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Spoštovane bralke in bralci!
Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca avgusta 2010 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v septembrski številki časopisa. Gradiva nam pošljite
po elektronski pošti na e-naslov : info@selnica.si , s pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko svoje prispevke
prinesete, zapisane na CD ali na ključek. 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. Opazno je tudi, da ob kvantiteti prispevkov narašča tudi kvaliteta le-teh. 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.
Odgovorni urednik
SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja
BLAŽIČ
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
Oblikovanje in priprava na tisk, tisk: Agencija NOVELUS, d.o.o.
Naklada: 1600 izvodov
Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za kulturo.
Javno glasilo Občine Selnica ob Dravi prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva ter javne
institucije in zabodi na območju občine Selnica ob Dravi. Posamezni izvodi se dostavijo
sosednjim občinam in javnim knjižnicam.
Uredništvo si pridržuje pravico do krajšanja prispevkov, sprememb naslovov in razporejanja prispevkov glede na aktualnost vsebin.
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Spoštovane občanke,
spoštovani občani!
Tokratni uvodnik bom tudi jaz pričel z vseslovensko akcijo
Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Zelo sem ponosen in zadovoljen, da smo se občanke in občani odzvali v tolikšnem številu.
V akciji je nas sodelovalo več kot 650, to pomeni, da se je odzval skoraj vsak sedmi prebivalec naše občine. Zasluge za to ima
vsekakor dobra organizacija akcije, povezanost, informiranost,
vsesplošna odzivnost tako mladih kot starejših, osnovne šole,
vseh društev, obrtnikov in kmetovalcev ter seveda občine, ki je
poskrbela za vse potrebno pri zbiranju in odvozu odpadkov in
tudi za zaščitna sredstva ter za pijačo in malico. Med ljudmi ni
bilo opaziti slabe volje, to me še posebej veseli in potrjuje dober
namen. Čeprav ne bi rad izpostavljal posameznikov, je vsekakor
nujno, da omenim ime Mirjane Jesenek Mori, ki je bila motor
akcije in prostovoljka z nalogo koordinatorice med našo akcijo
in glavnimi organizatorji na slovenskem nivoju.
Proračun naše občine za leto 2010 so svetniki potrdili na zadnji seji prejšnjega leta. To meni in občinski upravi omogoča, da
lahko kar najhitreje pričnemo izvrševati zastavljene naloge.
Naložili smo si obilo dela in verjamem, da ga bomo tudi opravili. Najprej je bilo potrebno dokončati investicije, ki so zaradi
različnih vzrokov izostale v lanskem letu. Tu naj omenim cesto
Jelenko- Vezonik, postavitev usmerjevalnih tabel ter zamenjavo
svetil pri javni razsvetljavi z ekološko varčnimi. Pomembno je
tudi, da ima občina Selnica ob Dravi naročen projekt »Lokalni
energetski koncept«. To je projekt, ki bo analiziral energetsko
rabo in oskrbo na področju naše občine ter nakazal rešitve za
izboljšanje trenutnega stanja in trajnostnega energetskega razvoja občine. Cilj, ki ga želi občina doseči s tem projektom, je tudi
informiranost in večja ozaveščenost prebivalcev na področju
učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. Projekt je bil v mesecu marcu že predstavljen naročniku kot
vmesno poročilo. Tako načrtujemo, da ga bomo na občinskem
svetu obravnavali in sprejeli še pred koncem tega leta.
Na podlagi sprejetega proračuna za leto 2010 smo sedaj že
močno zarezali v naloge, ki nas čakajo. Večina razpisov za vsa
področja: od štipendij, kmetijstva in podjetništva, športa in kulture do socialnih transferjev je že objavljenih. Od naštetih je velika večina že tudi zaključenih. Sredstva, planirana z razpisi na
področju ljubiteljske kulture in športa, so tako že tudi razdeljena. Omenim naj, da naša občina na tem področju prispeva
višino sredstev, ki presegajo povprečje v primerjavi s sosednjimi občinami. Občinski svet z občinsko upravo in županom tako
želi, da se krepijo in vzdržujejo aktivnosti, na podlagi katerih
se občanke in občani razvedrijo, sprostijo pa tudi česa naučijo.
Predvsem pa je pomembno, da se širi pozitivna energija, ki je v
tem času še kako potrebna.
Na področju investicij so razpisana dela na odsekih cest, za
katera je potrebno izdelati tudi dokument identifikacije investicijskega projekta. Na podlagi tega lahko namreč zaprosimo
oziroma kandidiramo za sredstva, ki so namenjena za razvoj
lokalne infrastrukture. V tem letu je višina teh sredstev okoli
130.000,00 evrov. V tem sklopu so v načrtu deli cest, in sicer
Rižner- Fašnik, Hober- Stari Kovač in del ceste na Janževi gori. V

proračunu za tekoče leto
imamo seveda planiranih še veliko drugih
odsekov cest, vendar se
zanje ne bomo prijavljali na razpise, ampak jih
bomo poplačali z lastnimi viri.
Na področju lokalnih in občinskih cest ter tudi javnih poti
želimo doseči cilj, ki nam bo omogočil novo kategorizacijo cest,
saj se na podlagi tega tudi za ustrezen del povišajo prihodki v
občinski proračun. Ureditev cestne infrastrukture je vsekakor
ena pomembnejših nalog v lokalni skupnosti. V naši občini tako
želimo urediti lastništvo na tem področju. Kar velik del cest je
v mešani lasti. Zato posvečamo dosti časa cilju, da občanke in
občani spoznajo prednosti, če dajo obstoječo cesto ali pot v javno dobro. S tem namreč prenesejo tudi vse obveznosti v zvezi
z meritvami, vzdrževanjem , investicijami pa tudi pluženjem
na lokalno skupnost. Za nove cestne povezave po prostorskih
planih pa so seveda možne tudi drugačne odločitve in dogovori, vključno z odkupi. Osnova za omenjene aktivnosti pa je v
sprejetem programu opremljanja novih stavbnih zemljišč. V
preteklem letu smo tako uspeli kar nekaj odsekov cest predati v
javno dobro, in to večinoma na pobudo občank in občanov naše
občine, ki so to namero potrdili s podpisi. Ves preostali postopek in stroške pa je prevzela občina.
V mesecu marcu tega leta smo pričeli aktivnosti v zvezi z gradnjo novega vodohrana na cesti proti Svetemu Duhu na Ostrem
vrhu. To spada v prvo fazo izgradnje vodovodnega omrežja v
bistriški grabi. Vsi projekti s fazo I in II so gotovi in tudi vloženi
na upravno enoto za pridobitev gradbenega dovoljenja. V aprilu
smo dali odmeriti in tudi oceniti zemljišče, ki je namenjeno za
vodohran. Občinski svet je na zadnji seji sprejel sklep o nakupu
zemljišča in s tem predajo območja v javno dobro. V nadaljevanju sledi razpis in izbira izvajalca za gradnjo vodohrana.
V načrtu razvojnih programov in v proračunu za tekoče leto
imamo tudi zastavljeni cilj: reševanje stanovanjskih problemov
za naše ljudi. Na tem področju je treba priznati, da nimamo v
zadostni meri znanih rešitev, zato smo v mesecu maju pričeli
postopek za nakup občinskega neprofitnega stanovanja. V
proračunu imamo rezervirana sredstva, tako da bomo s tem naredili prvi večji korak za reševanje tega problema. Sedaj sledita
priprava in sprejem pravilnika za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem. Osredotočili se bomo predvsem na mlade družine, ki si
drugače ne zmorejo rešiti stanovanjskega problema.
Po zadnjih podatkih o vpisu v naš vrtec ugotavljamo, da bomo
tudi v tem letu skoraj vsem zainteresiranim omogočili vključitev
v vzgojno-varstveni zavod. Kot je znano, smo v zadnjih dveh
letih ustanovili tri dodatne oddelke, tako da lahko z veseljem
rečemo: » Starši, le tako naprej.« Vsi skupaj pa se tudi zavedamo, da bo potrebno naš vrtec v bližnji prihodnosti korenito obnoviti in delno tudi povečati.
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Pred nami je čas, ko praznujemo naš občinski praznik. Tudi v
tem letu smo pripravili skupaj z našimi društvi kar pester in
bogat program, zagotovo bo vsak našel kakšno prireditev tudi
zase. Natančnejši program bomo poslali vsakemu gospodinjstvu
posebej, pa tudi v teh novicah je poseben prispevek o prireditvah v okviru letošnjega praznika.
Pred nami, tukaj mislim občinski svet, občinsko upravo in župana,
so odgovorne odločitve, tako kratkoročne kot dolgoročne. Poiskati moramo pravo razmerje med željami in možnostmi ter jih
vključiti v naše programe in tako določiti prioritete. Tu moramo
vsi odigrati svojo vlogo in poslanstvo, ki smo ga dobili od vas,
občank in občanov. Menim, da je potrebno neprestano iskati
skupne točke in na teh graditi medsebojno zaupanje . Vsekakor
ni dobro, da posameznik kot odgovorna oseba nima mnenja.
Zato je včasih tudi potrebno, da smo proti ali pa za, četudi smo
v manjšini, če je to naše prepričanje.

Spoštovane občanke in občani!
Bližamo se času oziroma obdobju, ko bomo odšli na dopust ali
ostali doma in se tako odpočili od utečenega ritma življenja.
Spet drugi, ki nimajo redne zaposlitve, jo bodo še naprej iskali
in upali, da bo tudi zanje prišla prava priložnost. Nekateri bodo
zadovoljni že s tem, da so zdravi. Drugi ne bodo zadovoljni z
ničimer. Ljudje smo različni in to je tisto, kar nam daje razvojni
potencial. Poskusimo gledati pozitivno na dogodke okoli nas in
vsak naj pri sebi poišče odgovore na vprašanja, ki si jih zastavlja.
Želim vam sreče in zdravja ter čestitke vsem vam
ob občinskem prazniku.
						
Župan
						Jurij Lep

BESEDA
ODGOVORNEGA
UREDNIKA
Slobodan TATALOVIČ
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Zadnja številka Selniških novic je izšla pred prazniki iztekajočega
se leta 2009. Zdelo se je, da je do naslednje številke še zelo
dosti časa. A glej ga zlomka – kar naenkrat je bilo potrebno
pošteno zavihati rokave, da je lahko pričujoča številka zagledala
luč sveta tako in takrat, kot smo se v uredniškem odboru dogovorili. O tem pišem zato, ker se včasih, v vsej preprostosti
dojemanja nekaterih, zdi, da vse skupaj nastane kar samo od
sebe. Kar tako in mimogrede. Seveda še vedno govorim o nastajanju posamezne številke Selniških novic, ko je, ob siceršnjem
delu, potrebno opraviti še marsikatero »prosto« uro – še najbolj
»primerne« za to so sobote, nedelje in prazniki seveda. Nervoza, ki se s pričakovanjem pravočasnega izida našega časopisa
stopnjuje, le še zabeli celotno dogajanje. Kakorkoli že – o tem
bo v prihodnje zelo verjetno še tekla beseda.

ustvarjati podobo naše občine. Podobo, ki kaže, da se vse le ne
suče okrog lokalne politike. Eden od teh dogodkov, ki kažejo na
našo odprtost in pripravljenost vključevati se v dogajanja, ki niso
samo lokalno obeležena, je nedvomno naša velika udeležba v
vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«. O tej
akciji v tej številki pišemo in pričujemo s fotografijami. Pišemo
tudi o strategiji ravnanja z odpadki in o tem, kako bomo z odpadki ravnali v bodoče. Pišemo o projektih Lokalne akcijske skupine Jabolko, za nami so velikonočni prazniki in kar nekaj prispevkov je namenjenih temu prazniku. Tudi tokrat so tu jezikovne
drobtinice, vtisi s tradicionalnega postnega romanja v Nemčijo
in prvič so se oglasili tudi selniški lutkarji. Oglasili so se tudi iz
raznih društev, pa iz Rdečega križa; skratka, za vsakogar se bo
našlo kar nekaj zanimivega branja.

Marsikaj se je v času, ko ste prebirali zadnjo številko Selniških
novic, zgodilo. Štirje meseci so minili od takrat in prav je, da
se spomnimo, kaj vse se je v tem času zgodilo in kaj nas v prihodnosti še čaka. O minulih dogodkih so spregovorili naši pridni
sodelavci. Imam občutek, da dostikrat sploh ne vemo, kaj vse
naše občanke in občani počnejo. Verjamem, da ta občutek z
menoj delite tudi vi. Če ne prej, pa takrat, ko začnete prebirati
novo številko Selniških novic.
Zelo razveseljivo je, da ste naš občinski časopis vzeli za svojega in da že povsem brez zadržkov pošiljate svoje prispevke. S
svojimi prispevki tako, v skladu z uredniško politiko, pomagate

Pred nami je praznovanje občinskega praznika. Najzaslužnejši
bodo za svoje prispevke prejeli priznanja, objavljamo pa tudi
razpored dogajanj ob praznovanju našega praznika.
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PROSTORSKI AKTI V OBČINI
V občinski upravi smo ocenili, da bi bilo v Selniških novicah dobro nekaj napisati o dogajanju na področju sprejemanja prostorskih aktov. Področje prostorskega urejanja je bilo kar nekaj
časa dokaj zanemarjeno. Zato je župan Jurij LEP ocenil, da je
potrebno zagristi v to kislo jabolko. V kislo jabolko zato, ker je to
področje, katerega reševanje zahteva znatna finančna sredstva
iz proračuna občine; zahteva pa tudi kar nekaj potrpežljivosti, saj
so postopki sprejemanja dokaj zapleteni in zamudni. Prostorsko
urejanje je na eni strani tisto, brez katerega preprosto ne moremo, če hočemo razvoj občine naravnati tako, da ne bomo zamujali v razvoju, po drugi strani pa korenito spremenijo nekatera
ustaljena in zakoreninjena gledanja na našo okolico. Zavedamo
se, da se marsikdaj zdi, da bi bilo bolje denar, ki ga namenimo za
prostorske dokumente, vložiti v kakšno drugo komunalno zadevo. A kaj, ko je treba imeti za vsako investicijo pripravljene prostorske akte. Če poenostavim: ko začnemo razmišljati o gradnji
novega kulturnega doma ali športne dvorane, se takoj srečamo
s problemom lokacije. Torej mesta, kje bodo posamezni objekti
stali. Pripravljen mora biti prostor – ne samo na terenu, temveč
pred tem tudi na papirju. Tako preprosto je to in mimo tega ne
moremo. Največji problem sprejemanja prostorskih aktov pa je
v zakompliciranih in dolgotrajnih postopkih, ki jih določa naša
zakonodaja.
Naj naštejemo nekaj dogodkov pri sprejemanju ali spreminjanju
prostorskih aktov:
• V času od 07. 10. 2009 do 05. 11. 2009 je bila izvedena javna
razgrnitev dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta naselja Selnica ob Dravi. Dne 21. 10. 2009 je
bila izvedena zelo dobro obiskana javna razprava o tem aktu.
Začetek teh sprememb sega v leto 2008. Zaradi posameznih
zapletov pri pridobivanju spomeniškovarstvenih soglasij pa je
sprejem Sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta naselja
Selnica ob Dravi predviden v prvi polovici leta 2010. Te spremembe so zelo pomembne, ker so v njih predvidene lokacije oziroma posamezne rešitve za kulturni dom, za športno dvorano,
za ureditev športnih površin, za avtobusno postajališče v Selnici,
za dom starostnikov, nekaj javnih parkirišč, odstranitev starega
župnišča in od tam nova prometnica oziroma nova navezava na
Selniško cesto. Poleg naštetega je v tem aktu tudi nekaj rešitev
za novo stanovanjsko gradnjo.
• Januarja 2009 je bil sprejet Odlok o občinskem podrobnem
prostorskem načrtu za stanovanjsko območje v Selnici ob Dravi. Ta odlok je predvidel urejanje individualne gradnje na jugu
Selnice in blokovne ter poslovne gradnje na vzhodu Selnice.
• Oktobra 2009 je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana
Občine Maribor – Ruše za območje Občine Selnica ob Dravi v
letu 2009. Poenostavljeno povedano: gre za spremembo prostorskega plana občine, s katero se je vanj prostorsko umestila
predvidena gradnja kanalizacije.
• Decembra 2009 se je začel postopek za izdelavo projektne dokumentacije za povezovalno cesto od trgovskega centra TUŠ z
navezavo na Selniško cesto. Postopek predvideva tudi izdelavo
projekta ureditve krožišča cest G1-1 (glavna cesta Maribor
– Dravograd) in R2-435/1439 (odcep od glavne ceste proti
Rušam) ter pločnikov in kolesarskih stez ob glavni cesti Maribor – Dravograd med Selnico ob Dravi in Spodnjo Selnico. V

januarju 2010 so bile variantne rešitve projekta predstavljene
občinskemu svetu. Projekt je izredno pomemben zaradi tega,
ker dolgoročno predvideva gradnjo pločnikov in kolesarski stez.
• Marca 2010 se je začel postopek za izdelavo strokovnih podlag za poselitev v občini Selnica ob Dravi. To je prvi korak v
postopku sprejemanja Občinskega prostorskega načrta, ki bo
nasledil prejšnji prostorski plan občine. Te strokovne podlage so
tisti del občinskega prostorskega načrta, ki bodo dale usmeritve
glede želja občine in občanov, ki so podali svoje pobude za spremembo namembnosti zemljišč. Seveda je to tisti del postopka,
ki občane najbolj zanima. Zaradi vsega naštetega je potrebno
o tem poglavju in samemu postopku povedati nekaj več. Pojasnjevanje je potrebno začeti s samim Občinskim prostorskim
načrtom (v nadaljevanju OPN). Le-ta bo nadomestil prejšnji prostorski plan iz leta 2004. Ob tem je potrebno dodati še, da se prostorski plani ali po novem OPN ne sprejemajo vsako leto, ampak
v intervalih, približno od pet do deset let. Spremembe prostorskih aktov se začnejo takrat, ko dozorijo določena spoznanja,
da je to potrebno. Ta spoznanja izhajajo tako iz zakonsko pogojenih obveznosti kakor tudi zaradi spoznanj v občini, da so spremembe oziroma novi prostorski akti potrebni. Vse navedeno pa
mora imeti svojo pokritost v občinskem proračunu, to pomeni,
da morajo biti za začetek nekega javnega naročila v občinskem
proračunu zagotovljena finančna sredstva. Iz navedenega zelo
jasno izhaja, da mora biti za spremembe prostorskih aktov in
za nove prostorske akte izpolnjenih kar nekaj pogojev. Sam
postopek sprejemanja OPN je dolgotrajen in predvidevamo, da
se bo zaključil v letu 2011. Proces nastajanja novega OPN se
začne v občini, nadaljuje pri strokovni organizaciji, ki bdi nad
pravilno in pravočasno izvedbo posameznih postopkov, sledijo
izdane smernice vseh tako imenovanih soupravljavcev našega
prostora (čez 30 jih je in med njimi sta najbolj izpostavljena
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor), vse skupaj pa se zaključi s sprejemom OPN v občinskem svetu. Ker se vmes zgodijo še prva obravnava v občinskem svetu, javne razgrnitve in javne razprave,
je vse skupaj tako dolgotrajno. To seveda marsikdo, ki je oddal
svojo pobudo za spremembo namembnosti, težko razume. A,
žal, tako je. Če k temu vsemu dodamo še veliko verjetnost, da
večini predlogov za spremembo namembnosti ne bo ugodeno,
je slika zaokrožena. Ob tem je potrebno povedati, da vloge
občanov za spremembe namembnosti pomenijo pobude, ki so
lahko upoštevane ali pa tudi niso upoštevane. Jasno je,da bo
po sprejemu OPN nekaj zadovoljnih in kar nekaj nezadovoljnih.
Še na nekaj želimo opozoriti. To so javne razgrnitve, ki so sestavni del nastajanja vsakega prostorskega akta, in javne razprave,
ki so prav tako sestavni del nastajanja nekega novega prostorskega akta. V procesu javne razgrnitve in javne razprave je tisti
čas, ko lahko sodeluje zainteresirana javnost (beri občanke in
občani). Če se zamudijo te faze, je kasneje nesmiselno ugovarjati novemu aktu, češ - nismo imeli možnosti povedati svojega. To
preprosto ne drži, ker je pri vsakem novem prostorskem aktu
tudi faza, ko lahko povemo svoje. Zato na vse to skupaj posebej
opozarjamo.
Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
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DOKAZALI SMO,
DA ZMOREMO IN HOČEMO
Občani Občine Selnica ob Dravi smo se v velikem številu odzvali na poziv organizatorjev akcije »Očistimo Slovenijo v enem
dnevu« in tako dokazali da zmoremo in hočemo imeti našo
deželo čisto za nas in za naše zanamce. Pobudniki akcije so že v
januarju med našimi občani, društvi in drugimi organizacijami
vzpostavili medsebojno sodelovanje ter imenovali organizacijski odbor. Vse priprave so bile usmerjene v dva temeljna cilja,
in sicer: da se očisti kar največ divjih odlagališč v občini in da se
nas v akcijo vključi čim več posameznikov in skupin ter s tem
dvigne naša ozaveščenost o pomenu varovanja okolja. Popisali smo divja odlagališča, označili lokacije in določili vodje po
posameznih predelih občine. Z vsemi sodelujočimi društvi smo
podpisali skupni dogovor. Otroci Osnovne šole Selnica ob Dravi
so pod vodstvom mentorjev izdelali plakate, ki smo jih izobesili po občini. Iz dneva v dan je bilo več prijavljenih ljudi, ki so
želeli sodelovati v akciji. Sobotno jutro, 17. aprila, pa je prineslo
presenečenje celo za največje optimiste in podpornike akcije.
Število udeležencev čistilne akcije je daleč preseglo načrtovano
udeležbo in preseglo magično mejo 700 ljudi. Skupaj smo pobrali približno 110 m3 smeti.

