
serviranja hrane. Z velikim zanimanje smo si ogledali, kako poteka
delo spretnih rok in kako na povsem preprost način pripraviš okusen in očem lep prigrizek. Dokaz več, da se hrana je tudi z očmi,
in to so nam želeli naši predavatelji tudi povedat.
Predavanje oziroma delavnica Mizica, pogrni se je bila dobro
obiskana in trud, ki je bil vložen, je bil poplačan. Želimo si še več
takšnih in podobnih predavanj.
Janez URBAS

Enolog pri svojem delu

Priprava suhih klobas s
slivo

Čutni vtis srečanja na slemenu
Čudovit jesenski dan, toplo sonce pozdravlja zbrane
ljudi na šoli na Slemenu, kjer se odvija srečanje z zamejskimi Slovenci, del srečanja pa sem bila tudi jaz,
povabljena od Janeza Urbasa, da se udeležim kulturne
prireditve. Seveda, z veseljem.
Tukaj sem, stojim sredi travnika, skoraj nikogar ne
poznam. Prvi stik z menoj naveže gospod Milko
Homer, ki me popelje do gospe, dr. Terezije Zorko. O
vseh teh imenih sem že slišala ali prebirala, nisem pa
pričakovala, da jih bom kdaj imela priložnost spoznati
tudi v živo in jim seči v roko. Počutim se sproščeno.
Zavedam se, da je včasih pred domačim občinstvom
teže nastopiti kot pred kom drugim. Ko zasledim nekaj
znanih obrazov, še z večjim pogumom stopim na oder
in pričnem recitacijo. Ne slišim ljudi, kako se odzivajo
na moj nastop, pogledujem jim v oči, a njihovega izraza
ne prepoznam.
Sem v mehurčku, obvarovanem pred dobro in slabo kritiko. Potem pa se znova zazrem ljudem v oči in opazim,
da me spremljajo z nasmehi in pozornim poslušanjem.
Po končani prireditvi mi segajo v roko, se ustavljajo ob
meni, me trepljajo po ramenih ali se mi nasmihajo.
Roko mi poda tudi sam župan, gospod Jurij Lep. Ne
znam opisati tega občutka in svojega razpoloženja. Ne

znam povedati, kako sem se počutila. Lahko pa povem,
da sem doživela čudovit dan. Dan, ko sem se počutila
sprejeta, vredna. Spoznam se z ljudmi, o katerih pred
tem nisem vedela veliko, pozitivno sem presenečena
nad njihovo osebnostjo, ustvarjalno močjo, življenjsko
energijo, pozitivnostjo in ljubeznijo. Čeprav smo bili
pred tem le bežni znanci, čeprav me nekateri še niso
poznali, sem na neki način postala del njih. Oni pa del
mene. Vzpodbudne besede vseh omenjenih so mi
dale motivacijo, da bom na svoji poti vztrajala. Njihov
ljubeznivi odziv mi daje vedeti, da očitno vse skupaj
le ni zaman. Hvaležna sem vsem, ki ste mi na tej poti
dali vedeti, da lahko nekaj dosežem, če bom sledila
svojim sanjam. Hvala Janezu Urbasu za povabilo in pogostitev, hvala gospodu županu in gospe Tereziji Zorko
za vzpodbudne besede, hvala vsem navzočim, ki ste
na kakršen koli način prispevali k moji samozavesti na
ustvarjalni poti - z lepo besedo, z lepim dejanjem, stiskom roke, nasmehom ali prijetnim pogledom. Hvala,
ker skupaj z menoj gradite prihodnost. Vesela sem, da
sem smela ta dan doživeti z vami. Preprost in iskren
hvala. Prijeten pozdrav.
Anja Senekovič
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Iščete informacije o možnostih učenja in izobraževanja
odraslih?
Vas zanima izobraževalna ponudba v
vašem okolju?
Si želite pridobiti znanja s področja
računalništva, tujih jezikov, podjetništva,
(samo)zaposlovanja, e-učenja?
Potem je pravi naslov za vas
»Center vseživljenjskega učenja«, ki predstavlja partnersko mrežo različnih
organizacij v Zgornji Podravski regiji, brezplačno informiranje, svetovanje in
organizirano samostojno učenje za vse prebivalce regije.
Center vseživljenjskega učenja ponuja brezplačne aktivnosti,
kot so:

informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja odraslih v Svetovalnem središču Maribor pri Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi ter na šestih dislokacijah svetovalnega središča
v Rušah, Lenartu, Slovenski Bistrici, Račah, Sladkem Vrhu in Zg. Kungoti;
organizirano samostojno učenje s pomočjo mentorja, informacijsko-komunikacijske tehnologije ter
multimedijskih gradiv na 16 točkah vseživljenjskega učenja v Zg. Podravski regiji; na voljo so učna gradiva za učenje računalništva, tujih jezikov ter številnih drugih področij za osebno in poklicno rast, kot so
npr. zdrav življenjski slog, podjetništvo, kultura, šport …;
podjetniške delavnice;
informiranje in svetovanje za podjetja in zaposlene;
svetovanje s področja zaposlovanja, samozaposlitve ali ustanovitve podjetja;
ustvarjalne delavnice;
specializirani programi za starejše odrasle;
motivacijske delavnice za spodbujanje e-učenja.

Vse dejavnosti Centra vseživljenjskega učenja
brezplačne in odprte za vse, ki iščete nova znanja!

so

Podrobnejše informacije o terminih in lokacijah aktivnosti, ki jih ponujamo, kakor tudi možnosti prijave
na različne projektne aktivnosti dobite v »Točki vseživljenjskega učenja«, ki deluje v prostorih Občine
Selnica ob Dravi. V točki je prisoten informator/mentor, ki vam bo dajal brezplačne informacije in pomoč
1., 2. in 3. sredo v mesecu med 8. – 12. uro.
Dodatne informacije dobite na kontaktnih naslovih in spletni strani projekta www.cvzu-podravje.si .
Partnerska mreža organizacij v projektu
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza (nosilec projekta), Maistrova ulica 5, Maribor, odgovorna oseba: Irena Urankar, tel. št. 02/234 11 11.
Regionalni sklad dela Podravje, Pobreška cesta 20, Maribor, kontaktna oseba: Vesna Lukič, tel. št. 02/333
1 330.
Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ul. 22, Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: mag. Brigita
Kruder, tel. št. 02/843 07 30.
IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Svetozarevska 6, Maribor, kontaktna oseba: Urška Renier, tel. št.
02/229 42 74.
Štajerska gospodarska zbornica, Ulica Talcev 24, Maribor, kontaktna oseba: Mojca Tominšek, tel. št. 02/220
87 00.

Projekt delno financira Evropska unija, in sicer
Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega
učenja; prednostne usmeritve 3.1: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja ter javnega razpisa
za izbor projektov: »Javni razpis za Center vseživljenjskega učenja – CVŽU in odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v širše
okolje-partnerstva«. Projekt je sofinanciran iz javnih virov – Ministrstva za šolstvo in šport.

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite pri naših aktivnostih!

Radio CB klub Selnica
Tudi člani Radio CB kluba Selnica
smo se udeležili ob prireditvi v
počastitev občinskega praznika Selnica ob Dravi.
Priredili smo mednarodno tekmovanje v vzpostavljanju zvez, ko
je potekalo z Sv. Duha na Ostrem
vrhu. Sodelovalo je enaindvajset
klubov iz osmih držav. Podelitev priznanj in pokalov je potekalo
s kulturnim programom v Gasilskem domu Slemen. Prisostvovalo
je dvestodeset udeležencev.podelitev je potekala z mednarodno
udeležbo. Na podelitvi sta bila prisotna tudi evropski poslanec
Jelko Kacin in poslanec v državnem zboru Ljubo Germič.
Tako kot vsako drugo leto, je tudi letos potekalo klubsko evropsko
prvenstvo. Udeležili smo se ga tudi člani Radio CB kluba Selnica.
Tekmovanje je potekalo v Linzu v Avstriji. Na sporedu so bile tri
discipline in to v vzpostavljanju zvez, DX in lov na lisico. V dveh
disciplinah smo osvojili prvo mesto, v eni pa drugo. Skupno pa
prvo mesto. Tako smo postali klubski evropski prvaki. Domov smo