Na tem mestu se želimo zahvaliti vsem posameznikom,
društvom in organizacijam, ki so s takšnim ali drugačnim sodelovanjem v akciji pripomogli k uresničitvi zastavljenih ciljev.
Za vso podporo se zahvaljujemo Občini Selnica ob Dravi, ki je
poskrbela za vsa poslana obvestila, rokavice, vrečke, malico,
pijačo, odlaganje smeti ...
Posebna zahvala gre podjetju Dravske elektrarne
Maribor, d. o. o., ki so akcijo finančno podprle.
Zavedamo se, da brez vseh vas akcija ne bi uspela. Lepo je bilo
sodelovati z vami in verjamemo, da se bomo znova združili v
podobnih akcijah tudi v prihodnje. Naj končamo z znano mislijo,
da narave nismo dobili v dar od svojih dedov, ampak smo si jo
sposodili od svojih vnukov.
Organizacijski odbor akcije
‘’Očistimo Slovenijo v enem dnevu’’
v občini Selnica ob Dravi

Z Gradišča na Kozjaku

Skupinska
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Tako je teklo delo
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Iz Selnice ob Dravi

Taborniki

Gasilci

Pevci

Upokojenci po opravljenem delu

Lovci po zaključku akcije

Vodstvo akcije

Brez kuharjev seveda ni šlo.
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Slemen

Slika ne laže - to velja za vse tri fotografije

Tako je treba začeti.

Še gasilska po zaključku akcije.
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Sv. Duh na Ostrem vrhu

Zjutraj se je bilo potrebno pripraviti.

Ata in sin

Zadovoljstvo po opravljenem delu je bilo veliko.

Vulkanizerji bi ji zavidali.

Če ni malice, je tudi čokolada dobra.

Brez mehanizacije ni šlo.

Pa smo le dočakali te presnete žemlje.

Fotografije: Mirjana J. MORI, Manja KOKALJ, Klemen ŠTEGER, Igor GRUŠOVNIK, Marica PRAZNIK in Slobodan TATALOVIČ.
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STRATEGIJA RAVNANJA Z ODPADKI
Na Občini Selnica ob Dravi se zavedamo problematike ravnanja z odpadki.
V zaključni fazi je program nadgradnje izvornega ločevanja odpadne komunalne embalaže.
Naše ugotovitve namreč kažejo, da kljub
možnostim, ki jih zagotavljamo z zbiralnicami,
vse preveč odpadne embalaže konča med
mešanimi komunalnimi odpadki, torej v zabojniku za odpadke, ki končajo na odlagališču.
Odpadki, ki niso izvorno ločeni, postajajo vse
dražji. Ker si kot okoljsko odgovorna občina
prizadevamo, da ublažimo podnebne spremembe in konkretno izvajamo ukrepe, ki vodijo k izboljšanju okoljskega stanja, bomo vsem
gospodinjstvom omogočili izvorno ločevanje
vseh odpadnih embalaž, tudi tistih, za katere še ni možnosti na
zbiralnicah. Gospodinjstva bodo lahko vso odpadno embalažo
preprosto zbirala doma v namenske rumene vreče in jo doma
tudi oddala. Nikomur ne bo več treba iskati zbiralnic in se truditi, kako spraviti ločene odpadke v prenapolnjene zabojnike,

kajti doma bodo lahko vso odpadno embalažo
zložili v namensko rumeno vrečo in jo po
urniku odvoza postavili na odjemno mesto.
Na ta način bo mogoče ločeno zbrati in reciklirati predvsem drobno odpadno embalažo,
katere je največ prav v gospodinjstvih. Ker
gre za nadgradnjo sistema zbiralnic, le-te ostanejo v funkciji še naprej. Z rumeno vrečo
bo vsako gospodinjstvo poskrbelo, da med
mešanimi odpadki ne bo več embalaže, torej
bo teh odpadkov postalo zelo malo. Zaradi
uveljavitve načela »povzročitelj plača« bomo
z ločevanjem embalaže in bioloških odpadkov
dosegli, da bodo količine preostankov odpadkov zmanjšane na minimum. Več o izvedbi
sistema »rumena vreča«, ki že poteka v 25 občinah v Sloveniji in
ima spodbudne rezultate, vas bomo sproti obveščali.
Besedilo in fotografija: Igor GRUŠOVNIK

Zaživeli projekti LAS JABOLKO
V začetku letošnjega leta smo člani LAS
JABOLKO pričeli izvajanje dveh projektov,
ki ju sofinancira Evropska unija iz programa
LEADER, in sicer: Projekt vzpostavitve energetsko učinkovite Občine Selnica ob Dravi
s programom za povečanje učinkovite rabe
energije (Zelena občina) in Predstavljanje
aktivnosti osnovnošolcev širši javnosti in
vzpostavljanje povezovanja med OŠ Selnica ob Dravi in delujočimi društvi v kraju (Z
roko v roki – ustvarjajmo skupaj) v skupni
vrednosti 41.640,00 EUR.
Pri projektu Zelena občina (prijavitelj je
Občina Selnica ob Dravi) smo pripravili
Udeleženci otvoritve razstave slik

študijo gospodarnega in trajnostnega upravljanja z okoljem in energijo v Občini Selnica ob Dravi in uvedli energetsko knjigovodstvo v občinski zgradbi in v OŠ Selnica
ob Dravi.
Projekt Z roko v roki – ustvarjajmo skupaj,
katerega prijavitelj je OŠ Selnica ob Dravi,
je v polnem teku; trenutno se pripravlja
predstava oz. igra z okoljsko tematiko, ki
jo pripravljajo učenci EKO - krožka in člani
KID Janez Urbas. S postavitvijo galerijskih
stekel v prostorih Občina Selnica ob Dravi,,
smo v Selnici dobili tudi novo razstavišče,
kjer svoje izdelke razstavljajo naši najmlajši.
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Nastopajoči učenci 3. razredov OŠ Selnica ob Dravi
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Prvo razstavo slik na temo »Voda«, ki so jih
narisali otroci iz vrtca in učenci 3. razredov
OŠ Selnica ob Dravi, smo odprli v soboto,
10. 4. 2010. Vsi sodelujoči smo uživali tudi
ob kratkem kulturnem programu.
V okviru tega projekta so bile nabavljene
tudi stojnice, ki bodo namenjene učencem
in mladim za predstavitve njihovih dejavnosti, akcij in drugih tematskih aktivnosti.
Vsi otroci pa so dobili tudi enotne majice.
Za letošnje leto še pričakujemo potrditev
ministrstva za pet novih projektov, ki so
jih prijavili člani LAS JABOLKO. Če se nam
želite pridružiti vas znova prav prisrčno
vabimo, da izpolnite pristopno izjavo za
LAS JABOLKO. Izjave lahko dobite na spletni strani www.selnica.si/lokalna-akcijskaskupina-jabolko ali na sedežu Občine Selnica ob Dravi.

Galerijska stekla v konferenčni sobi občine

Besedilo in fotografije:
Andreja TAJKE

Na razstavi so uživali tudi starši in stari starši otrok.

Galerijska stekla na stopnišču občine

JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD
REPUBLIKE SLOVENIJE
V slovenskem prostoru že dolgo deluje Javni jamstveni in
preživninski sklad Republike Slovenije.
Iz jamstvenega sklada lahko uveljavljajo pravice delavci, ki
jim je delovno razmerje prenehalo iz razloga insolventnosti
delodajalca (stečaj, prisilna poravnava) in izbrisa podjetja iz
sodnega registra.

ne plačujejo. Sklad v primeru izpolnjevanja vseh pogojev
izplačuje mesečno nadomestilo preživnine, vendar najdlje do
dopolnjenega 18. leta otroka.
Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko 080 14 14.
Javni Jamstveni
in Pre/ivninski Sklad
Republike Slovenije
Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana

Več informacij lahko dobite na naši internetni strani
www.jps-rs.si.

Za dodatne informacije pokličite brezplačno številko 080 11 21.
Iz preživninskega sklada lahko uveljavljajo pravico do
nadomestila preživnine zakoniti zastopniki za otroke, ki jim
je določena preživnina, vendar je preživninski zavezanci
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OBČINSKI PRAZNIK OBČINE
SELNICA OB DRAVI 2010
Občina Selnica ob Dravi v letošnjem letu obeležuje 11. leto
delovanja. V ta namen smo skupaj s številnimi društvi in posamezniki pripravili pester program s številnimi prireditvami, ki
se bodo odvijale v času od 14. do 23. maja. Prireditve bodo
tako športne, kulturne in glasbene kot tudi izobraževalne
narave. Zvrstile se bodo nekatere tradicionalne prireditve,
med njimi kolesarski maraton Kobanski korenjak, mednarodno tekmovanje v vzpostavljanju zvez, Tržnica selniških dobrot
in tradicionalni Selniški tek. Poskrbljeno bo tudi za zabavo; v
petek, 21. 5. 2010, bo v šotoru ples za mlade, že naslednji dan,
v soboto, 22. 5. 2010, pa nas bo prav tako v šotoru zabaval
ansambel Lojzeta Slaka. V nedeljo, 23. 5. 2010, bo v Kulturnem domu pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu binkoštno rajanje s
Slovenjegoriškim kvintetom. Poleg vsega smo pripravili poseben program prireditev, imenovan MISLI MODRO, DELUJ ZELENO, katerega glavni pokrovitelj je Zavarovalnica Maribor, d.d.

KAKO POSTREČI GOSTE?
Kako pripraviti pogrinjke, okrasiti mizo in postreči goste na
način, kot to počnejo izkušeni natakarji, nam bodo predstavili
strokovnjaki Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor v petek, 14. 5. 2010, s pričetkom ob 9. uri v gasilskem domu
v Selnici.
IZOBRAŽEVANJE O HIGIENI ŽIVIL – PREDAVANJE
Predavanje je namenjeno vsem, ki se ukvarjajo s proizvodnjo,
pripravo in prodajo živil oziroma na kakršenkoli način prihajajo
v stik z živili. Vprašanja v zvezi z varno pripravo živil boste lahko
zastavili strokovnjakom Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor
v ponedeljek, 17. 5. 2010, ob 9. uri v konferenčni sobi Občine
Selnica ob Dravi.
PRISLUHNI RASTLINI
Isti dan, v ponedeljek, 17. 5. 2010, ob 18. uri nam bo Katja Urbanek, univ. dipl. inž. agr., predstavila čudoviti svet okrasnih
rastlin. Predavanje z naslovom Prisluhni rastlini bo potekalo v
konferenčni sobi Občine Selnica ob Dravi.

12

ZELENA OBČINA
V letu 2009 se je Občina Selnica ob Dravi s projektom ‘’Zelena
občina’’ prijavila na javni poziv za oddajo projektnih predlogov
za izvajanje »Lokalne razvojne strategije za območje Občine
Selnica ob Dravi« za leto 2009, ki se izvaja v okviru LAS Jabolko.
Projekt je bil izbran in nato tudi potrjen od Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Z izvajanjem projekta smo
pričeli v letošnjem letu, ob občinskem prazniku pa bo v torek,
18. 5. 2010, potekalo Celodnevno svetovanje o varčni rabi
energije in rabi obnovljivih virov energije za občane in podjetja,
v času med 9. in 17. uro. V tem sklopu bo ob 11. uri Predstavitev
energetskega razvoja v Občini Selnica ob Dravi, ob 12. uri pa
bo Predavanje o delovanju sončnih elektrarn. Vsi dogodki se
bodo odvijali v konferenčni sobi in info točki v občinski zgradbi.
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ZA VSAKO BOLEZEN ROŽ’CA RASTE
Katero zdravilno rastlino in zelišče uporabiti ob zdravstvenih
težavah, so vedeli že naši dedki in babice. Na vprašanja o
lastnostih zdravilnih rastlin, čemu služijo in kako jih uporabiti,
nam bo odgovarjal strokovnjak s tega področja g. Jože Majes
v torek, 18. 5. 2010, ob 18. uri v gasilskem domu Slemen.
KAKO ŽIVETI S KULTURNO DEDIŠČINO V SODOBNOSTI?
Občina Selnica ob Dravi ima bogato kulturno zgodovino.
O tem, kako naj z njo živimo v sedanjosti, nam bo razložil
priznani slovenski etnolog dr. Janez Bogataj v sredo, 19.
5. 2010, ob 17. uri v konferenčni sobi občinske zgradbe.
V pripravo občinskega praznika se je aktivno vključila
tudi Osnovna šola Selnica ob Dravi, ki je poleg nekaterih
tradicionalnih prireditev pripravila Teden vseživljenjskega
učenja. Prireditve so namenjene vsem generacijam,
odvijale pa se bodo v učilnicah na OŠ Selnica ob Dravi:
v ponedeljek, 17. 5. 2010, ob 17.00:
-Spoznajte pilates;
-Delavnica – izdelava nakita;
v torek, 18. 5. 2010, ob 17.00:
-Osnove računalniškega opismenjevanja;
-Ko zadiši po partnerskem odnosu;
-Čebelji izdelki za zdravje – delavnica: vlivanje iz voska;
-Obuditev starih običajev – delavnica: izdelava košaric in
predpražnikov iz ličja;
v četrtek, 20. 5. 2010, ob 17.00:
-Novosti v cestnoprometnih predpisih in obnovitev le-teh;
-Prva pomoč pri nesrečah v vsakdanjem življenju;
-Obudimo prepevanje ljudskih pesmi;
-Uvodni koraki v igralske spretnosti;
-Slavnostna seja OS Občine Selnica ob Dravi bo v četrtek, 20.
maja 2010 ob 18. uri, v jedilnici OŠ Selnica ob Dravi. Na seji
bodo podeljena priznanja in nagrade občine.
v petek, 21 5. 2010, ob 17.00:
-Pravljice v našem življenju.
To je le del prireditev, ki se bodo odvijale ob letošnjem
občinskem prazniku. Celoten program bodo po pošti prejela
vsa gospodinjstva, objavljen pa bo tudi na spletni strani
občine. Vse občane in občanke naše občine pa že sedaj vabim,
da se prireditev udeležite v čim večjem številu in skupaj
z organizatorji počastite praznik Občine Selnica ob Dravi.
Pripravila: Andreja Tajke
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GLEDALIŠKA IGRA IN IMPROVIZACIJA
V kulturnem domu Antona Martina Slomška v Selnici ob Dravi
smo dva dni gostili učitelja, pisatelja, dramatika, scenarista,
nekdanjega poslanca in velikega pisca komedij Toneta Partljiča.
Njegovo gostovanje je plod sodelovanja občine Selnica ob Dravi
in Cezama iz Ruš.
Mladi so v dveh dneh spoznali osnove igre in gibanja po odrskih
deskah, predvsem pa delo igralca in režiserja. Poklica, o katerih
mnogi mladi samo sanjajo in le redkim uspe te sanje uresničiti.
Tokrat so lahko del svojih sanj uresničili naši mladinci. S pridnim delom, predvsem pa z veliko mero talenta in nadarjenosti
jim je v dveh dneh uspelo opraviti veliko delo in ob zaključku

delavnice so pripravili kratek nastop za svoje starše in prijatelje.
Ponosno lahko rečemo, da imamo talentirane ˝igralce˝, saj je
bil ob zaključku presenečen sam vodja delavnice Tone Partljič, ki
se bo z veseljem vračal v Selnico, da pomaga pri nastajanju nove
igre z našimi mladinci.
Zaključni nastop si je ogledal tudi župan Jurij Lep. Ni skrival svojega zadovoljstva in presenečenja, kako lahko v tako kratkem
času prideš do odličnih rezultatov.
Pripravil: Janez URBAS
Foto: Janez URBAS

NE UBIJAJMO SVOJIH OTROK
Živimo v času, ko povsod okoli nas ˝vlada kriza˝, ki je bolj ali
manj umetno ustvarjena. Veliko aktivnega prebivalstva je ostalo brez osnovnih sredstev za preživetje. Pojavlja se vse večje
izkoriščanje delovne sile in neupravičeno bogatenje posameznikov, ki so pripravljeni na vse za dosego svojega cilja, ne
glede na trenutne ali dolgoročne posledice. Pri prizadetih in
nemočnih prihaja do različnih travm, zaradi katerih trpi cela
družina, predvsem pa so izpostavljeni najmlajši člani. Glavni
vzrok je nenehno pehanje za denarjem, z njim postaneš nekaj več in si pomemben člen družbe. Nihče pa pri tem ne po-

misli na otroke, ki iz dneva v dan zaradi norosti in požrešnosti
odraslih vedno bolj trpijo. Anton Komat je dal lepo prispodobo glede naših otrok: ˝… Nekaj je skupnega našim šolarjem
in pticam. Otroške duše ubijajo z drilom, ptice pa s pesticidi
in oboji nimajo pravice niti možnosti, da se branijo …˝. Zamislimo se, ali nam je to res potrebno, ne bi raje živeli bolj
premišljeno, ne bi raje živeli skupaj z naravo in si vzeli vzgled
pri njej in njenih živih bitjih. Tako pa preziramo naravo in jo
nenehno uničujemo, s tem pa vede ali ne vede ubijamo svoje
otroke in vnuke na obroke.

Otroci so naše največje bogastvo. Naredimo vse za njihov lepši jutri.

Živimo v času, ko so povprečni ljudje v veliki meri brez služb
in s tem prihodkov, potrebnih za osnovno preživetje. Vendar
to ne sme biti razlog za kupovanje in uživanje cenene zastrupljene hrane in pijače v supermarketih, ki je večinoma sumljivega porekla in predvsem slabe kvalitete, običajno močno
obremenjena s pesticidi in njihovimi ostanki. Veliko srečo
imamo, da živimo na deželi in nam ni treba zastrupljati sebe in
svojih otrok z nezdravo hrano. Potrebno si je vzeti čas, a ne za
sedenje pred računalnikom, televizijo ali s cigareto in kavo ter
v tarnati kako je hudo in drago naše življenje. Vzemimo v roke
lopate, vile in motike ter pričnimo obdelovati zelene površine
in zapuščene vrtove. Pridelajmo si hrano zase, brez pesticidov
in druge nepotrebne navlake. V kolikor nimate dovolj zemlje,
jo ima sosed ali bližnji kmet. Povežite se z ljudmi, ki prideluje

(foto: Aljaž URBAS)
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hrano na način, prijazen naravi in človeku. ˝Z zemljo ravnamo
tako, kot s podjetjem v stečajnem postopku. Praviloma se navajajo močno napihnjene ocene stroškov, ki bi nastali pri spreminjanju naše trenutne ekonomske politike do narave, nihče
pa niti ne poskuša opraviti analize stroškov, ki nastajajo v strahotno breme prihodnjih rodov, ker danes ne storimo ničesar˝.
Citat Hermana Dalya sem vključil za dodatno razmišljanje, da
se končno nekaj mora spremeniti v načinu našega življenja.
Kolikor niste pripravljeni tega storiti zase, storite to za tiste, ki
tega ne morejo sami in so vaše največjo bogastvo, to so vaši
otroci. Storite danes, jutri bo morda že prepozno.
Živimo v času, ko mlade matere iščejo med policami v supermarketih otroško hrano in krmijo nebogljene otročiče z vsemi
možnimi kemikalijami kot piščance na farmah. Pozabljajo, da
je materino mleko najbolj zdravo in koristno za otroka. Živimo
v času, ko se otroci ne smejo igrati v naravi, njihovo igrišče in
sprehod s starši je Europark. Otroci tako postanejo dobra tržna
niša, in to od rojstva pa vse do samostojnosti, ko pričnejo
sami razmišljati in se lahko uprejo brezumju svojih staršev.
Žal pa smo jim v mladosti vcepili nezdrave navade in kaj lahko
nadaljujejo po starem. Edina dobra stran takšnih družinskih
druženj je zakon, ki prepoveduje kajenje v zaprtih prostorih,
v nasprotnem bi bili vsi otroci poleg vsega še pljučni bolniki.
Dobili smo odgovor, zakaj je vedno več otrok hudo bolnih,
zakaj matere težko rojevajo in imajo težave v nosečnosti. Še
naprej naj obiskujejo in se prehranjujejo v supermarketih, katerih lastniki zaradi velikih dobičkov, izkoriščanja delovne sile
in neumnih ljudi vedno bolj bogatijo.
Se zavedate, kakšno srečo imamo, da živimo na Kobanskem.
V skoraj idiličnem okolju , kjer imamo vse naravne danosti:
vodo, zrak, sonce, gozdove, travnike, ptice, …. Resnično nam
je lepo in mnogi nam zavidajo. Kako dolgo še? Vsa ta idila
se zaradi človeške lahkomiselnosti in s požrešnim hlastanjem za finančnimi koristmi lahko kaj hitro klavrno konča. Nič
rožnatega se ne piše naši Kobanski naravi in ljudem, ki živimo
na tem območju. Brezvestni lastniki kapitala želijo v to neokrnjeno naravo postaviti umetno tvorbo z enim samim ciljem, da
povečajo svoje premoženje, ne glede na posledice za celotno
naravo in ljudi, ki živijo na tem področju. Zakaj jim je malo mar
za vse? Oni tukaj ne živijo in niso nikdar živeli, ne dihajo in
se ne borijo z vsakdanjostjo muhaste kobanske narave. Tukaj
živečim bodo vrgli samo drobtinice, katere se bodo odluščile
od ogromnega kolača kruha, spečenega iz moke, ki so jo pridobili na račun tukajšnjega prebivalstva in narave. Gospodje
ne bodo čutili posledic, vse skupaj bodo opazovali od daleč in
lažno sočustvovali z dedki, babicami in starši otrok, na katerih
se bodo lomila kopja uničenja naravnega okolja.
Ali se zavedamo, da so gozdovi življenjskega pomena za ljudi,
njihova biomasa vsak dan vsrka velike količine ogljikovega
dioksida? Gozdovi niso le pljuča, ki nam dajejo velike količine
svežega zraka, ampak tudi vir pitnih voda. Gozdni goloseki
povzročajo velike spremembe vodnega režima. Posek gozda,
izdelava novih in novih gozdnih in drugih poti za potrebe
kopičenja kapitala z izgovorom, da je to nujno potrebno za
življenje ljudi, bo prineslo na kobansko, hribovje obsijano s

soncem, veliko bedo za tukajšnje prebivalstvo in kmetijstvo.
Sušna poletja bodo še bolj suha, kvalitetna pitna voda se bo
spremenila v neuporabno in narava bo vedno bolj upostošena.
Zemlja bo postala vedno bolj pusta, težka za obdelavo in neprimerna za pridelavo prehrane. Uničena bodo marsikatera
živa bitja, razvili se bodo novi škodljivci. V eni sami generaciji
bomo uničili lepo kobansko naravo in jo spremenili v puščo.
Posledica vsega tega bo preseljevanje ljudi, življenje s kobanskega hribovja bo odnesla človeška požrešnost. Kaj bodo rekli
naši otroci, naši vnuki, ko bodo imeli zastrupljene vodne vire,
nerodovitno prst, uničene vodne ekosisteme in ogrožene ali
izumrle živalske in rastlinske vrste. Sramovali se bodo takšnih
prednikov, ki niso niti toliko zavedni, da bi rekli odločen NE!
Zaustavili uničenje in s tem bogatenje peščice ljudi, ki imajo
˝moč˝, nimajo pa srca in čuta niti do sebe, kaj šele do svojih
otrok.

Kako dolgo bomo še občudovali lepote naših gozdov? (foto:
Aljaž URBAS)
Narava nikoli ni doživela tako hitrega uničenja, kot ga
povzročajo lakomni ljudje. Otrokom smo dolžni omogočiti
spodobno življenje v pristnem naravnem okolju, zato moramo to okolje tudi obdržati. Še imamo upanje, da bodo razumni ljudje premostili veliko brezno med idejami razvoja in
tehnologijo, med željo po bogastvu in naravnem življenju, med
ljubeznijo do bližnjih in strahom, med življenjem in smrtjo.
Ne ubijajmo svojih otrok. Vzemimo si čas za temeljit razmislek,
pometimo pod preprogo nezdrav način razmišljanja in sumljiv
način ˝razvoja˝ naših krajev. Ozrimo se sami vase, poglejmo
okrog sebe in omogočimo našim otrokom dostojen, lep in
naraven način življenja ter njihov razvoj v odgovorne osebe za
vzgojo novih rodov.
Pripravil: Janez Urbas
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OBČINA SELNICA KREPI
PRIJATELJSKE VEZI S PORABJEM
Dolgoletno sodelovanje na družabnem in
kulturnem področju z zamejskimi Slovenci
v Porabju je pripeljalo do novega mejnika
sodelovanja, ki bo v bližnji prihodnosti
razširjeno tako na turizem in gospodarsko
povezavo. Župan občine Selnica ob Dravi
Jurij Lep se dobro zaveda, kaj pomeni
sodelovanje na mednarodnem področju.
Mednarodno sodelovanje sledi osnovnim
smernicam Evropske unije in široko odpira
vrata obema stranema na različne razpise
Evropske unije.
Ob dnevu zemlje je župan Jurij Lep podaril
Porabju enega izmed simbolov slovenstva
– lipo. Svečana zasaditev lipe je potekala v
Andovcih na dvorišču porabske domačije, Udeleženci akcije: prvi z desne je naš gostitelj Karel Holec, sledijo mu Martin Ropoš,
ki jo skrbno obnavljajo s pomočjo ev- predsednik Slovenske samouprave na Madžarskem, Janez Urbas, Jože Hirnök, predsednik
ropskih sredstev. Lipo je zaradi službene Zveze Slovencev na Madžarskem in predsedniki občinskih slovenskih samouprav.
zadržanosti župana Jurija Lepa zasadil predsednik Zveze
Slovencev na Madžarskem Jože Hirnök ob pomoči podžupana
občine Selnica ob Dravi. Andovci so majhna porabska občina,
kjer je večinsko slovensko prebivalstvo. Lipa je zasajena v
neposredni bližini še enega simbola slovenstva – Triglava, ki ga
predstavlja kamen, prinesen s helikopterjem iz triglavskega narodnega parka v Porabje.
Poleg lipe smo člani KID ˝Janez Urbas˝ podarili Porabju v znak
prijateljstva in dobrega sodelovanja še sedem sadik starih sort
jablan, ki so jih zasadili predsedniki občinskih slovenskih samouprav in jih prejeli v trajno skrbništvo. Posajena so bila v novo
nastajajoč sadovnjak pri porabski hiši. Sedem jablan predstavlja
sedem slovenskih občin v Porabju (Gornji Senik, Doljnji Senik,
Števanovce, Verico – Ritkarovce, Slovensko ves, Sakalovce in
Andovce). Jablane so bile predane v skrbništvo njihovih sadilcev.
Po končani slovesnosti in sajenju dreves smo se odpravili na
krajši potep po Porabju. Ogledali smo si edini vojaški muzej
na Madžarskem v Števanovcih. Muzej predstavlja zgodovino madžarske vojske od ruske zasedbe in zaprtja meja do
odprtja meja navzven in vstopa v EU. Pri ogledu muzeja smo
bili presenečeni, kakšne metode so uporabljali za zaščito svojih meja proti namišljenemu sovražniku in kako so ustrahovali
svoje ljudi, da ne bi poskusili zapustiti države.
Zapeljali smo se še v Verico – Ritkarovce, kjer je še povsem
neokrnjena narava in se dejansko vrneš v čase naših dedkov
in babic. Čudoviti kraji so to in na srečo je to naravno okolje
zaščiteno kot krajinski park. Pot je nas vodila do Monoštra, kjer
smo zavili v muzej Avgusta Pavla, v njem je stalna etnografska
zbirka. Sledilo je kosilo in ogled filma o Porabju.
Hitro je minil čudovit, nepozaben dan, pri srcu nam je vsem bilo
toplo. S pomočjo župana Jurija Lepa smo nekaj prispevali za do-

Še zadnja navodila našega ˝strokovnjaka˝

bro in uspešno sodelovanje z zamejskimi Slovenci v Porabju in
jim dali novo upanje, da v matični domovini niso pozabljeni.
Pripravil: Janez Urbas
Foto: Nejc Urbas
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VELIKA NOČ
Velikonočni recept: Kuhan hren
Potrebujemo srednje veliko korenino hrena (hren se koplje v
mesecih, ki imajo v svojem imenu črko ˝R˝), žemljo ali beli
kruh, malo masla in 2 – 3 dcl juhe (najboljša je čista zelenjavna, dobra je tudi goveja) in malo kisle smetane.
V juho zakuhamo na kocke narezano žemljo ali kruh in
gladko razmešamo, dodamo nariban hren, sol, malo popra,
maslo in na koncu kislo smetano. Postrežemo zraven slastne
velikonočne šunke.
Praznovanje velike noči se prične z velikim četrtkom, na dan Jezusove zadnje večerje z apostoli, ko se po večerji prične Jezusovo trpljenje. Sledi veliki petek, dan, ko je Jezus trpel križev pot in
umrl na križu. Ta dan je strogi post, na ta dan imamo na jedilniku pa samo lahko hrano, ki ne vsebuje mesa, običajno so to ribe.
Velika sobota je dan, ko Jezusa položijo v grob. Po stari navadi na ta dan že navsezgodaj po župnijah blagoslovijo ogenj.
Na tem blagoslovljenem ognju verniki prižigajo lesne gobe in
jih odnesejo po domovih, kjer blagoslovijo hišo, gospodarska poslopja in njive. Dopoldne gospodinje hitijo še z zadnjimi
pripravami za praznovanje, kuhajo in pečejo različne dobrote
značilne za praznovanje velike noči. Jedi običajno naložijo
v pletene košare, jih svečano okrasijo in odnesejo v cerkev,
kjer jih blagoslovijo. V košari so poleg vseh dobrot obvezno:
pisanke ali pirhi, ki so največja značilnost velike noči. Imajo
različen pomen, predstavljajo Jezusov grob in Jezusa. Piščanček
kljuje lupino in pride brez tuje pomoči iz nje, tako je tudi Jezus prišel iz zaprtega groba. Pobarvani pirhi v rdeče pomenijo
Jezusovo kri, v belo pa Jezusove solze. Prekajena šunka naj
bi predstavljala Jezusovo trpeče telo, ki je bilo darovano za
odrešenje človeka. Običajni velikonočni kolač je okrogel in v
sredini votel, predstavlja trnovo krono. Sledi hren, ki predstavlja žeblje, s katerim so Jezusa pribili na križ. V košare gospodinje dajo še običajno vino, sol in še kakšno presenečenje.

‘’Žegen’’ imamo že vrsto let na opuščeni šoli Slemen, zato se lahko zahvalimo selniškemu župniku in kaplanu, da si ob obilici dela
ob takšnih dnevih vzameta čas tudi za obrobne dele fare; to bi
lahko bil tudi lep vzgled za vse druge, ki kakorkoli krojijo življenje
na podeželju, da bi s tem prispevali k oživljanju bolj ali manj
opuščenih predelov Kobanskega. Pri ‘’žegnu’’ se zbere zgledna
množica faranov, ki prinesejo svoje košare, lepo okrašene in
polne prazničnih dobrot. Slemenčani imajo ta dan prednost
pred drugimi farani v selniški fari, saj je žegen ob 11. uri in tisti,
ki ne morejo vzdržati vonja po prekajenem mesu in drugih dobrotah si lahko žegen privoščijo veliko prej kot drugod. Vendar
stari običaj veleva, da se žegen zaužije komaj v nedeljo po zgodnji maši, in to prinaša še poseben čar velikonočnim praznikom.
Velika nedelja, ko je ponoči Jezus vstal od mrtvih, takrat je v
zgodnjih jutranjih urah maša, po končani maši se ljudje razkropijo na svoje domove, kjer praznujejo ob bogato obloženih
mizah vstajenje. Velika noč je tako velik praznik, da se ta dan
ne obiskujemo, smo ves čas v krogu družine. Obiskujemo
se na velikonočni ponedeljek, ko je dan za sprostitev. Nekoč
je veljal običaj, da je vsak, ki si je želel veliko zdravja in lepo
življenje, moral pojesti blagoslovljene jedi pri sedmih hišah.
Besedilo in fotografije:
Janez URBAS
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MATERINSKI DAN
Ob materinskem dnevu smo krajanke in krajane z vlakom popeljali v deželo jagod in češenj. Tam so jih s pesmijo, plesom in
igro razveselili otroci vrtca in šole Podružnice Sv. Duh na Ostrem
vrhu, domačinke iz 7.b razreda, pevke Pevskega društva Lipa,
ljudski pevci Up ter družini SIVEC in POKERŽNIK.

Češnje so rdeče, vijolice so modre,
Jagode so sladke, tako kot ti, moja mamica.

Damjana Očko
Foto: Uroš LEDENIK

Tudi jagode pojejo.

Manca in Karin

Družini SIVEC in POKERŽNIK

Ljudski pevci Up

Pevke Pevskega društva Lipa

Marjetica za mojo mamico

Eva in Ana

Deklamacija za mamice
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MISLI UČENCEV O VELIKI NOČI
Običaji, šege in navade so sestavni del
družbene kulture. Tudi pri Sv. Duhu na
Ostrem Vrhu so nekateri običaji in šege
lepo ohranjeni, še posebej tisti, ki so
vezani na cerkvene praznike. V velikem
tednu smo se tudi v šoli veliko pogovarjali
o navadah, Ki jih učenci negujejo skupaj
s svojimi domačimi v tem času. Izdelali
smo tudi različne izdelke. Učenci so svoja
razmišljanja tudi zapisali.
Damjana Očko,
profesorica
V sredo, četrtek in petek se pečejo razna
peciva, potica in kruh. Pripravijo se tudi
meso, hren in jajca. Jajca tudi pobarvamo. V soboto je najprej blagoslov ognja,
potem pa blagoslov živil. V nedeljo zjutraj
je velikonočni zajtrk. Gre se tudi k maši. Ti
dnevi so namenjeni obiskom.
Martin Posnic,
4. razred
Naša družina se na veliko noč pripravlja
tako, da pobarvamo pirhe in pripravimo
vse za »žegen«. K »žegnu« nesemo kruh,
pirhe, hren, šunko, sol, potico ter malo
hrane za domače živali. Mama pokrije
košaro z velikonočnim prtičkom. Nato
košaro postavi na polico, kjer počaka
do sobote. V soboto ob 11. uri neseva z
očkom k »žegnu«. Ko preideva domov,
spet postaviva košaro na polico, kjer
počaka do nedelje. V nedeljo okoli 9. ure
imamo blagoslovljen zajtrk.
Barba Krofič,
4. razred

Priprave na veliko noč se pričnejo na
cvetno nedeljo, ko nesemo k blagoslovu
»pegl« ali »presmec«. Nato se začne veliki teden. V tem tednu v hiši in okrog
nje vse temeljito pospravimo. V četrtek
in petek zvečer se udeležimo obredov v
cerkvi. V petek spečemo potico in beli
kruh ter skuhamo šunko in klobase. Ta
dan je post, zato me te vonjave še posebej dražijo. V soboto zjutraj se z atijem
udeleživa blagoslova ognja, ki ga z gobo
prineseva domov. Nato pobarvamo pirhe.
Letos smo jih kar s čebulnimi olupki. Nato
mama pripravi košaro z jedmi, ki jih nesemo k »žegnu«. Letos sva nesla jedi k
blagoslovu s sestro Karin. Zvečer smo
se Karin, ati in jaz udeležili velikonočne
vigilije. V nedeljo zjutraj mama pripravi
velikonočni zajtrk. Ta dan pri nas poteka
vse bolj počasi in umirjeno. Udeležimo se
dopoldanske maše in se po kosilu prijetno
družimo in razvajamo. Prosti ponedeljek
izkoristimo za obiske pri sorodnikih. Ta
čas je zame nekaj posebnega, ker smo kot
družina veliko skupaj.
Tilen Gradišnik,
4. razred
Za veliko noč je bilo pri nas zelo praznično.
Na velikonočnem zajtrku smo se zbrali vsi
sorodniki: tete, strici, bratranci, sestrične
in babica. Ponavadi se nas zbere okrog
petindvajset. Za zajtrk smo pripravili
velikonočna jedila, ki smo jih smo prejšnji
dan nesli k »žegnu«. Po zajtrku smo se
odpravili na sprehod. Bilo nam je lepo.
Jerneja Volmajer,
2. razred

Velika noč je največji cerkveni praznik.
Praznujemo ga tudi pri nas doma. V
četrtek spečemo orehovo potico in
mlečni kruh. V petek pobarvamo jajca
in skuhamo meso. V soboto zjutraj nesemo v cerkev blagoslovit gobo. Isti dan
nesemo blagoslovit velikonočna jedila. V
nedeljo zjutraj se vsi zberemo pri zajtrku
in pojemo blagoslovljena jedila.
Klara Rihter,
2. razred
Pri nas doma v petek pečemo potico in
beli kruh. Očistimo okolico in hišo. V petek zvečer so molitve v cerkvi, katerih
smo se udeležili babica, deda, sestra Eva
in jaz. V soboto zjutraj sem nesel gobo
k »žegnu«. Ko sem prišel domov, smo
pričeli barvati pirhe. Babica je skuhala
šunko. Nato je mama pripravila košaro
z velikonočnimi jedmi. Odnesli smo jih v
cerkev, kjer jih je duhovnik blagoslovil.
Popoldan je hitro minil in zvečer smo šli
k velikonočni vigiliji. Domov smo se vrnili
pozno zvečer. V nedeljo zjutraj smo zopet
odšli k maši, kjer je bil sprevod od božjega
groba v cerkev. Ko smo se vrnili domov,
nas je čakal velikonočni zajtrk. Po zajtrku
smo se odpravili k dedku in omi v Kungoto.
Matej Tacer,
5. razred

IZPOLNJENA DOLGOLETNA ŽELJA
Dolgoletna želja iz mladostnih dni se je izpolnila naši babici
Mariji ŠTAMPFER, ki je po 60 letih vzela harmoniko v roke in zaigrala. Da ji gre igranje res dobro od rok, kljub 82 letom, se je
prepričal tudi farni župnik gospod Franc PEČNIK.
Pripravila in fotografirala: Tatjana ŠOPINGER
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SELNIŠKI OTROCI
ŽIVIMO V ZDRAVEM VRTCU
V šolskem letu 2009/10 smo se v vrtcu Selnica ob Dravi odločili za
projekt »ZDRAV VRTEC«. Projekt je zelo lepo zaživel v vseh oddelkih, od najmlajših otrok v jaslicah pa vse do najstarejših, ki se pripravljajo na šolo. Strokovne delavke vrtca se zavedamo, da morajo
biti pri oblikovanju dela in življenja v vrtcu enakovredni partnerji tudi starši. Zato smo idejo o zdravem vrtcu predstavili staršem
na prvem roditeljskem sestanku. Ti so jo z veseljem podprli.
V projektu Zdrav vrtec smo pozornost namenili skrbi za svoje
telo, s poudarjeno zahtevo po higieni rok. Veliko časa smo namenili gibanju, ki je izraz zadovoljstva, igrivosti, svobode in ustvarjalnosti. Vsak dan smo preživeli vsaj eno uro na prostem,
kjer smo se igrali z naravnimi materiali, delali gibalne vaje, se
igrali z žogo, spuščali po toboganu, plezali po plezalih … Pri
vadbenih urah so otroci spoznavali svoje telo, krepili mišice,
razvijali spretnost in koordinacijo ter naravne oblike gibanja.
Tudi praznovanja rojstnih dnevov naših otrok smo spremenili v zdrav dogodek. Otroci se radi posladkajo z zdravimi
sadnimi dobrotami in zdravimi napitki. Naredili smo sadna
nabodala iz različnega sadja, mlajši pa so pripravili osvežilni
napitek. Sveže sadje je vsak dan na voljo v naših košaricah.
Tudi naše kuharice skrbijo za zdravo prehrano, saj nam
pripravijo jedi iz žitaric, zelenjave, ki nam gredo v slast.
Zelo zanimivo je bilo srečanje s čebelarjem, ki nam je dal
poskusiti različne vrste medu. Spoznali smo pomen medu za
zdravje in obljubili, da ga bomo veliko jedli in pili v naših čajih.
V vrtcu skrbimo tudi za naše zobke. Že mlajši otroci si
pridno umivajo zobe po kosilu ali po malici. Na začetku
šolskega leta nas je obiskala medicinska sestra iz zobne
preventive in nas seznanila s pravilnim čiščenjem zob.