se vrnili s pokalom, kot dokaz za lep osvojen uspeh.
Člani Radio CB kluba Selnica smo se udeležili tudi klubskega
tekmovanja za evropski super pokal. Tekmovanje je potekalo v
Amsterdamu na Nizozemskem. Tekmovalo se je v vzpostavljanju
zvez in DX. Tudi na tem tekmovanju smo dosegli prvo mesto in se
domov vrnili s pokalom, kot dokaz za osvojen uspeh. (slika).
Sedaj pa poteka tekmovanje za celinski pokal. Udeleženi smo tudi
mi. Tekmovanje poteka v osmih državah. Zaključek tekmovanja bo
konec decembra.
Udeležili smo se tudi nekaj ostalih mednarodnih tekmovanj in
tekmovanj v domovini. Na teh tekmovanjih
smo dosegli lepe uspehe.
Vse, ki bi se nam radi pridružili, oziroma
vas naše delo na kakršen koli način zanima
prisrčno vabimo, da se nam priključite.
Vsem občanom in občankam Občine Selnica ob Dravi pa želimo srečno in uspešno
prihajajoče leto 2010.
Predsednik: Zdenko Petelin

Jezikovne drobtinice
Stavbarsko izrazje v koroškem in štajerskem narečju občine
selnica ob dravi
Na zahodnem delu selniške občine, na Vurmatu in delno v
Gradišču, se govori koroško narečje, v vseh drugih zaselkih in v
vasi Selnica ob Dravi pa severnoštajersko narečje, tako imenovani
kozjaški govor. Bistvena razlika med govoroma je v razvoju dolgih
dvoglasnikov: ie za dolgi jat in dolgi etimološki e na zahodu ter ej
v kozjaškem govoru, uo za dolgi o na Vurmatu in ou v štajerskem
govoru. Povsod se dolgi a izgovarja zaokroženo, torej kot knjižni
široki o, dolgi široki o pa na zahodu izgublja zaokroženost in se
izgovarja kot a, proti vzhodu pa kot kratki široki o. Polglasnik povsod izgovarjajo kot e. Primeri: sviet/svejt, muost/moust, bôba,
váda/vòda, vés in pés. Soglasniški razvoj je podoben, prav tako
oblikotvorni in oblikospreminjevalni vzorci.
V prispevku bo predstavljeno stavbarsko izrazje, izvorno slovansko in prevzeto.Med najlepše kmečke stavbe na Slovenskem
sodijo hiše na alpskem ozemlju. Na Pohorju in Kozjaku so prev-
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ladovale dimnične in v celoti lesene hiše iz
smrekovega lesa. Pomembne so bile tudi
kašče za shranjevanje žita, suhega mesa,
masti in druge hrane. Dimnice – dimance so
se ohranile do 20. stoletja. Ta lesena stavba
je bila krita s skodlami – šinkli, ki so bile
ciepane/cejpane iz smrekovega ali macesnovega lesa. Posebnost dimnice sta odprta
peč in ognjišče v izbi, kjer so ljudje živeli in
delali v dimu. Stavbarsko izrazje je predstavljeno v abecednem redu tako, da narečnemu izrazu v koroščini
in štajerščini (ločilo je poševnica) sledi pomen v knjižnem jeziku,
nato etimološka razlaga, prevzetim besedam je dodan izvor.
Primer: pluot/plout – pletenine, ograja; beseda je nastala iz
praslovanske besede plesti.

Gradivo:
akna/okna –okno; praslovanska beseda;
apurt na štrbunk – poljsko stranišče; nemško abort;
bajta – koča, koliba; prastara prevzeta beseda iz
furlanščine;
buogov kot/bougov kot – kot v hiši z razpelom;
ceug, cigovje - kmečko obrtniško orodje; prevzeto iz
nemščine;
cimpran – obtesan; cimperman – tesar; prevzeto iz
nemščine;
cirka – cerkev; prevzeta beseda iz stare bavarščine;
cukžoga – ročna žaga; prevzeto iz nemščine;
čeber – lesena kad; prevzeto iz nemščine;
duri – vrata; praslovanska beseda;
dekl – pokrov; prevzeto iz nemščine;
dile – podstrešje; iz nemškega pomena – pod, lesen strop;
dohcimer – podstrešna soba; prevzeto iz nemščine;
duzapožiti – zamašiti, zatrpati s čim; morda iz phati;
drot – žica; prevzeto iz nemščine;
duom/doum – dom; indoevropska beseda;
firhank – zavesa; prevzeto iz nemščine;
forf – župnišče; prevzeto iz nemščine;
foršprunk – napušč; prevzeto iz nemščine;
gonk – lesen hodnik; prevzeto iz nemščine;
gorica – ograjen prostor (npr. za svinje); lahko tudi okolica
hiše; slovanska beseda;
goša – gozd, gošča; iz slovanske besede gvozd;