V

petek, 19. 3. 2010, smo se skupaj s šolo udeležili sejma ALTERMED v Celju, kjer smo predstavili naše dejavnosti in
izdelke, ki so nastali ob projektu ZDRAV VRTEC. Ob koncu leta bomo pripravili še razstavo za starše v šolski avli.
Zaradi uspešnosti omenjenega projekta smo se odločili,
da bomo tudi v naslednjem šolskem letu nadaljevali to dobro prakso in jo razširili še na druga področja.
Vlasta MACAROL
vzgojiteljica in vodja projekta
Foto: Vlasta MACAROL

Tema, povezana z igro zdravnik, se je otrokom vtisnila v spomin. Otroci iz skupine metuljev smo obiskali zobozdravstveno ambulanto in se seznanili z delom zobozdravnice in
medicinske sestre. V igralnici smo uredili kotiček zdravnik,
lekarna, dom in se igrali igro vlog, v kateri smo zelo uživali.

VPIS V VRTEC
Vpis in prihod otroka v vrtec predstavlja pomembno prelomnico
tako za otroka kot za njegove starše.
Svet, v katerega otroci in njihovi starši vstopijo z vključitvijo
otroka v vrtec, lahko s tem postane bogatejši, ustvarjalnejši,
otroci pridobijo veliko socialnih in drugih izkušenj, preizkusijo se
v marsikateri spretnosti in igri, učijo pa se tudi osnovnih pravil in
navad, ki veljajo v vrtcu.
V našem vrtcu si prizadevamo za konstruktiven dialog s starši in
s svojo strokovno usposobljenostjo skrbimo za dobro počutje
naših malčkov.
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Sara, skupina metulji
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Vpis, ki ga v letošnjem letu izvajamo za naslednje šolsko leto, bo
potekal v mesecu aprilu, in sicer od 12. do 16. 4. 2010 ter od 19.
do 23. 4. 2010; v ponedeljek in torek od 7.00 do 14.00, sredo
od 10.00 do 17.00, četrtek in petek pa od 10.00 do 14.00. Vpis
bo potekal v prostorih svetovalne službe OŠ Selnica ob Dravi,
izvajali ga bosta svetovalna delavka Katja REPOLUSK in poslovna
sekretarka vrtca Branka TAJKE.
Za vse starše in njihove otroke pa imamo od 19. do 23. 4. 2010
tudi dneve odprtih vrat, ko bodo lahko pobliže spoznali življenje
in delo našega vrtca.
Dobrodošli v našem vrtcu!
Šolska svetovalna delavka
Katja REPOLUSK

Nika, skupina medvedi

VPIS V PRVI RAZRED

Eva, skupina medvedi

Julijan, skupina metulji

Na naši šoli se že pripravljamo na naslednje šolsko leto. V mesecu januarju smo tako organizirali 1. srečanje s starši šolskih novincev. Na srečanju smo bili prisotni ravnateljica šole, učiteljice,
ki bodo v naslednjem šolskem letu poučevale v 1. Razredu, in
šolska svetovalna delavka. Staršem smo podrobneje predstavili
osnovnošolsko izobraževanje s poudarkom na prvem triletju,
delo v oddelku podaljšanega bivanja in jutranjega varstva, popestritvene in interesne dejavnosti, šolsko prehrano in zdravstveno varstvo. Predstavili smo tudi delo na obeh podružnicah,
saj bo letos kar nekaj otrok obiskovalo prvi razred na Gradišču
na Kozjaku in pri Svetem Duhu na Ostrem vrhu. Staršem smo
podali tudi prve informacije o postopku vpisa v osnovno šolo. V
mesecu februarju je sledil vpis v 1. razred. Po Zakonu o OŠ se v
šolo vpisujejo otroci, ki bodo v tem koledarskem letu dopolnili
starost 6 let, torej vsi, ki so rojeni leta 2004. Za šolske novince
so strokovne delavke pripravile Švigazajčke, ki so jih otroci pobarvali in odnesli domov.
Tako je na centralni šoli v šolskem letu 2010/2011 vpisanih 35
otrok, na podružnici Sv. Duh na Ostrem vrhu 2 otroka in na

podružnici Gradišče na Kozjaku 7 otrok. Za nekaj otrok starši
želijo, zaradi določenih vzrokov, odložitev šolanja za eno šolsko
leto. Večina staršev se je odločila za ugotavljanje sposobnosti
ob vstopu v šolo, ki bo v mesecu maju. Izvedli ga bodo strokovnjaki Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor. Vsi otroci, vpisani v 1. razred, bodo opravili tudi zdravniški
pregled v Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca v Mariboru.
Ker želimo, da se bodo bodoči prvošolci čim bolje počutili v 1.
razredu, bomo proti koncu šolskega leta organizirali 2. srečanje
s starši in tudi šolskimi novinci. Staršem bomo predstavili ponudbe učbenikov in šolskih potrebščin ter odgovarjali na njihova vprašanja. Za otroke pa bodo učiteljice in vzgojiteljice pripravile ustvarjalne delavnice ali športne igre.
Želimo, da bi naši prvošolci v času šolanja spletli čim več prijateljskih vezi, da bi si med seboj pomagali in se imeli radi.
Šolska svetovalna delavka:
Hermina Ladinek
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SELNIŠKI PETOŠOLCI V KRANJSKI GORI
Zimska šola v naravi 2009/2010
V bližini izvira Save Dolinke, natančneje
blizu Zelencev pri Ratečah, leži znamenita
turistična vasica Kranjska Gora.
V to idilično pokrajino se je v zimsko šolo v
naravo, od 11. 1. do 15. 1. 2010, odpravilo osemindvajset selniških petošolcev s
spremljevalkama Zdenko in Urško.
Prava zimska idila je kljub strahu pred za
mnoge učence prvimi smučarskimi koraki
iz njih pregnala strah in slabe občutke, ko
smo se okoli poldneva pripeljali pred dom
CŠOD v Kranjski Gori, ki leži v centru lepega smučarskega središča.
Še preden smo razložili prtljago in se namestili po sobah, sta nas prijazno sprejela
pedagoška vodja Barbara in hišni upravitelj Roman.
Naše petdnevno bivanje v Kranjski Gori pa
ni bilo namenjeno le smučanju, temveč
smo si popoldanske ure krajšali z mnogimi
popestritvenimi dejavnostmi, kot so obisk
stare Lizjenkove domačije, preurejene v
muzej domače obrti ter s spominsko sobo,
posvečeno znanemu piscu priljubljenega
Kekca, Josipu Vandotu.
Nepozaben nam je ostal spomin na nočni
sprehod skozi kranjskogorsko vaško jedro,
ki se je še v celoti predajalo romantičnemu
vzdušju novoletnih praznikov. Okrašene
hiše in na stotine metrov najrazličnejših
barvnih lučk je čaralo pravljičnost dežele
in gostoljubnost tamkajšnjih ljudi. Blišč
vsemu, kar nas je obdajalo, pa so dajale
diamantno se svetlikajoče snežinke, ki so
poplesavale naokoli in pele svojo pesem.

Teren nam je takoj postal domač, saj smo iz ure v uro, iz dneva v dan vse bolj uresničevali
zastavljene cilje in vsak dan postajali popolnejši, boljši smučarji.

Preizkusili smo se tudi v znanju plavanja v bližnjem hotelu, tik ob smučišču, od koder je bil
čudovit razgled na bele strmine.

Vsak začetek ima svoj konec. Tudi za nas je napočil. Prišel je čas,
ko smo morali vse za sabo pospraviti in opraviti še zadnje formalnosti pred odhodom.
Polni nepozabnih vtisov, še posebej pa srečni, da so se naučili

smučati, tako so namreč zapisali učenci v svojih poročilih, smo
se 15. januarja, v poznih popoldanskih urah, vrnili domov v objem svojih staršev.
Učiteljici 5. a in b razreda
Zdenka in Urška

21
selniske_novice_9-POPRAVKI.indd 21

11.5.2010 10:01:56

Petošolci so povedali:
»V ponedeljek, 11. 1., smo se odpravili v
Kranjsko Goro. Tam so bili zelo prijazni.
Čeprav sem imel mavec, sem se imel
lepo. Naučil sem se smučati.«
Vili Grušovnik, 5. b
»V šoli v naravi je bilo zelo dobro. Najbolj
všeč mi je bilo, ker smo morali biti samostojni.«
Florjan Felič, 5. b
»Šola v naravi je bila najzanimivejša šola v
naravi. Pustila mi je lepe spomine.«
Janez Kričej, 5. b
»V šoli v naravi je bilo v redu. Imeli smo
najboljše kuharice. Najbolj se mi je
vtisnilo v spomin pospravljanje sob in
smučanje. Tudi padali smo veliko. Ko smo
odšli domov, me je bolelo pri srcu, saj bi
še dolgo ostala. Pa drugič!«
Maja Veinger, 5. b
»V šoli v naravi smo se imeli dobro. Veliko
smo smučali in se igrali. Veseli smo bili,

ko smo šli domov, kamor smo prišli zdravi
in srečni.«
Jure Kranjc, 5. b
»V šoli v naravi je bilo super. Zelo je bilo
zabavno. Na sprehodu sem spoznala
Kranjsko Goro, ki mi je bila zelo všeč.
Spoznali smo tudi nove prijatelje.«
Laura Krenčnik, 5.b
»Imela sem se čudovito, najboljše pa je
bilo smučanje. V spominu so mi ostale
zabave.«
Teja Sagaj, 5. b
»V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč, ker
sem bil s sošolci. Veliko smo smučali in
se igrali. Šola v naravi se mi je vtisnila v
spomin.«
Jernej Osvald, 5. b
»Šola v naravi je bila zabavna in poučna.
Vsak dan smo se 4 ure smučali. Nekateri
še nismo znali smučati in smo se naučili.

Bilo je zabavno.«

Adrijana Hadner, 5. b

»V šoli v naravi mi je bilo odlično. Najbolj
se mi je vtisnilo v spomin smučanje in
zabavno druženje zvečer.«
Manja Režonja, 5. b
»Meni se je vtisnilo v spomin smučanje.
Tudi kopali smo se in po napornem dnevu
imeli še zabaven večer.«
Janja Rožman, 5. b
»Moji vtisi iz šole v naravi so zelo lepi, ker
sem se naučil smučati. S prijatelji smo se
zelo zabavali. Bilo je zelo lepo.«
Domen Harih, 5. b
»Ko smo prišli v šolo v naravi, smo se
sošolci najprej skregali. Potem smo se pobotali in se imeli zelo lepo. Naučil sem se
smučati.«
Matic Gerželj, 5. b

Robi in Rene sta takole nastopila.
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SMO OKOLJU PRIJAZNA ŠOLA
OŠ Selnica ob Dravi je že več kot 10 let EKO šola. Drugo leto
sodelujemo tudi v mreži slovenskih ZDRAVIH šol. V letošnjem
šolskem letu nadaljujemo nekaj nalog in akcij iz preteklosti,
dodali pa smo precej novosti. Posebno pozornost posvečamo
dvema področjema: VARČEVANJU (z vodo, energijo, hrano, papirjem …) in ODNOSOM (do sebe, ljudi okrog nas, okolja, živali,
kulturne dediščine, prostega časa, izobraževanja, računalnika,
športa …).
Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj vključujemo v ure
pouka, interesne dejavnosti, razredne ure, izbirne predmete
– skratka v vsak korak na šoli. Naš cilj je, da otroci odraščajo
v okolju prijazni šoli, kjer poskrbimo za uravnotežen telesni,
duševni in socialni razvoj. Veliko ur preživimo zunaj šolskih klopi (imamo kar dve učilnici v naravi in lepo urejen šolski park),
učenci pa radi pridobivajo znanje kar v bližnji okolici.

Uh, kako je zdravo in dobro.

Ob dnevu Zemlje podelimo učencem priznanja.
Učence okoljsko ozaveščamo pri pouku in tudi v raznih delavnicah, kjer delamo z naravnimi materiali in ustvarjamo zanimive
predmete iz odpadne embalaže.

Z lovcem odkrivamo lepote gozda.

Naj vam predstavim nekaj utrinkov iz našega pestrega programa
EKO in ZDRAVE šole.

Zelenjava malo drugače. (izbirni predmet Okoljska vzgoja)
V Selniškem sadovnjaku

Jeseni smo bili v selniškem sadovnjaku, kjer smo izvedeli mnogo zanimivosti, pomagali pa smo tudi obirati jabolka. V šoli jih
radi jemo – vsak dan jih imamo na razpolago, ker sodelujemo
v »Evropski shemi šolskega sadja«. Saj poznate pregovor: »Eno
jabolko na dan prežene zdravnika stran!« Članice EKO krožka so
nastopale ob prazniku jabolk, otroci pa so pripravili razstavo risbic in izdelkov na to temo.
Vse leto izvajamo EKO bralno značko. Učenci berejo in se
hkrati ekološko ozaveščajo ob zanimivih vsebinah različnih
knjig, brošur, revij in pesmic. EKO bralna značka pripomore k
izboljšanju bralnih sposobnosti otrok in razumevanju prebranega. Ko učenec prebere knjigo, ustvari izdelek po svoji želji.
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Posebno pozornost posvečamo dnevom, ki so povezani z ohranjanjem našega planeta. Po šolskem radiu imamo prispevke, pri
razrednih urah se o teh dnevih pogovarjamo, vključujemo se v
razne natečaje in projekte, ki so povezani s tem, pripravljamo
pa tudi razstave.
Na šoli uspešno potekajo različne zbiralne akcije, v katere se
vključujejo tudi starši otrok in drugi občani. Zbiramo stari papir,
kartonsko embalažo, izrabljene tonerje, trakove in kartuše, baterije ter zamaške.
Naši učenci radi nastopajo in pokažejo svoje znanje tudi drugim. Na podelitvi Zlate vrtnice so dokazali, da obvladajo različne
dejavnosti (ples, petje, igranje, recitiranje, napovedovanje …).
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Svoje dejavnosti in izdelke je šola 19. marca predstavila na sejmu Altermed v Celju. Predstavitev je odlično uspela, šestošolca
pa sta tam tudi pekla jabolčne dobrote iz biosestavin.
Dobro sodelujemo z društvi v kraju in z občino Selnica ob Dravi.
Že nekaj mesecev delamo skupaj v projektu »Z roko v roki – ustvarjajmo skupaj«, ki ima za temeljni cilj izboljšati in bogatiti kulturno, družbeno, socialno ter športno življenje na območju LAS
Jabolko. V okviru tega projekta so ob svetovnem dnevu voda
malčki iz vrtca in tretješolci izdelali risbice, ki so na ogled v prostorih občine. Pokrovitelji tega projekta so:
Učenci so merili svoje znanje o okolju na EKO kvizu (tema: Natura 2000), udeležili so se EKO bralnega maratona v Mariboru, anketirali so prodajalce in kupce na EKO tržnici, vsi smo poslušali
predavanja o zdravju in nasilju v družini, po šolskem radiu izvajamo minutko za bonton, poudarjamo pomen zajtrka in pitja
vode, rojstne dneve praznujemo brez sladkarij, uvajamo nove
prehranske smernice, ločujemo odpadke, učimo se sprejemanja
drugačnosti in še bi lahko naštevali.
V aprilu se bomo udeležili največje slovenske okoljske akcije, ob
dnevu Zemlje bomo imeli EKO dan in »zelene« dejavnosti, 15.

Novoletni aranžmaji. (izbirni predmet Rastline in človek)

maja bo dan druženja treh generacij, vključili se bomo tudi v
program ob občinskem prazniku – verjemite, da nam dela, idej
in načrtov nikoli ne zmanjka.
Vsako leto prejmemo EKO zastavo kot najvišje priznanje za dobro delo na področju trajnostnega razvoja in okoljske vzgoje.
Prepričani smo, da jo dobimo tudi letos.
Ne pozabite - od jutra do mraka sonce vas čaka. Izkoristite ga!
Manja Kokalj, prof.
(koordinatorica EKO in Zdrave šole)
Foto: Manja KOKALJ

Ob dnevu brez cigarete

Mentorice z ravnateljico

Na predstavitvi EKO šol v Celju
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Kurjenje v naravi
dovoljeno le izjemoma
»Sežiganje vseh vrst komunalnih odpadkov, kot so papir, karton,
plastika, tekstil, pohištvo in drugo, kar zajema tudi zeleni vrtni
odpad z zelenic, odpadne veje, travo in listje, je po veljavnih
predpisih popolnoma prepovedano.«
Da je kurjenje v naravi popolnoma prepovedano, je v skladu z
republiško zakonodajo. Prepovedano je sežiganje ostankov s
kmetijskih površin in iz gozdov oziroma je dopustno le izjemoma
in pod strogimi in natančno določenimi pogoji.
Izjemoma je kurjenje zelenega odpada v naravi mogoče, če je
kurišče obdano z negorljivim materialom in ko v prostoru okoli
kurišča ni gorljivih snovi. Kurišče mora biti oddaljeno vsaj 50
metrov od gozda in vsaj 100 metrov od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi. Ves čas kurjenja
ali sežiganja je potrebno kurišče varovati in nadzorovati, po
končanem delu pa se mora ogenj pogasiti ter kurišče pokriti z
negorljivim materialom. Kurjenje, sežiganje ali uporabo odprtega ognja je potrebno prekiniti v primeru, ko je povprečna
hitrost vetra večja od 5 m/s, ali ob sunkih vetra, ki so močnejši
od 10 m/s. Prav tako se pri kurjenju ne sme uporabljati gorljivih
tekočin ali materialov, ki pri gorenju razvijajo močan dim ali
strupene pline oziroma so kako drugače škodljivi za okolje.
Takšno ravnanje izhaja iz Kjotskega protokola, s katerim se je
Slovenija zavezala, da bo sodelovala pri varovanju podnebja
in zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, med katerimi se na
prvem mestu navaja prav ogljikov dioksid, ki je produkt gorenja.

trave in drugih ostankov, čiščenju gozdov, travnikov, sadovnjakov in drugih površin gasilci priporočajo:
• Izberite primeren prostor in posvetite pripravam dovolj časa.
• Prepričajte se, ali je vreme primerno (veter).
• Kurite na dovolj veliki razdalji od gozda, hiš ali gospodarskih
poslopij.
• Naenkrat kurite manjšo količino materiala.
• Materiala ne prižigajte z vnetljivimi tekočinami.
• Pri sebi imejte vedno pripravljeno vodo ali gasilni aparat, če bi
bilo treba ogenj hitro pogasiti.
Ob razglasitvi povečane nevarnosti od strani Uprave za zaščito
in reševanje je prepovedano vsako kurjenje v naravi!

Kuriti ali ne kuriti, to je sedaj vprašanje....

Ljudje se pogosto obračajo na gasilce za nasvet pri sežiganju
suhe trave, grmičevja in drugih organskih ostankov v naravi.
Tokrat ne bom pisal o povečani ogroženosti za požare v naravi, ki
jo tako razglasi URSZR, ker takrat veljajo druga pravila. Celotna
uredba je v Uradnem listu RS št. 4/2006 z dne 13.1.2006.
SEŽIGANJE RASTLINSKIH OSTANKOV V NARAVI

Gasilci opozarjajo pred kurjenjem v naravi

Sezona požarov v naravi se v zadnjih letih zaradi tople in suhe
jeseni in pomladi podaljšuje. Najpogostejši povzročitelj je človek
s svojo nepremišljeno dejavnostjo.

Zaradi kurjenja v naravi prihaja zadnje čase do vedno več
travniških požarov, zato pozivajo občane k previdnosti. Gasilci
bi radi opozorili vse, ki v spomladanskem času kurijo, saj lahko
ogenj zelo hitro uide nadzoru. Posledice so nepredvidljive, še
posebej zaradi vetra. Da ne bi ogrožali sebe, sosedov in narave,
opustimo kurjenje v naravi. Tudi posledice in škoda, ki lahko
nastanejo s kurjenjem v naravi, niso zanemarljive, da o dimu,
ki se širi po naselju in povzroča slabo voljo med ljudmi, niti ne
govorimo.
Pri spomladanskem čiščenju - kurjenju in požiganju podrasti,
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Požare zanetijo lastniki zemljišč, ki želijo s kmetijskih površin
odstraniti organsko maso zaradi lažjega obdelovanja ali zaradi
čiščenja površin v prepričanju, da je to za kmetijsko površino
koristno. Mnogi so namreč zmotno prepričani, da s požiganjem
trajno uničijo plevel in zemljo pognojijo s pepelom. Takšna oblika spravila organske mase s kmetijske površine je tako z vidika
varstva okolja kot z vidika agrotehnike najbolj neprimerna in
neutemeljena.
OKOLJSKI RAZLOGI
Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem, da se
zaradi požarov v naravi povzroča tudi velika okoljska škoda, da
se pri kurjenju širi neprijeten vonj; to je zelo neprijetno v urbanih okoljih. Posebej skrb vzbujajoče pa je dejstvo, da se zaradi
ognja, ki ne razvije dovolj visoke temperature, v zrak sproščajo
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strupeni plini, dim ter saje, ki so po dognanjih strokovnjakov
toksični in karcinogeni. Glej tudi Evropsko direktivo o kakovosti
zunanjega zraka!
RAZLOGI Z VIDIKA AGROTEHNIKE IN AGROKULTURE
Praviloma s kurjenjem rastlinskih ostankov povzročamo negativne posledice za tla oziroma rodovitno prst. Pri kurjenju organske mase so tla izpostavljena visoki temperaturi, ki ni značilna za
ta pedološki horizont. Visoka temperatura povzroča, da poleg
mase, ki jo želimo sežgati, popolnoma propadejo občutljive vrste
kmetijskih rastlin, ki bi jih še želeli obdržati. Ogenj in visoke temperature celo stimulirajo razvoj semena nekaterih trdovratnih
plevelov, ki se jih bomo s težavo, predvsem pa z višjimi stroški,
znebili. Ogenj rastišče s svojim delovanjem tudi zakisa, v kisli
frakciji tal pa uspevajo le manj intenzivne rastline in nekateri
pleveli. Površina sicer po sežiganju z zakasnitvijo ozeleni, toda
botanična sestava vzniklih rastlin bo na takšnih površinah po
biološki in krmni vrednosti bistveno slabša. V zgornjem zračnem
sloju ornice, torej na površini, kjer sežigamo, je največja količina
koristnih mikroorganizmov, ki iz organskih ostankov v procesu
humifikacije proizvajajo rastlinam potreben humus. V tem sloju
so tudi drobnoživke, ki skrbijo za proizvodnjo in strukturo humusa in strukturo tal. Visoke temperature, ki jih povzroči ogenj,
uničijo velik del drobnoživk in humusa v tleh, tla brez humusa
pa so praktično nerodovitna.
V zadnjih letih se z linearnim zmanjševanjem staleža živine
zmanjšuje tudi delež humusa v tleh, zato bi morali težiti ravno
k temu, da bi čim več organskih ostankov zaorali v zemljo in ne
sežigali. S tem ukrepom bi tudi blažili učinke suše. Sežiganje
trave oziroma organskih ostankov na njivah in vrtovih pa ni
primerno le z biološkega vidika. Gost, jedek, bel dim moti bližnjo
soseščino; to pa seveda ni najbolj prijazna gesta.
Požgana tla v nagibu so ob večjem deževju dosti bolj izpostavljena eroziji in nevarnosti plazenja.
Delček neprevidnosti in precenjevanje lastnih sposobnosti pa
sta lahko razloga, da goreča površina preide na področje, ki ga
ne želimo požgati; to lahko povzroči veliko materialno škodo in
ogrozi človeška in živalska življenja.
Za vzdrževanje kultivirane krajine so bistveno primernejši
postopki z organsko maso, kot so podoravanje, redna košnja,
mulčenje ali kompostiranje.
Uredba o ravnanju z odpadki določa splošna pravila ravnanja
z vsemi odpadki, tudi komunalnimi. Po uredbi je odpadke prepovedano puščati v naravnem okolju, odmetavati ali nenadzorovano obdelovati (predelati ali odstraniti). To pomeni, da je
tudi kurjenje odpadkov v naravi kot način njihovega nenadzorovanega odstranjevanja prepovedan.
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KAJ STORITI, ČE ZAGORI V NARAVI ?
Pri požaru, zlasti če gorita suha trava in podrast, se sproščajo
zelo visoke temperature. Zgornja plast zemlje se, še posebej v
suhem obdobju, ko je izsušena, zelo segreje. Zaradi tega veliko
rastlinskih koreninic in humusa zgori. Preživijo le bolj odporne
rastline, to je ponavadi manj vredno rastlinje. Na požarnem
območju se zato lahko vegetacija tudi spremeni. Bolj kakovostna, a občutljivejša propade, manj kakovostna in bolj odporna pa preživi in se razbohoti. Ostanke gorenja (pepel) odnašata
veter in padavinska voda, s tem pa se siromašenje zemlje in
erozija še zvečata. Poleg tega se pri gorenju organskih snovi
sproščajo škodljivi plini, ki onesnažujejo ozračje.
Požari so neposredno življenjsko nevarni tudi za živali, saj jim
spreminjajo varovalne, gnezdilne in prehranske razmere. Posledice požara v naravi oziroma njihovi negativni vplivi na živali
so zato lahko usodni in dolgotrajni. Požarom so najbolj izpostavljene živali, ki imajo majhna bivalna območja, in tiste, ki živijo v
podrasti, v plasteh odpada ali v zgornji plasti zemlje. Te ponavadi v požarih propadejo. Obdobje pojavljanja požarov v naravi
sovpada tudi z obdobjem ptičje gnezditve in vzreje mladičev.
Odrasle živali ognju sicer lahko uidejo, zalega pa v požarih
praviloma propade.
KAJ LAHKO TOREJ STORITE ?
1. Ostanite mirni in razsodni. Ocenite, kakšen je požar. Če je to
manjši začetni požar, če je šele zagorelo, skušajte požar pogasiti
sami.
2. Pri gašenju morate paziti predvsem na svojo varnost. Požara
se lotite s priročnimi gasilnimi sredstvi: z vodo, brinovimi ali
smrekovimi vejami ter z zemljo ali peskom. Gašenje požarov
v naravi je najuspešnejše z vodo. Zadostno količino vode preprosto zlijte na ogenj. Ogenj mora povsem ugasniti. Z brinovimi
ali smrekovimi vejami udarjajte po površini, ki jo je zajel ogenj,
ali pa jih vlecite po robu goreče trave. Če imate pri roki kramp
ali lopato, lahko prekopljete rušo in s tem preprečite širjenje
požara. Manjšo površino, ki jo je zajel ogenj, lahko posipate tudi
s peskom ali zemljo, dokler povsem ne ugasne.
3. Sami gasite le, če požar ne presega vaših zmožnosti. Če požaru
niste kos, nemudoma pokličite center za obveščanje na številko
112, najbližjo gasilsko enoto ali policijo.
Po telefonu sporočite naslednje podatke:
- svoje ime in priimek,
- kaj in kje gori,
- kratek opis požara,
- v katero smer se požar širi in kaj ogroža,
- če je možno, povejte tudi, kje boste počakali gasilce zaradi dodatnih informacij.

Uredba tudi določa, da je treba vse odpadke obdelati (predelati ali odstraniti). Obdelavo mora zagotoviti imetnik odpadkov,
ki jih mora obdelati sam oziroma jih mora prepustiti pristojnim
službam. V skladu z uredbo o obdelavi biološko razgradljivih
odpadkov obdelava pomeni kompostiranje, anaerobno razgradnjo, mehansko-biološko obdelavo ali katerikoli postopek higienizacije teh odpadkov, nikakor pa ne sežiganje v naravnem
okolju. Določena pravila veljajo tudi za oddajo odpadkov, saj
mora imetnik odpadkov zagotoviti, da se odpadki ne mešajo, da
jih je kasneje mogoče obdelati.
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Z dodatnimi informacijami, ki jih lahko poveste gasilcem
na kraju požara, lahko veliko prispevate k učinkovitejšemu
gašenju.
KAJ STORITI PRI SEŽIGANJU ODPADKOV NA POLJIH IN VRTOVIH ?
Odpadki naj bi se v naravi sežigali le podnevi med 8. in 18. uro,
ob stalnem nadzoru odraslega človeka. Ob vetrovnem vremenu
odpadkov ne sežigajte. Kraj njihovega sežiganja naj bo oddaljen
najmanj 100 m od stanovanjskih in drugih zgradb, najmanj 50 m
od javnih prevoznih poti in najmanj 20 m od parkovnih površin,
skupin dreves in zaščitenih rastlin.
Ogenj pogasite tako, da žerjavico polijete z vodo ali jo posujete
z zemljo ali peskom, nato pa jo še poteptate.
Če nameravate sežigati večje količine naravnih odpadkov, obvestite o kraju in času njihovega sežiganja odpadkov tudi gasilce
oziroma center za obveščanje na številko 112.
V obdobju velike požarne nevarnosti je prepovedana uporaba

odprtega ognja v naravi. Po razglasitvi velike požarne nevarnosti
je treba dosledno upoštevati predpisane ukrepe.
V sušnem obdobju se je treba v naravi izogibati predvsem:
• nenadzorovani uporabi ognja in sežiganju odpadkov, zlasti na
njivah, vrtovih;
• sadovnjakih in vinogradih, ki so v bližini gozdov;
• kajenju v gozdovih in njihovi neposredni bližini;
• kurjenju žarov zunaj urejenih kurišč.
“Imetnik odpadkov, ki je fizična oseba in ne ravna v skladu z
omenjenimi zahtevami uredbe, se za prekršek kaznuje z globo
od 1200 do 1400 evrov.”
Upam , da sem vam malo olajšal odločitev o kurjenju v naravi.
Zapisal: Brane ŽAUCER,
višji gasilski častnik I. stopnje

SELNIŠKI KARATEISTI
OSVOJILI 79 MEDALJ
Karateisti Karate kluba Selnica ob Dravi so lansko sezono
končali zelo uspešno, nič manj vzpodbudna pa ni letošnja.
Tako kot na vseh področjih tudi pri karateistih ob koncu leta
razglasijo najboljše. Za leto 2009 je v Karate klubu Selnica ob
Dravi dobil najvišje priznanje “Naj karateist” Željko Panzalovič,
in sicer v kategoriji kate mladinci. Da so tudi ženske lahko odlične
športnice, je z drugim mestom dokazala Sara Ketiš, in sicer v
kategoriji kate starejše deklice, takoj za njo na tretje mesto pa
se je uvrstil Žan Pintar, in sicer v kategoriji kate med kadeti.
Vsi trije najboljši so dobili denarne nagrade, za prvo mesto 100
evrov, za drugo 70 in za tretje 50 evrov. V klubu pa poudarjajo,
da je med ostalimi še veliko takih, ki niso dosti zaostali za vodilnimi, kar je dokaz da imajo kopico dobrih karateistov.
ANA IN ŽELJKO OSVOJILA DRUGO MESTO NA POKALU NESTL
ŽGANK
Ana Robič je na začetku letošnjega leta že dokazala, da gre
nanjo v prihodnje še računati. V začetku februarja letos je na
mednarodnem turnirju Nestl Žgank v Velenju med kadetinjami v borbah +54kg osvojila odlično drugo mesto. Lanskoletni
najboljši karateist Željko Panzalovič je v kategoriji mladinci,
kate, osvojil prav tako drugo mesto, Marcel Kobal, ki je prvič
nastopil na mednarodnem turnirju, je med malčki v katah osvojil tretje mesto. Sara Ketiš je bila med deklicami v katah peta, izpadla je komaj v četrtem kolu, saj je bilo deklic kar 45. Nino Šket
je osvojil dve peti mesti, eno v katah in eno v borbah. Skupen
izkupiček tega turnirja, na katerem je nastopilo 350 tekmovalcev iz petih držav je; tri medalje, dve srebrni in ena bronasta in
tri peta mesta.

Vidnejšega rezultata ni dosegel, je pa bila to zanj nova velika
izkušnja, ki bo temu, sicer izjemnemu selniškemu karateistu v
prihodnje prišla še kako prav.
Ob koncu naj dodam še to, da Karate klub Selnica ob Dravi
vabi vse mlade nadobudne fante in dekleta, da se septembra
pridružijo zagotovo najboljšim športnikom v občini in tako čim
aktivneje preživijo prosti čas. S pridnim delom uspeh nikakor ne
more izostati.
Besedilo: Danica KSELA
Fotografije: arhiv Karate kluba Selnica ob Dravi

ZLATA LIGA ROTTERDAM
V soboto in nedeljo, 13. in 14.marca 2010, je v Nizozemskem
Roterdamu potekala kot že nekaj let do sedaj zlata liga v karateju. Več kot 500 tekmovalcev iz tridesetih držav se je pomerilo
samo v članskih kategorijah. Prvič so se zlate lige udeležili tudi iz
selniškega kluba, Blaž Toplak je nastopil v borbah -84kg.
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GRADIŠČE NA KOZJAKU – VAS, KI ŽIVI

Vas Gradišče na Kozjaku je majhno, raztreseno naselje v občini
Selnica ob Dravi. Poleti se kopa v prelepi naravi, pozimi pa ji
svoj čar daje zasnežena narava. Včasih je veljalo, da mora vsaka
vas imeti cerkev, gostilno in trgovino. Gradišče žal nima nič od
tega. Vas je celo razdeljena med dve fari, in sicer Sv. Duh na
Ostrem vrhu in Kaplo. Nima tudi tipičnega vaškega jedra. Center
kulturnega življenja je v Domu krajanov in šoli, kjer potekajo
različni kulturni dogodki, ki jih organizirajo KUD, Društvo kmetic
in šola. Prireditev pa je kar veliko in so zelo kakovostne, tako da
se jih ne bi sramoval niti kakšen večji kraj.
V lanskem letu, v mesecu septembru, so Ljudske pevke z
gosti obeležile 21- letnico delovanja s koncertom Spomini iz
Gradišča in predstavitvijo zgoščenke. S pesmijo in humorjem
so napolnile dvorano in tako ohranjajo tradicijo in izročila v
pesmi za kasnejše rodove.
Mesec december je znan po tem, da imajo otroci vseh starosti kar tri priložnosti za veselje. Tudi v Gradišču nas je najprej
obiskal Miklavž. Otrokom je povedal zelo lepo pravljico in jih
presenetil z darilom. Na Miklavževem večeru je sodelovalo več
pevskih zborov in ansamblov.
Denar od prodanih vstopnic je bil namenjen za dobrodelne
namene.
Učenci šole in vrtca pa so pripravili kulturni program dedku
Mrazu, ki jih je tudi obdaril.
Kultura je vir naše narodne identitete. Skozi njo se kaže naše
duhovno bogastvo. Tega se zavedamo tudi v Gradišču. Zato so
ob slovenskem kulturnem prazniku člani KUD-a organizirali prireditev z recitacijo, pravljico in razstavo knjig iz naše knjižnice.

Božiček je prišel s Slemena in pripravil lepo igrico ter obdaril otroke.