S E L N IŠ K E
N O V IC E

S L OG
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(G IU L IA NO )

gotri – mreže na oknu; prevzeto iz nemščine;
goveska štola – hlev za govedo; govedo je indoevropska
beseda, beseda štola je prevzeta iz nemščine;
grebien/grebejn – nazobčan rob; beseda je nastala iz
glagola grebsti;
grunt – posestvo, kmetija; nemška beseda; Grund pomeni
zemljišče;
gruška – hruška; to je prakulturna beseda, znana tudi v
drugih slovanskih jezikih;
hamer – kladivo; prevzeto iz nemščine;
hadn part – lanena rjuha, hodničen - za vsak dan,
prazničen - za praznike; part je praslovanska beseda; isti
koren kot parati;
haustir – vhodna vrata; prevzeto iz nemščine;
haužnga – kmečko gospodarstvo; haužvati – gospodariti;
prevzeto iz nemščine;
hek, hekast – vogal, oglat; prevzeto iz nemščine;
hišni hram – stanovanjska hiša; obe besedi sta slovanskega izvora;
hoder – postelja; beseda je nastala iz cerkvene slovanščine
– oder, h-je proteza pred o (podobno kot honi v pomeni
oni);
kajša, kajšler – bajta, bajtar; nemška beseda keische je
nastala iz slovanske besede hiša;

(Nadaljevanje v naslednji številki)
Akad.prof.dr. Zinka Zorko

L IR S K A
P E S NIŠ K A
O B L IK A

T R T NI
ZA J E D A VE C

B IV Š I È E Š K I
S MU È A R S K I
S K AK ALE C
( P AV E L )

J AD R OVJE
( Z A S TA R . )

P S IÈ E K
(R E D K O )

IN D O N E ZIJ S K I
OTOK

3 6 5 D NI
-- - - - -- - - - - -- - - D E L A NJ E
R OV OV

S E J A L NI
S TR OJ

IG R A L K A
R IN A

Š TOR ,
P A NJ

NA Š È A S T.
OB È A N
---------------NE L E D ,
NE V O D A
MA K E D O N S K I
P O L IT IK ,
V IC E P R E MIE R
(IV IC A )

È E Š KI
L IT E R AT
( MIL A N ,
N E ZN O S NA
L A HK O S T
B IV A NJ A )

TA L IL N A
P E È ZA
S IV O
L IT IN O

G A R D NE R
K D OR
- - - -- - - - - - - - - - - IMA
P.
U R O È N O P SR TE. SJ TAO
LMO È
N IC A

O P O MB A
- - - - - - - - -- - - - - - • OG A
ZU N A J
IG R IŠ È A
F IZIK
E IN S T E IN

DO
S R E È N O J Ü RUG
E NS
NO V O
- - -- - - - - L E TO
P
A
V
EL
2010
K U N AV E R

T E M. D E L
D NE V A
- - - - -- - - - - -- - - - R U ME N A
D E TE L J A

V R S TA
• ITA
---------------A NG .
HIP O D R O M

R E G UL A C IJ A
P R IT IS K
------- --------A M. F IL M.
IG R A L E C
( J A ME S )

HR V .
ME S T O V
IS T R I

L UK A V
IZR A E L U
B O R IS
S TR E L
- - - - - - - - -- - - - - - P E S N IC A
F AT U R

È A S T ITL J IV
S TA R E C

L UK A
NO V A K

S L.
PE VE C
(P E T E R )

L J UB O
B AV C O N

T E K S T IL .
D E L AV E C
- - - -- - - - - - - - - - - R OB E R T
TA Y L O R

B E NE T K E
----- ----- --- -- S V AT O V A NJ E

P T IC A
NJ O R K A
E G IP È .
K R ALJ
- - - -- - - - - -- - - - - N AT R IJ

S L.
F IL O ZO F
(A ND R E J )

ZR A K O P L OVS TV O

U R A D NI
S P IS I

IT. K E MIK
(G IU L IO )

R U M . -R J .
B AR VA
-- - - - -- - - - - -- - - J A D R A N.
È OL N

A ME R IC IJ

RE KA V
S R E D NJ I
A ZIJ I

Andreja Tajke

Kraljica
jabolk