Naš kraj je eden izmed redkih manjših krajev, ki se lahko pohvali
z društveno knjižnico. Deluje že od leta 1952. Ima veliko lastnih
knjig, vsako leto pa se gradivo menja v sodelovanju z Mariborsko knjižnico. Dostopna je vsem krajanom, zato lahko vsak najde kaj zase in se notranje obogati.
Večkrat pa v naši dvorani gostujejo tudi amaterske gledališke
skupine iz drugih krajev, ki popestrijo življenje v kraju.
Čeprav je kraj majhen, je dogajanje v njem bogato in raznovrstno. Treba je le znati gledati in videti.
Viktorija PUPAHER
Foto: Viktorija PUPAHER

Iz knjižnice v Gradišču na Kozjaku.
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Športno društvo Turbina
zaključilo zelo uspešno sezono 2009
Športno društvo Turbina si je na začetku leta 2009 zastavilo ogromno ciljev, ki smo jih članice in člani vse leto vestno
uresničevali in jih kljub velikemu pomanjkanju denarja izpeljali
do konca. Vsaka sekcija se je trudila po svojih najboljših močeh
in izpeljala veliko prireditev, ki so žele uspehe ne samo znotraj
našega območja, temveč tudi zunaj njega. Timsko sodelovanje
znotraj društva, sodelovanje z Občino Selnica ob Dravi in Osnovno šolo Selnica ob Dravi ter sodelovanja z drugimi društvi
od blizu in daleč so pripomogla k ugodni rešitvi naših zastavljenih ciljev in v prihodnosti si želimo še veliko tako uspešnih
sodelovanj.

zbiranje vzponov na Sv. Duh na Ostrem vrhu, se je pričela 1.
aprila in zaključila 13. septembra 2009. so se na omenjeni vrh
pripeljali kar 400-krat, glavni kobanski korenjak pa je postal
kolesar z 42-imi vzponi.
Poleti je bilo organiziranih več krajših izletov po domači okolici,
v septembru pa so se podali na kolesarski izlet od Šentilja po
avstrijski strani do Gornje Radgone in nazaj po slovenski strani
prek Sladkega Vrha. Ta bo zaradi vzponov v spominu ostal zlasti
nežnejšemu spolu. Omeniti je potrebno še udeležbo na Pohorskem maratonu, Maratonu Poli, kolesarjenje v spomin na Bena
DOLINŠKA na Areh, kolesarjenje ob Jezernikovih dnevih z vz-

Tekaška sekcija je razglašena za najboljšega organizatorja
Štajersko-Koroškega pokala.
Za tekači ŠD Turbina je zelo pohvalno leto. Organizirali so že 6.
gorski tek na Sv. Duh na Ostrem vrhu, ki je potekal v nedeljo,
30. avgusta. Tekme se je udeležilo 40 tekačic in tekačev iz vse
Slovenije. Padel je celo rekord teka, saj je tekmovalec Jože Manfreda izboljšal zadnjo najboljšo časovno uvrstitev. Član našega
društva, David Valenti, se je moral zadovoljiti z drugim mestom,
vendar smo prepričani, da mu letos prvi naslov ne bo ušel. Organizacija gorskega teka je bila na skupščini Štajersko-Koroškega
pokala razglašena za najboljšo; na to smo v klubu zelo ponosni,
predvsem pa hvaležni našemu vodji tekaške sekcije Janezu MIUCU, ki si vsako leto naloži nalogo še izboljšati delovanje sekcije;
to mu vsekakor uspeva.
Poleg gorskega teka je bil organiziran tudi tradicionalni Selniški
tek z vsaj 72-imi udeleženci, prav tako pa smo glavni nosilci Pokala treh občin, kjer poleg selniške sodelujeta še Občina Ruše
in Občina Lovrenc na Pohorju. Rezultati in udeležba na lanski
omenjeni tekmi so spodbudni in prireditev želimo organizirati
tudi v letu 2010.
Decembra je bila drugič v okviru občine organizirana prireditev »Teci, hodi, zdrav bodi«, ki je rekreativnega pomena.
Udeležencev je bilo več kot 40 in tudi tokrat smo se dobrosrčno
organizirali in simbolične prispevke namenili Rdečemu križu
Slovenije v Selnici ob Dravi.

ponom na Klopni vrh. S člani kolesarskih sekcij iz Ruš in Lovrenca na Pohorju se dogovarjamo za izvedbo Pokala treh občin,
kjer bi se vzponi na Areh, Klopni vrh in Sv. Duh na Ostrem vrhu
točkovali za skupni pokal; to bi lahko pomenilo večje število
udeležencev na posameznih vzponih. Kolesarji ŠD Turbina pa
se bodo v prihodnje ob večjih prireditvah še laže prepoznavali,
saj so si s težko privarčevanim denarjem končno kupili športne
drese.

Največji Kobanski korenjaki so kolesarji ŠD Turbina.
Osrednja kolesarska prireditev Kobanski korenjak, ki pomeni
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V Sekciji motokros in Sekciji Bistrica-Slemen je vsako leto več
članov.
Sekcija motokros je v letu 2009 uspešno zaključila vse začrtane
dejavnosti. V preteklem obdobju se jim je priključilo kar nekaj novih članov, simpatizerjev in gostov iz drugih krajev. Ker
je ta šport povezan s precejšnjo mero adrenalina, je primarna
skrb motokrosistov povezana predvsem z varno in tehnično
dovršeno vožnjo z off-road enduro motocikli in štirikolesniki,
v zimskem času pa tudi z motornimi sanmi. Svoje delovanje in
znanje so nadgrajevali z obiski in ogledi tekem v Orehovi vasi
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(svetovni pokal in Pokal Akrapovič), z ekskurzijo na Avto-moto
show na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, aktivno pa so
se udeleževali treningov na poligonih v Slovenj Gradcu, na
Madžarskem in Hrvaškem. Kobanske korenjake so spremljali na
vzponu na Sv. Duh na Ostrem vrhu, sodelovali pa so tudi pri šoli
varne vožnje in učenju pravilne tehnike spoznavanja motokrosa
in štirikolesnikov v Orehovi vasi.
Člani Sekcije Bistrica-Slemen se redno zbirajo na nogometnem
igrišču na Spodnjem Slemenu in vestno skrbijo za njegovo urejanje in aktivno uporabo. Sprehajalec, ki ga pot ponese do kraja
ob Dravi, hitro opazi skrbno pokošeno travo in urejeno okolico,
med vikendi ob lepem vremenu pa je to zbirališče mladine, ki se
rada športno udejstvuje in pomeri v igranju nogometa v idilični
naravi. Igrišča pa ne uporabljajo samo naši člani, temveč tudi
drugi lokalni prebivalci, ki zdaj, ko je prostor urejen, radi pridejo
blizu. V prihajajočem obdobju želimo organizirati kakšen turnir
članov in drugih ljubiteljev nogometa in upamo, da naše želje
ne bodo splavale po bližnji Dravi.
Zimska sekcija je ponovno aktivna.
Člani Zimske sekcije so v prejšnjih letih delovali predvsem
na smučišču pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, kjer so upravljali z
vlečniško napravo in izvajali reševalno in nadzorniško delo. Po
prenehanju obratovanja smučišča so svoje pridobljeno znanje
in izkušnje uporabili na smučiščih na Pohorju in prireditvah, ki
so bile organizirane na področju naše občine.
V letu 2009 so uspešno opravili izobraževanje in preizkus znanja
iz nudenja prve medicinske pomoči, ki ga je organizirala in izvedla GRS Maribor. Po programu letnega izobraževanja so se
člani udeležili tečaja in vaj ter pridobili licenco za reševanje
ponesrečencev s težko dostopnega terena ter licenco za
reševanje iz višin in iz visokih zgradb ter licenco za reševanje
s pomočjo helikopterja. Skozi vse leto druge člane ŠD Turbina
spremljajo na organiziranih prireditvah ter skrbijo za varnost
udeležencev.
Odbojkaricam je uspel veliki met.

Dekleta, ki smo v 3. odbojkarski ligi nastopila prvič, sem vodila
Urška BREZNIK in kljub številnim težavam z organizacijo prevozov, z obiskom treningov (zaradi šolskih, službenih in osebnih
obveznosti), neutemeljene prekinitve sodelovanj igralk in nenazadnje tudi ponovitve starih poškodb smo odbojkarsko sezono izpeljale do konca s celo osmim osvojenim mestom med
21-imi ekipami. To je vsekakor odličen rezultat. Vsem vztrajnim
dekletom se zahvaljujem za potrpežljivost in kolegialnost in
verjamem ter upam, da v takšni končni zasedbi ostanemo še
naslednje leto ter dokažemo, da obstoječa ženska članska odbojkarska ekipa še ni rekla zadnje besede.
Na mladih v Selnici šport stoji.
Nazadnje bi rada omenila aktivno delovanje društva na področju
razvoja športa pri mladini. Ne morem mimo tega, da je v društvu
več kot polovica mladih nadebudnih športnikov, željnih športnih
udejstvovanj, ki smo jim jih tudi, kolikor se je dalo, omogočili.
O tem priča število mladih članov, ki jih je samo pri odbojkarski sekciji več kot 95, in število tekem, ki jih je bilo več kot 20.
Čez vse leto so se pridno udeleževali tekem, treningov in drugih
športnih prireditev ter ob vsem tem dosegali zelo dobre rezultate. Telovadnica osnovne šole v Selnici je polna vadbenih terminov, ki jih pod okriljem našega društva izvajajo strokovno usposobljeni društveni vaditelji oziroma trenerji. Na teden imamo
devet popoldanskih terminov, ki so polno zasedeni.
V državnih tekmovanjih nastopajo štiri mlade odbojkarske
ekipe: ekipa MINI odbojke za deklice, ekipa MALE odbojke za
deklice, ekipa starejših deklic in ekipa kadetov. Njihovi rezultati
so zelo dobri, vendar o končnih še ne moremo govoriti, ker tekmovanja še niso zaključena. Povedati pa moram, da je bilo pet
odbojkarskih turnirjev tudi v Selnici; na to smo zelo ponosni.
Glede na to, da so mladi igralci zelo pridni, spretni in perspektivni, jim tudi v prihodnje želimo omogočiti čim več treningov
in tekmovanj ter s tem tudi napredovanj v razvoju in znanju.
Ekipe sta vodili športna učiteljica Jitka Štumper in študentka
Nika Maučnik, ki bo kmalu diplomirana trenerka odbojke.
Ekipa, ki prav tako nosi ime OK Turbina, je ekipa starejših veteranov, ki sicer nastopa pod okriljem društva upokojencev, vendar
njihovi odlični rezultati pričajo o tem, da so ena najboljših, če ne
celo najboljša ekipa veteranov v Sloveniji.
Najpopularnejša športna panoga v Selnici je odbojka.
Odbojkarska udejstvovanja članov potekajo tudi zunaj dvoranske odbojkarske sezone, v poletnih mesecih, ko se dobivamo na
peščenih odbojkarskih igriščih. Rezultat tega je že tradicionalni
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Tudi odbojkarice in odbojkarji so izbrane cilje v sezoni 2009/2010
uspešno izpeljali do konca kljub finančnemu primanjkljaju. Obe
članski ekipi sta tako vse leto trenirali brez trenerja, moške je
vodil igralec Matjaž HROVATIN, in po 14-ih odigranih tekmah
med šestimi ekipami so fantje obstali na odličnem četrtem mestu. Med moške ekipe štejemo tudi rekreativno ekipo mlajših
veteranov, ki se vsaj enkrat na teden zaradi druženja in zdravega
načina življenja dobiva v telovadnici osnovne šole.
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turnir odbojke na mivki, ki vsako leto privabi več ekip. Tudi v razvoju organiziranja odbojkarskih turnirjev bi radi naredili korak
naprej in svoje delovanje še povečali in kakovostno bolj pripravili. Tudi že tradicionalne Odbojkarske igre v decembru so prijetno
druženje, katerega si bomo prizadevali ohraniti in bolje pripraviti, pri tem pa moram opozoriti zlasti na timsko sodelovanje vseh
članov odbojkarske sekcije.
»Športno« miklavževanje
V letu 2009 je društvo prvič organiziralo tudi »športno«
miklavževanje. Miklavž nas je namreč obiskal in nagovoril 5. decembra na odbojkarski tekmi članic in članov v Limbušu. Najbolj
so se ga razveselili seveda mladi športniki, ki so prišli navijat za
omenjeni ekipi, s tem pa je društvo želelo majhno nagrado za

pridno delo nameniti ravno otrokom. Menim, da nam je to tudi
uspelo.
Če povzamem, je bilo preteklo leto zelo aktivno, pripravljeni
smo bili na nove izzive in udejstvovanja. Iz dneva v dan skušamo
uresničiti naše želje in cilje in menim, da nam vse zastavljeno
postopoma uspe doseči s trdim delom in timskih sodelovanjem.
Hvala gre ne samo vodstvu kluba, temveč vsakemu posameznemu članu z željo po zdravem sodelovanju in pomoči. Želimo si,
da bi takšnih odzivov bili deležni tudi v prihodnje, zato kmalu
načrtujemo »vsedruštveni« piknik s športnimi igrami in veselimo se že, da bomo končno vsi člani združeni v igri in zabavi.
Zapisala: Urška BREZNIK
Foto: arhiv ŠD Turbina

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO
SELNICA OB DRAVI
Pomlad je prišla, narava se bo začela prebujati, zimski meseci pa
so kot nalašč za to, da se življenje malo umiri. V teh mirnejših
mesecih je tudi prelom leta in za leto, ki se je poslovilo, je treba položiti račune. Večina društev v našem kraju jih polaga na
občnih zborih, gasilci nismo nobena izjema in takšno polaganje
računov smo imeli 27. februarja, stosedmo po vrsti.
PGD Selnica ob Dravi deluje na večjem delu območja občine
Selnica ob Dravi, območje, katerega pokrivamo,n pa sega od
Bistrice pa do Šturma in od reke Drave do državne meje z Republiko Avstrijo pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Občino si delimo s
PGD Slemen, spadamo v III. kategorijo društev po kategorizaciji
GZS in imamo status osrednje enote v občini Selnica ob Dravi. In
kakšne so zahteve, kadar ima društvo takšno kategorijo in status? Zahteva se najmanj 32 operativnih gasilcev, ki morajo biti
ustrezno usposobljeni in opremljeni. Za svoje delo morajo imeti
na voljo najmanj tri vozila, od tega dve s cisterno, poveljnik mora
biti najmanj gasilski častnik, reakcijski čas pa je lahko maksimalno pet minut. V naših vrstah imamo 38 operativnih članov,
od tega je pet pripravnikov, ki bodo izpit za gasilca opravili v
kratkem, osem mož nosi čin častnika različnih stopenj, drugo
so možje s strokovno izobrazbo gasilec in nižji gasilski častnik
različnih stopenj. Izurjenih imamo enajst nosilcev IDA, trinajst
je strojnikov, štirje so uporabniki motorne žage, devet jih ima
specialnost uporabnika radijskih zvez, imamo enega tehničnega
reševalca, potapljača in reševalca s pomočjo helikopterja. Kar
pestra je paleta vsega, kar znamo, vendar je takrat, ko je nuja,

vsega premalo, zato vsako leto širimo izobrazbeno strukturo
operativcev. Dejanski reakcijski čas naše enote je krajši, kot to
zahtevajo pravila.
Naloge, ki so nam zaupane, opravljamo na podlagi izdelanega
Operativnega načrta, ki je del enakega dokumenta GZ Ruše, v
katero spadamo. Sklenjeno imamo tripartitno pogodbo med
Občino Selnica ob Dravi, Gasilsko zvezo Ruše in našim PGD,
v tem dokumentu pa so zapisane naloge, ki jih opravljamo,
in finančna sredstva, ki jih dobivamo iz naslova lokalne skupnosti za naše delovanje. Za morebitna investicijska sredstva se
sklepajo posebne pogodbe.
Program dela, ki smo si ga zastavili za lansko leto, smo v veliki
meri izvedli. Bili smo pri maši, postavili smo majsko drevo, sodelovali na prireditvah ob občinskem prazniku in tam izvajali tudi
požarno stražo. V navezi z GZ Ruše smo bili organizatorji prvega
regijskega srečanja gasilskih veteranov regije Maribor v prireditvenem šotoru, na istem mestu pa smo opravili tudi uradni prevzem novega gasilskega vozila s cisterno Renault.
Narava nam ne ostaja nič dolžna. Prav na predvečer občnega
zbora je Čile stresel uničujoč potres in zalil jih je cunami. S
katastrofami takšnih razsežnosti nam je sicer prizaneseno,
vendar pa nas neurja nikoli ne obidejo. V lanskem letu smo se
srečali s plazovi, točo in poplavami v naši bližnji okolici, kaže pa,
da bo tega vsako leto več. Poskušamo se pripraviti karseda dobro za takšne primere, zato imamo določeno ekipo dvanajstih
mož z vozilom Iveco za posredovanje na intervencijah večjih
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razsežnosti in zunaj naše občine. Enota je že kar nekajkrat posredovala.
Prijavili smo se na javni razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne
in reševalne opreme, kajti delež, ki smo ga pričakovali, je bil del
finančnega pokritja leasinga za novo vozilo. Ker se na ta razpis
prijavlja veliko društev iz vse države, je delež sredstev vsako leto
drugačen, odvisen od števila prijavljenih. Po tem razpisu se delijo sredstva, ki jih namenja Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje za pokrivanje dela DDV. Uspeli smo na tem razpisu, vendar so bila sredstva, ki smo jih dobili, nekoliko nižja od
načrtovanih. Na pomoč pri krpanju finančnega primanjkljaja so
nam priskočile DEM z izdatno finančno injekcijo v višini 10.000
€. Za to se moram še enkrat zahvaliti tistemu, ki je pogajanja in
pogovore izvajal. To je Igor ŠTRUC.
V naših prostorih smo imeli tudi nenapovedan obisk, ki pa smo
ga bili najmanj veseli. Barabini so nas okradli in odnesli pozivnik,
prenosni UKW in LCD-zaslon iz kabine novega vozila.
Omislili smo si novo vitrino v dvorani, pa ne zato, da bi zapolnili
prostor. Polna je pokalov, katere pridno prinašajo domov naši
mladi gasilci. Napolnili so jo v letu 2009, pobirali pa so jih širom
po Sloveniji. Otroci pod vodstvom Brigite ŽAUCER in ob pomoči
Robija HERICA, Alojza ČREŠNIKA in Braneta ŽAUCERJA pobirajo
najvišja mesta v GZ Ruše, na nivoju regije pa odhajajo tudi na
državna tekmovanja odhajajo, redko se vrnejo domov praznih
rok. Zelo smo ponosni na naš podmladek in niti malo se ne bojim naše prihodnosti. Ta polna vitrina je garancija za moj optimizem. V naše vrste je vključenih okoli trideset otrok in upam da
jim bomo pomagali, da postanejo močni in pošteni državljani,
katerim ni tuja pomoč bližnjemu v nesreči. V prihodnje pa se
bo v osnovnih šolah po Sloveniji uvedel izbirni predmet Varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami in upamo, da bo to še dodatno okrepilo naše vrste.
Garaže so polne in v njih so parkirana relativno nova vozila,
skrbimo, da so možje opremljeni z osebno zaščitno opremo, ki
je, mimogrede, zelo draga. K sreči je število članov operativne
enote v porastu in posledično jim je treba zagotoviti prostor v
garderobi. Kot se je to zgodilo na Slemenu, se to nam dogaja že
nekaj časa, in sicer to, da je garderobni prostor premajhen in
posebno v garaži ob vozilu Iveco celo zelo nevaren. Že nekaj časa
smo razmišljali, kako najti rešitev, in upam, da smo jo našli, a če
bo uresničena, nas bo kar nekaj stala. Na seji UO smo sklenili, da
pričnemo pridobivanje dokumentacije za dograditev gasilskega
doma v Selnici ob Dravi. S tem bi pridobili dve veliki garaži, uredili bi novo učilnico, dobili prostor za komunikacijska sredstva,
uredili bi večje stanovanje, dvorane pa v taki obliki ne bi bilo

več. Projekt je zastavljen za naslednjih tri do pet let.
In kako dihamo s krajem? Velik ugled uživamo, čuti se ponos
ljudi in njihov občutek varnosti. Da pa ne mlatimo neumnosti, je
dokaz tudi to, da imamo na Občini zmeraj posluh, vedo namreč,
da se zastavljenih načrtov lotevamo resno in sistemsko, nikoli na
pamet. Občina Selnica ob Dravi je izpolnila vse svoje obveznosti,
ki jih je imela iz naslova rednih dotacij in iz naslova investicijskih
sredstev po posebni pogodbi. Zelo smo zadovoljni z njihovim
sodelovanjem, posluhom in popolno podporo naši dejavnosti.
V organih GZ Ruše deluje pet članov našega društva, štirje v UO,
eden v štabu operative in verjemite mi, zelo dobro in uspešno
zastopamo naše barve. Tudi GZ opravlja nekatere obveznosti za
društva, in to so predvsem zavarovanja vozil, opreme, domov
in članstva. Sodelovanje je korektno in naj mi bo dovoljeno,
da izrečem vso pohvalo predsedniku, svojemu kolegu Franciju
FAŠNIKU, za odlično vodenje Gasilske zveze Ruše, enako sem
dolžan pohvalo poveljniku Samu STEBLOVNIKU za vodenje operative.
Morda proti koncu še nekaj, kar je zelo neobičajno. Lotil sem
se obračunavanja intervencij in to vseh, tudi najmanjših, razen
prevozov vode. Prišel sem do zelo zanimivih rezultatov. Gre za
obračun 23 intervencij, prva 5.1.09, zadnja 27.12.09, skupni
stroški pa znašajo 46.144,96 €. Seveda tega stroška nikomur
ne obračunamo, je pa lepa smernica za morebitne obrazložitve
nekaterih naših potreb po opremi. Mimogrede, do 23.02 2010
je stroškov že za 3.290,62 €.
Meteorologi napovedujejo bolj mokro pomlad, upamo, da
ne toliko, da bomo morali preživeti kakšno noč ali več kje na
kakšnem plazišču, v kakšni kleti, polni vode, ob črpanju ali pa ob
gašenju kakšne svinjarije tistega, ki mu je malo mar za okolje.
Prihajajo tudi dnevi, ko se začnejo opravila v naravi, urejanje
okolja, grabljanje in obrezovanje dreves. Mnogi se boste lotili tudi sežiganja suhe trave in vej. Kurjenje sicer ni prepovedano, pozivam pa vas na skrajno previdnost pri teh opravilih.
Posebej bodite pozorni takrat, ko je razglašena velika požarna
ogroženost naravnega okolja. Takrat je kurjenje prepovedano,
na terenu so gasilske straže in inšpektorji. Če pa se zgodi, da
ogenj uide nadzoru, takoj pokličite številko 112, to je center za
obveščanje, predstavite se, povejte, kaj se je zgodilo, in če so v
nevarnosti ljudje, bo takoj organizirana pomoč.
Želimo vam mirno in varno leto.
Poveljnik PGD Selnica ob Dravi
Damijan ŠTEGER

SPOŠTOVANI OBČANI/OBČANKE SELNICE OB DRAVI
Obveščamo vas, da bo imel Center za socialno delo Ruše od
12.04.2010 dalje VSAK PONEDELJEK od 8.00 do 12.00 pisarno
Prva socialna pomoč tudi v prostorih Občine Selnica ob Dravi.
V pisarni lahko uporabniki:
- sprejmejo prazne obrazce oz. vloge za uveljavljanje vseh pravic,
- oddajo vloge za upravičenost do denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči,
- oddajo vloge za štipendijo, otroški dodatek in druge družinske
prejemke, ki so v pristojnosti odločanja Centra za socialno delo.
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Pisarna Prva socialna pomoč je namenjena ljudem, ki se znajdejo v stiski in težavi. Naloga Centra za socialno delo Ruše je
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pomagati ljudem, ki potrebujejo pomoč zaradi socialne stiske,
materialne ogroženosti ali drugih težav, s katerimi se soočajo
posamezniki ali družina.
Namen izvajanja storitve na območju Občine Selnica ob Dravi je
približati se ljudem in jim s tem omogočiti lažjo dostopnost do
različnih oblik pomoči.
Vljudno vabljeni!
								
Direktorica
		Simona EFERL, univ.dipl.prav
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GASILSKI DOM SLEMEN SPET ŽIVI
Prostovoljno gasilsko društvo Slemen je
kar nekaj let mirovalo. V gasilskem domu
se ni dogajalo nič, tudi gasilci so bili zelo
malo aktivni.
Pred dvema letoma pa se je to spremenilo. Društvo je vedno bolj aktivno na vseh
področjih – aktivni so mladinci, člani in
veterani. Pridno si pridobivamo tudi nove
člane, zato naše društvo šteje kar 64 aktivnih članov.
V mesecu marcu smo imeli 64. občni zbor,
na katerem smo pogledali v preteklo leto
in ugotovili, koliko vsega je bilo narejenega.
Mladinci smo se uspešno udeleževali
Naše društvo šteje 64 aktivnih članov.

različnih tekmovanj, ki so potekala
v Gasilski zvezi Ruše. Pridno smo se
izobraževali in dobili veliko uporabnega
znanja za svoje delo.

Poskrbeli smo za okolico gasilskega doma in v
mesecu decembru okrasili novoletno jelko.

Prostovoljni gasilci Slemena smo
zabeležili zelo uspešno leto. Ob vsakem
klicu na pomoč smo bili pripravljeni pomagati in posredovati. Naša
najpomembnejša naloga je bila posredovati ob požarih. To smo letos naredili
šestkrat. Organizirali smo tudi šest napovedanih oz. nenapovedanih vaj, kjer
smo se urili in poglabljali naše znanje,
da smo vedno pripravljeni takrat, ko
nas ljudje zares potrebujejo. Veliko smo

sodelovali tudi s sosednjimi društvi: v
Gasilski zvezi Ruše in zunaj nje. Našim
krajanom smo pomagali tudi takrat, ko
jim je nagajala narava. Tako smo jim pripeljali 40000 litrov vode ter jim kar nekajkrat pomagali ob naravnih nesrečah.
Da bi naše delo še bolje predstavili in
približali ljudem, smo organizirali dan
odprtih vrat. Ljudje so si lahko ogledali
naše avtomobile in prostore, prav tako
pa so lahko naše gasilce vprašali vse, kar
so kdaj želeli vedeti o delu gasilca.
Pomagali smo veliko ljudem v stiski, naredili veliko dobrega in se veliko naučili

Sodelovali smo tudi na vajah.

Gasilci in gasilke s Slemena smo v tem letu opravili kar 2350 ur
prostovoljnega dela.
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o svojem delu. V letu, ki je pred nami, nas čaka gradnja novih
garaž, ki si jih vsi zelo želimo. Prav tako pa imamo željo, da v
nove garaže postavimo še nov gasilski avto.
Na pomoč!
PGD Slemen
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CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
ZG. PODRAVSKE REGIJE
Si želite pridobiti znanja s področja računalništva, tujih jezikov,
podjetništva, (samo)zaposlovanja, e-učenja?
Iščete informacije o možnostih učenja in izobraževanja odraslih?

V prihajajočih mesecih organiziramo delavnice osnovnega
računalniškega opismenjevanja in informativne delavnice osebnega dopolnilnega dela in dopolnilne dejavnosti na kmetiji
ter uspešnega učenja.

Potem je pravi naslov za vas
»Center vseživljenjskega učenja«, ki predstavlja partnersko
mrežo različnih organizacij v Zg. Podravski regiji, brezplačno
informiranje, svetovanje in organizirano samostojno učenje
za vse prebivalce regije.

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

Center vseživljenjskega učenja ponuja brezplačne aktivnosti,
kot so:
- informiranje in svetovanje o možnostih izobraževanja in učenja
odraslih;
- 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;
- računalniške delavnice;
- 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.

Podrobnejše informacije o terminih in lokacijah aktivnosti, ki
jih ponujamo, ki 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: na spletni strani projekta http://www.
cvzu-zgornjepodravje.si/ in na brezplačni številki 080 17 78.
Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite pri naših aktivnostih!
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.

OBISK V DOMU DANICE VOGRINEC
V Domu Danice Vogrinec Maribor-delovna enota Tabor - sta
Maruša VRŠNIK in Janko LISJAK, člana kulturnega društva PAVZA
iz Selnice ob Dravi, pripravila samostojno razstavo likovnih del
in skulptur iz kovine v času med 3.3.2010 in 15.4.2010.
Otvoritev razstave smo popestrili z bogatim kulturnim programom , na katerem so nastopili člani kulturnega in pevskega
društva Ruše.
Razstava je stanovalcem in obiskovalcem obogatila vsakdanje
življenje v Domu in marsikoga popeljala v čas njegove mladosti
Razstavljena dela KD Pavza iz Selnice ob Dravi.

(motivi podeželskih opravil….). Trud obeh
članov kulturnega društva so stanovalci
in obiskovalci nagradili s številnimi pohvalami in čestitkami.
V knjigo vtisov je ena izmed stanovalk zapisala citat;
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USTVARJATI POMENI DVAKRAT ŽIVETI

(A.Camus)

Zapisala: Marija VOLMAJER
Foto: Marija VOLMAJER
Maruša VRŠNIK in Janko LISJAK svoja dela na ogled postavita.

POROČILO O DELU KRAJEVNE ORGANIZACIJE
RK SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2009.
V Krajevni organizaciji RK Selnica ob Dravi je bilo v letu 2009
včlanjenih 2232 članov (208 več kot leta 2008 ) in 340 mladih
članov RK na Osnovni šoli Selnica ob Dravi.
Organizacijo vodi 17 - članski upravni in 3 - članski nadzorni odbor. V letu 2009 so bile naše aktivnosti na naslednjih področjih:
- sociala,
- krvodajalstvo,
- letovanje otrok,
- druge aktivnosti.
SOCIALA
Vse leto smo pomagali socialno ogroženim družinam in posameznikom. Posebne skrbi so bili deležni otroci, starejši občani,
bolni in invalidi.
Z materialno pomočjo (s hrano) smo pomagali 503 posameznikom oz. družinam (razdelili smo 263 prehrambenih paketov, 240 pa je bilo prejemnikov interventne zaloge hrane).
V letu 2009 smo razdelili dvakrat več hrane kot leto poprej.
S finančno pomočjo pa smo pomagali 5 družinam.
KRVODAJALSTVO
V letu 2009 smo v KO RK Selnica ob Dravi organizirali 3 krvodajalske akcije (april, avgust, december). Kri je darovalo 141
krvodajalcev, od tega 6 mladih novih krvodajalcev.
Junija 2009 smo organizirali avtobus in povabili naše krvodajalce na državno srečanje krvodajalcev v Veržej.
LETOVANJE OTROK
S pomočjo Občine Selnica ob Dravi in naše organizacije je v letu
2009 v MPD Frankopan v Punatu na otoku Krku letovalo 30
otrok z zdravstveno ali socialno indikacijo.
DRUGE AKTIVNOSTI
V naši organizaciji smo posebno aktivni v TEDNU RK, ki vsako
leto poteka od 8. do 15. maja.
• V tem tednu smo sprejeli učence 2. razredov med mlade člane
RK ( MČRK ). Dobili so izkaznico in značko in bili so pogoščeni.
• V tem tednu smo tudi zbirali rabljena oblačila in obutev in
jih prepeljali v Centralno skladišče Maribor. Poskrbeli smo
tudi za pohištvo, belo tehniko, oblačila in druge stvari, ki so jih
potrebovali naši občani.
• V jeseni, 1. oktobra, smo s prijaznim in ličnim vabilom organizirali srečanje starejših občanov. Povabljeni so bili vsi 70 ali več
let stari Selničani in teh je bilo 478. Na srečanje je prišlo 132
občanov. Nato smo obiskali 216 Selničanov ( starejših in bolnih ),

ki se srečanja niso mogli udeležiti. Vse smo tudi skromno obdarili.
• Obiskali smo tudi vse naše občane, ki bivajo po različnih
domovih starejših v bližnji in daljni okolici. V Dom Danice
Vogrinec Maribor – enota Pobrežje so šle z nami naše pevke»
BABICE » in jim pripravile čudovit popoldan.
• V preteklem letu smo obiskali naše 90 in še starejše od njih.
Vedno se nam je pridružil tudi naš župan gospod Jurij LEP. Vsi,
ki smo jih obiskali, so bili počaščeni in zelo veseli. Obiske bomo
nadaljevali tudi letos.
• Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobra, smo se priključili v
vseslovensko akcijo DROBTINICA. Kruh nam je speklo in podarilo 11 selniških kmetic in kruh so nam še podarili: Trgovini Merkator in Kobanka ter Pekarna Missia iz Brestrnice. Prodali smo
218 kg kruha. Ves izkupiček in prostovoljne prispevke smo dali v
Osnovno šolo za hrano socialno ogroženim učencem.
• Za člane KO RK Selnica smo organizirali izlete po domovini in
tujini.
• Skupaj z DU Selnica smo organizirali meseca junija tedensko,
v jeseni pa 3 -dnevno letovanje v hotelu Delfin ( last ZDUS Slovenije ) v Izoli.
• Vse leto smo 1 - krat mesečno – vsako drugo sredo – našim
občanom merili krvni pritisk, holesterol, krvni sladkor in trigliceride. Meritve smo izvajali v sobi RK. Na merjenje je prišlo 121
Selničanov. To akcijo bomo nadaljevali tudi v letu 2010, po istem
urniku, ki je nabit na vratih naše sobe na zadnji strani občine.
• V začetku leta 2009 smo pobirali članarino, za leto 2010 je
članarina 2,00 € na člana.
• Vse naše pokojne člane na zadnji poti spremlja društveni,
krvodajalce pa tudi krvodajalski prapor.
• Ob koncu koledarskega leta smo vsem občanom Selnice ob
Dravi ponudili koledar za leto 2010 in zbrali prostovoljne prispevke.
ISKRENA HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ. Obljubljamo,
da bomo pošteno in pravično pomagali vsem, ki bodo pomoči
potrebni.
Rada bi se zahvalila Prostovoljnemu gasilskemu društvu v Selnici, da nam odstopijo prostore ob naših akcijah – Zbiranje rabljenih oblačil in Drobtinica.
Iskrena hvala tudi vsem prostovoljcem, ki delajo v selniški Krajevni organizaciji RK, žrtvujejo svoj prosti čas in čutijo z ljudmi.
Iskrena hvala!
Predsednica Krajevne organizacije RK Selnica ob Dravi
Antonija MAJSTER
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JAVNI ZAVOD CEZAM – CENTER ZA MLADE V RUŠAH
CEZAM ima sedež na Trgu vstaje 3 v Rušah. Je prepoznaven
predvsem kot organizator različnih kulturnih in športnih prireditev. Prav gotovo poznate festival Letni oder Ruše, ki vsako
leto poskrbi za razvedrilo ob koncu šolskih počitnic. V CEZAM-u
ves čas pripravljamo in izvajamo programe za mlade, otroke in
starejše, s poudarkom na medgeneracijskem druženju in medsebojnem sodelovanju.
1. ZGODOVINA CEZAM-a
Javni zavod CEZAM je bil ustanovljen z aktom o ustanovitvi Javnega zavoda na redni seji Občinskega sveta Občine Ruše dne
15.03.2001 z namenom izboljšati položaj mladih na različnih
področjih in jim ponuditi možnost kreativnega preživljanja
prostega časa. Namen ustanovitve CEZAM-a je bil ponuditi
različne dejavnosti za mlade: kulturno in športno udejstvovanje,
izobraževanje, informiranje in svetovanje, zabavo in sprostitev,
medobčinsko, mednarodno in meddržavno sodelovanje na
različnih področjih ter drugo po izbiri mladih.
2. SEDANJOST CEZAM-a
CEZAM se zavzema za izvajanje prostovoljnega dela, informiranja, mladinskega dela, podpira projekte za spodbujanje občutka
državljanstva, vključevanja v družbo, solidarnosti in strpnosti
med mladimi. Prav tako se CEZAM zavzema za spodbujanje
nekomercialnih kulturnih izmenjav in umetniškega ustvarjanja,
zlasti tistega med mladimi.
V ta namen ponujamo med drugim:
• tehnično podporo (za mentorje, sodelavce, nosilce informiranja in mlade), ki obsega upravljanje s Športnim parkom
Ruše (ŠPR) in drugimi prostori na različnih lokacijah (CEZAM
Ruše, CEZAM Bistrica ob Dravi, zunanji prostori ŠPR); dajemo
razpoložljive prostore z vso opremo vse dni v letu za organizirano in neorganizirano kulturno, umetniško in športno dejavnost,
organizirano in neorganizirano mladinsko dejavnost, dejavnosti
neformalnega, priložnostnega izobraževanja in vseživljenjskega
učenja ter svetovanja; podporo in zagotavljanje informacijske
in komunikacijske tehnologije (telefoni ISDN, faks, tiskalniki,
fotokopirni stroj, mobilni telefon, internet, računalniška in programska podpora, foto oprema; temnica s pripadajočo opremo
za razvijanje ČB fotografij). Center je odprt na lokaciji CEZAM
Ruše vsak dan, razen ob praznikih, od 15.00 do 20.00, na lokaciji CEZAM Bistrica ob Dravi pa vsak dan od 15.00 do 19.00.
Zunanji prostori Športnega parka Ruše (ŠPR) so uporabnikom
na voljo od 15. 4. do 15. 10. v letu. Delovni čas bazena je od
ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 in od
16.00 do 21.00 (v petek do 22.00), v soboto
in nedeljo pa od 9.00 do 21.00 (v soboto do
22.00) ure;

izobraževanja ali usposabljanja mladih za mladinsko delo, o
učni pomoči, plesnih tečajih, številnih glasbenih in gledaliških
delavnicah, o možnostih prostovoljnih aktivnosti mladih, o
možnostih izobraževanja in usposabljanja za izvajanje prostovoljnega in mladinskega dela, o številnih projektih CEZAM-a na
področjih mednarodnih izmenjav in sodelovanj, o možnostih raziskovalnega dela mladih, o športnih aktivnostih, prireditvah in
dogodkih, ki so namenjeni mladim;
• aktivnosti na področju neformalnega izobraževanja ali usposabljanja mladih za mladinsko delo: Neformalno in priložnostno
pridobivanje znanj in spretnosti se v zadnjem času močno uveljavlja ter igra pomembno vlogo ob formalnem izobraževanju.
V skladu s konceptom t.i. vseživljenjskega učenja, ki vključuje
formalno, neformalno in priložnostno učenje, se CEZAM zavzema predvsem za izvedbo številnih oblik neformalnega,
izkušenjskega in priložnostnega učenja mladih:
- tečaj NEMŠKEGA JEZIKA (začetni in nadaljevalni),
- tečaj ANGLEŠKEGA JEZIKA (začetni in nadaljevalni),
- tečaj ITALIJANSKEGA JEZIKA (začetni),
- PLESNI TEČAJ (nadaljevalni in začetni) ,
- RAČUNALNIŠKI TEČAJ (začetni in nadaljevalni),
- USTVARJALNE DELAVNICE ZA MLADE ,
- GLASBENA DELAVNICA, ki jo vodi Matjaž Dajčar,
- GLEDALIŠKA DELAVNICA, ki jo vodi Tanja Lužar,
- BREZPLAČNA UČNA POMOČ za dijake in učence,
- VIDEO in LIKOVNA SEKCIJA,
- PREDAVANJA, POTOPISI;
• organizacijsko podporo drugim organizacijam in institucijam
(lokalna društva, sorodne mladinske organizacije, šole – GSKŠ,
OŠ, občine, zavodi…, zajema pomoč pri pripravi in izvajanju programov, projektov in dogodkov na lokalni ravni ter tudi tistih
projektov s področja delovanja organizacij, ki po svojem obsegu
in kvaliteti presegajo ožji lokalni pomen);.
• strokovno-svetovalno pomoč drugim organizacijam; ta obsega mentorsko podporo pri izvedbi projektov, ki jih izvajajo mladi
(npr. pri mladinski pobudi), društva in institucije (npr. šole) ali
svetovanje pri izvajanju dejavnosti, kjer so nosilci mladi;
• CEZAM igra aktivno vlogo pri vzpostavitvi novega mladinskega
centra v sosednji občini Selnica ob Dravi. CEZAM Ruše in občina
Selnica ob Dravi ustanavljata skupen Center za mlade, ki bo programsko koordiniran iz CEZAM-a. Občina Selnica ob Dravi bo v

• informiranje in svetovanje: Živa info točka
je vezni člen med CEZAM-om in mladino.
Učencem OŠ Janka Glazerja Ruše, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Lovrenc na Pohorju in
dijakom Gimnazije in srednje kemijske
šole Ruše dajemo informacije v zvezi z
obšolskimi dejavnostmi in predvsem informacije o dejavnostih CEZAM-a, kot
so: aktivnosti na področju neformalnega
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občinskem proračunu zagotovila sredstva za program, ki ga bo
CEZAM izvajal.
• finančno pomoč mladinskim iniciativam kot vzpodbuda
posameznikom, interesnim skupinam in društvom k izvajanju
kvalitetnih programov in projektov, namenjenim otrokom in
mladini v njihovem prostem času.
3. PRIHODNOST CEZAM-a
V letošnjem letu predvidevamo selitev CEZAM-a v nove sodobne
prostore, ki bodo omogočili še kvalitetnejše preživljanje prostega časa mladih ter popestritev programov. Cilji načrtovane
investicije so: pridobitev novih, večjih in primernejših prostorov
za izvajanje kulturnih, športnih, izobraževalnih in zabavnih prireditev za otroke in mladino (povečanje kvadrature prostorov s
110 m2 na 910 m2), daljši urnik delovanja centra s spremembo
odpiralnega časa CEZAM-a, spodbujanje druženja mladih na
prireditvah v večnamenski dvorani s 130 sedeži ali v prijetnem
ambientu internetne kavarne.
CEZAM bo tudi v letu 2010 samostojno in tudi v sodelovanju z
drugimi organizacijami in institucijami izvedel razne akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na mladinsko področje. CEZAM
se bo v letu 2010 zavzemal za:
- aktivno partnerstvo in odgovornost pri vprašanjih, ki se
nanašajo na mlade v družbi, integriranje mladih v družbene
procese in zagotavljanje demokratičnih oblik združevanja in delovanja mladih;
- aktivno participacijo mladih pri javnih zadevah na lokalnem in
nacionalnem nivoju;
- usposabljanje mladih za aktivno državljanstvo in izvajanje
civilno-družbenih akcij, povezanih z mladinskim področjem. V
ta namen bo izvedel: mladinske delavnice o volitvah, EU parlamentu, predavanja, razstave mladih na temo EU, ekskurzijo za
prostovoljce v slovenski parlament.
Naj na koncu omenim nekaj projektov, ki jih nameravamo izvesti v letošnjem letu:
- 8. KANTFEST (maj, junij 2010) – festival kant avtorstva še vedno stremi k prvotnemu cilju in skuša z razpisom in pogoji razpisa
omogočiti predstavitev in soočanje novih neuveljavljenih avtorjev (predvsem mladih), po drugi strani pa želi pod svojo festivalsko streho združiti najboljše, kar premoremo v tem žanru.
- Projekt Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga 20092012, katerega cilj je omogočiti sožitje različnih kultur v multi-
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kulturnem svetu, v katerem mladi razvijajo
občutek skupnosti in pripadnosti ter gojijo
vzajemno spoštovanje in razumevanje drug
drugega in drugačnih kultur.
- Projekt Mladi v akciji – Somewhere over
the rainbow, together towards a sustainable future - multilateralna mladinska izmenjava bo potekala na Smolniku od 19.
8. do 1. 9. 2010, cilj izmenjave je krepitev
evropskih vrednot, zdravega življenjskega
sloga in skupnega kreativnega ustvarjanja
in učenja, sklepanje prijateljstev, promocija miru, vključevanje mladih s posebnimi
potrebami, socialno ogroženih, ekonomsko
depriviligiranih in revnih.
- Razstava mednarodne izmenjave Beklemeto, Bolgarija Find a partner and jump
into youth in action
- V okviru športne dejavnosti bo CEZAM v letu 2010 skrbel za
pripravo tekmovanj v različnih športnih panogah (košarka, nogomet, odbojka,…) v občini. Vse do meseca avgusta bodo izvedena tekmovanja za mlade od 15. do 29. leta starosti v sklopu
projekta MLADI IN ŠPORT. Zaključni športni dogodek projekta
bo izveden v mesecu avgustu v okviru Festivala letni oder Ruše
2010 v Športnem parku Ruše.
- V letu 2010 načrtujemo projekt v okviru Operativnega programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013
(OP). Program sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in v okviru Instrumenta predpristopne pomoči (IPA),
prednostna naloga je gospodarski in socialni razvoj. Operativni
program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013
spodbuja in zagotavlja podporo izmenjav v kulturnih in socialnih temah in območjih za izboljšanje kakovosti vsakodnevnega
življenja, storitev in izmenjavo informacij na programskem
območju. V ta namen so že stekli prvi razgovori s partnerji v Sloveniji in Hrvaški.
- V okviru TVU - Tedna vseživljenjskega učenja v mesecu
maju 2010 bo CEZAM svojo dejavnost usmeril predvsem v
izobraževanje o biotski raznovrstnosti, o tem, kako uspešno najti
prvo zaposlitev, pripravili bomo razstavo o ženskah v znanosti,
glasbeno terapevtsko delavnico…
- Projekt Mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih
SM-RIS (2009-2012), kjer mladinske in strokovne organizacije
(vključno s CEZAM-om) s področja razvoja raziskovalne kulture
mladih skozi eksperimentalno, znanstveno, umetniško in druge
oblike izražanja mladih opozarjajo strokovno in širšo javnost na
pomen aktivne vloge mladih in svobodne ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, ki tako prispevajo k trajnostnemu razvoju in
oblikovanju kreativnih okolij ter samorealizaciji pogosto skritih
talentov mladih.
- Aktivnosti in programov je toliko, da jih je nemogoče našteti
v kratkem članku, vse podrobnejše informacije so na voljo na
spletnih straneh www.cezam.org.
Veseli bomo vsake vaše pobude, vprašanja, izkazovanja interesa
za sodelovanje, zato nam pišite na naslov pisarna@cezam.org
ali nas pokličete na telefonsko številko 02/66-88-446 .
Naj vas na koncu vse vljudno povabim, da se nam pridružite na
eni od številnih prireditev, ki se bodo odvijale v okviru TVU od
14.5.2010 do 21.5.2010.
								
Pripravila Sandra FRAS
Foto: Gregor Rezman
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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 prevladovale 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.
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Gradivo (nadaljevanje iz prejšnje številke):
jiečje/jejčje − žagovina, praslovanska beseda *edtje − kar se
odjeda;
jorm − jarem, tisto, s čimer se povežeta dve vprežni živali; beseda je znana že v stari cerkveni slovanščini;
josle − jasli; beseda je nastala iz praslovanske besede jesti;
kamra/komra − izba; prevzeto iz nemščine − Kamer, Kamere;
kopa/kapa − stog; kopir − kopica sena;
kasl − omara; nemško Kasten;
kašt − kašča, shramba za žito;
kotec/katec − kletka za kokoši; v stari cerkveni slovanščini pomeni tudi gnezdo;
koza/kaza − podstavek za žaganje, orodje za obdelavo;
klančič − klobčič; znano že v stari cerkveni slovanščini kot *klonbo;
kliet/klejt − klet; splošno slovanska beseda;
klobuk − pokrivalo za na glavo in na slemenih strehe;
kloda − tram za stiskanje sadja; v praslovanščini *kolda;
klomfa − spona; beseda je nastala iz nemške besede Klammer;
kobja štola − konjski hlev; iz splošne slovanske oblike kobila;
štala je iz nemške besede Stall;
kapela − kapela; prevzeta beseda iz latinščine − capella;
krušna pieč/pejč − peč za peko kruha; glagol peči izhaja iz
indoevropščine;
kuhija − kuhinja; v stari visoki nemščini je znana beseda chuhhina;
kuter − ograjen prostor za svinje v hlevu; nemška beseda je Kutter;
lopa − preddverje, veža; v novi visoki nemščini je to Lube;
lota − drog, tram; v nemščini Latte;
lukna − odprtina; v nemščini je znana beseda Loch;
macesl − macesen; to je predromanski substrat;
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moštova kliet/klejt − klet za jabolčnik; bavarsko-avstrijska beseda je Most;
moli štibl − mala soba; bavarsko-avstrijska pomanjševalnica
Stüblein;
oberliht − nadsvetloba; nemško ober pomeni zgornji, Licht pa
luč;
pod poda − tla, pod; slovanska beseda;
paver pavra, pavrnija − kmet, kmetija; nemško Bauer;
pekre − prostor nad skednjem; praslovanska beseda;
perav lies/lejs − trhel les;
pisker − lonec; verjetno prevzeta beseda iz latinščine − pistrina;
pluot/plout − pletenina, ograja; beseda je znana že v stari
cerkveni slovanščini;
polkna − naoknica; prevzeta beseda iz nemščine;
ploh − hlod; nemško flach pomeni plosk, raven;
pravda − mrtvaški oder; praslovanska beseda pravda pomeni
zakon, pravica;
preša − stiskalnica za sadje; nemško poimenovanje je Presse;
prider − predal; slovanska beseda;
proter − pečica; beseda je nastala iz nemškega glagola braten;
rušt − ostrešje; nemška bavarska beseda je *gerust;
stol stola − stol; v praslovanščini in v drugih slovanskih jezikih
pomeni tudi miza;
stiena/stejna − stena; beseda je znana že v praslovanščini;
studenk − vodnjak; v stari cerkveni slovanščini tudi studenec;
šajtrga − samokolnica; nemško Scheibtruhe;
šaufla − lopata; prevzeto iz nemščine;
šinkli/šintli − skodle; bavarsko-avstrijsko Schindel;
špajz − shramba; nemško Speisekammer;
štiega/štejga − stopnica; srednje visokonemško stëge;
štrozok − ležišče; nemško Stroh sack pomeni slamnjača;
velb − obok; srednjevisokonemško gevelbe;
vlička − pomlad; beseda je slovanskega izvora − velička (kot velika noč);
verštat − delavnica; nemško Werkstätte;
virt − gospodar; v nemščini pomeni Wirt tudi gostilničar;
žgrebl − žebelj; praslovanska beseda;
žlieb/žlejb − žleb; stara slovanska beseda;
žoga − žaga; stara visokonemška beseda je Sage; nova
visokonemška pa Säge.
Akad. prof. dr. Zinka ZORKO
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Selničani na postnem romanju
mariborske metropolije v Nemčijo

Chiemsko jezero

Agencija Aritours in mariborska metropolija sta 12. in 13. marca
letos pripravili 15. tradicionalno postno romanje v Nemčijo, in
sicer na Chiemsko jezerno, v Ettal, Oberammergau in na gradove
Ludvika II. Bavarskega. Na romanje se je podalo tudi 30 občanov
iz Selnice ob Dravi z duhovnim vodjem dr. Jožetom Urbaničem.
Romali smo na Bavarsko h krščanskim koreninam in krstnemu
kamnu Slovencev, kjer sta slovenska kneza Gorazd in Hotimir na
Chiemskem jezeru sprejela krščansko vero. Na otoku Fraueninsel je knez Tassilo III. zgradil samostan benediktink, ki je postal
bavarsko duhovno središče, in tja je okoli leta 750 karantanski
knez Borut poslal svojega sina Gorazda in nečaka Hotimirja, da
bi se poučila o krščanstvu, nato pa sta sprejela krščansko vero
in jo začela širiti po takratni Karantaniji, naseljeni s slovenskimi plemeni. Salzburška nadškofija je osnovala prvo krščansko
svetišče pri Gospe Sveti že leta 761.
V petek, 12. marca 2010, smo se po maši natančneje seznanili z
Brižinskimi spomeniki. Predstavila jih je Zinka Zorko. V začetku
10. stoletja so v Freisingu odkrili slovenske zapise v velikem
kodeksu, ki vsebuje 169 pergamentnih folij, to je 338 strani. Ta
kodeks je bil last freisinškega škofa, pod cerkveno in misijonsko jurisdikcijo katerega je spadalo tudi s Slovenci poseljeno
ozemlje na Zgornjem Koroškem. Škof je kodeks uporabljal pri
liturgično-katehetičnem delu med slovenskim prebivalstvom.
Zapisan je torej jezik Korošcev in deloma tudi Panoncev, ki se je
govoril v zadnjih stoletjih prvega tisočletja.
Tako imenovani Brižinski spomeniki so prepisi, zapisani med leti
972 in 1039. Prvi in tretji spomenik vsebujeta splošno, skupno
spoved, verjetno prevod starovisokonemških spovednih obrazcev, drugi spomenik pa vsebuje pridigo o grehu in njegovih
posledicah za človeka ter o odrešilnem učinku vere, spovedi in
kesanja. To je govorniška mojstrovina, v kateri skorajda ni germanizmov. Pridiga kaže tudi na starocerkvene besedne in skladenjske vplive.
Začetek prvega brižinskega spomenika v današnjem slovenskem
knjižnem jeziku zveni takole:
»Govorite za nami teh malo besed: Bog, Gospod milostljivi, Oče
Bog, Tebi izpovem ves moj greh, in svetemu Križu, in sveti Mariji, in svetemu Mihaelu, in vsem krilatcem božjim, in svetemu

Samostan Seeon

Petru, in vsem slom božjim, in vsem mučenikom božjim, in
vsem vernikom božjim, in vsem devicam pravičnim, in vsem
pravičnim. In tebi, božji služabnik, hočem biti izpovedan vseh
mojih grehov, in verujem, da mi je, ko sem na tem svetu bil, iti
na oni svet, pa spet vstati na sodni dan. Imeti mi je življenje po
tem, imeti mi je odpustek mojih grehov. Bog milostljivi, sprejmi mojo izpoved mojih grehov: kar sem storil zla do tega dne,
potem ko sem bil na ta svet poslan in bil krščen, kar pomnim
ali ne pomnim, ali hote ali ne hote, ali vede ali ne vede, ali v
krivi prisegi ali v laži, ali v tatvini ali v zavisti, ali v skrunitvi ali v
nečistovanju, ali ker se mi je hotelo to, kar se mi ne bi smelo hoteti, ali v obrekovanju, ali spe ali ne spe, ali ker nisem spoštoval
nedelje, niti svetega večera, niti mojega posta in drugega mnogega, kar je proti Bogu in proti mojemu krstu. Ti edini, Bog, veš,
kako mi je v tem potreba velika. Bog, Gospod milostljivi, Tebe
milosti prosim za te naštete grehe in za druge mnoge, in večje
in manjše, ki sem jih storil. Za té Tebe milosti prosim, in sveto
Marijo, in vse svete.«
Pridiga o grehu in pokori v drugem brižinskem spomeniku se
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začenja z odvisnim stavkom:
»Če bi ded naš ne grešil, bi mu na veke bilo živeti, starosti ne
prejeti, nikoli skrbi imeti, ne solznega telesa, temveč na veke bi
mu bilo živeti. Ker je bil z zavistjo Neprijaznega izgnan od slave
božje, po tem so na rod človeški bolečine in skrbi prišle, in bolezni, in po tem redu smrt. In vendar, bratje, spomnimo se, da nam
tudi sinovi božji rečejo. Zato opustimo ta mrzka dela, ker so dela
satanova: ko žrtvujemo, brata oklevetamo, kot tatvina, kot uboj,
kot poltenosti naslada, kot prisege, ki jih ne spoštujemo, temveč
jih prestopamo, kot sovraštvo. Nič pa od teh del ni bolj mrzko
pred božjimi očmi. Morete zatorej, sinki, videti in sami razumeti,
da so bili poprej ljudje v lice prav taki, kakor smo tudi mi, ter so
dela Neprijaznega zasovražili, Božja pa vzljubili.« (Prestavljeno v
slovenski knjižni jezik.)
V tem kodeksu je devet pergamentnih listov s slovenskimi
besedili, ki sta jih napisala dva nemška duhovnika; eden verjetno slovenščine ni dobro znal. Brižinski spomeniki vsebujejo
1014 slovenskih besed, zapisanih v karolinški minuskuli. Napisani so morali biti zelo zgodaj, ker je tisti, ki je sprejel krst,
moral razumeti krstno obljubo, izpovedati je moral vero, kesati
se grehov in moliti očenaš.
Latinski kodeks hranijo v Bavarski državni knjižnici v Münchnu.
Pisalo ga je 26 rok.
Za preučevanje zgodovine slovenskega jezika je v Brižinskih
spomenikih pomembnih tudi nekaj besed: glagolite pomeni
govorite; beseda je nastala iz osnove golgol, v panonski narečni
skupini je iz golčati nastal glagol gučati; bože gospodi pomeni

bog, gospod z ohranjeno obliko velelnika, vendar je slovenščina
kasneje ta sklon izgubila; krilatcem božjem – božjim angelom;
slovenski koren je kasneje zamenjala prevzeta beseda angel;
oblika vignan ima predpono vi-, ki smo jo zamenjali z iz-, ohranjena pa je v koroški besedi vigred ´pomlad´ in haloški besedi
viletje ´pomlad´; ded je prednik; iz istega korena so nastale
besede dete, deček, dekla; beseda bratr je nastala iz latinske
frater; oblika je ohranjena v leksemu bratranec; sinci, nastalo iz
sinki, danes sinovi, pomeni otroci; beseda pravda pomeni sodni
spor, proces. V Dravski dolini pa še danes pomeni mrtvaški oder.
Koroška oblika modliti je znana še v vzhodni podjunščini.
K salzburški nadškofiji so po Karlu Velikem spadali kraji severno
od Drave, južno od Drave pa k oglejskemu patriarhatu.
Naše romanje se je nadaljevalo z ogledom veličastnega gradu
na otoku Herrenchiemsee, ki ga je dal zgraditi kralj Ludvik II. Bavarski po vzoru baročnega dvorca v Versaillesu, in Linderhofa,
edinega Ludvikovega dokončanega dvorca v slogu francoskega
rokokoja. V vasici Ettal smo bili pri maši v benediktinski opatijski
cerkvi z znamenitim kipom Matere Božje. Ogledali smo si tudi
vasico Oberammergau, znano po pasijonskih igrah in odličnih
rezbarskih mojstrovinah.
V našem avtobusu sta nas čudovita pesem in molitev spremljali
do doma. Poslovili smo se z obljubo, da se kmalu spet srečamo.
Akad. prof. dr. Zinka ZORKO

MLADA KMETICA LETA 2009
Kar nekaj časa je preteklo od lanskega tekmovanja za mlado
kmetico leta 2009. Upam, da je ta prispevek aktualen še sedaj.
Meti se opravičujem za zamudo, ki je nastala zaradi objektivnih
razlogov.
Da se ji oddolžim, ji poklanjam te verze:

Smo Meto prosili, da zastopa naše društvo.
Pa je ni ravno navdušilo.
Kasneje je le privolila, da bo sodelovala,
Z upanjem, da bi le bila zabava.
Vsi smo se veselili tega tekmovanja,
vedeli smo, da Meta ni prišla brez znanja.
To je tudi potrdila in se v hipu v finale uvrstila.
Niso ji bile kos v lupljenju krompirja,
Marjan že s harmoniko proti odru dirja.
Ko Meta tudi zelišča dobro je prepoznala,
vsa navijaška ekipa je že stala.
Oglašale so se trube, raglje in raketa,
zmagala bo naša Meta!

40

Le za malenkost ji je spodletelo,
sestaviti traktor iz kock ji ni uspelo.
Pa smo se kljub vsemu veselili, peli in šampanjec pili,
za nas zmagovalko –kmetico leta smo dobili.
Srečni in ponosni smo se v Selnico vrnili,
pri Košanu so nas še pogostili.
Že v pozni noči smo doma se odpočili.
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Meta, še enkrat hvala za prekrasen dan,
naj ne bo pozabljen tebi in vsem nam.
Čestitamo!

Napisala: Mojca Roj
Foto: Mojca ROJ
11.5.2010 10:03:37

POROČILO O DELU DRUŠTVA
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET ZA LETO 2009
Januar se je pričel delovno. V trgovskem centru Qlandia je naša
predsednica Mojca ob razstavi pležuhov predstavila občino Selnica ob Dravi s selniškimi dobrotami. Tudi na pležuhovanju ob
vznožju Pohorja je obiskovalce obdarovala z našimi izdelki.
V februarju so bili udeleženci turističnega plesa na Duhu deležni
naših dobrot.
V Slomškovem domu je bil premierno izveden Veseli večer:
Smeh ni greh. Prireditev je bila zelo uspešna po zaslugi prizadevne družine Košan in tudi naših članic.
Po navadi razmišljamo o zdravju šele takrat, ko zbolimo. Za svoje zdravje bi morali poskrbeti že mnogo prej, zato smo v svojo
sredo povabile fizioterapevtko gospo Mirico Rutnik, ki nam je
predavala o skrbi za zdravo hrbtenico. Marca se je nekaj naših
članic skupaj s Turističnim društvom udeležilo prireditve Ambasador gostoljubja, ki jo je pripravila Višja gostinska šola Maribor.
April: ob dnevi zemlje smo se spopadle s smetmi na Janževi
gori. Očistile smo pohodno pot ter okolico cerkve. Po končani
akciji nas je na Katržanovo domačijo povabila Tončka. Hvala njej
in Meti za pogostitev. Malo smo poskrbele tudi za svojo dušo
in si ogledale Škofjeloški pasijon-zgodovinski prikaz Jezusovega
trpljenja. Ta mesec nas je za vedno zapustila naša Elica. Tako
tiho, kot je živela, tako je tudi odšla. Spominjale se je bomo po
njeni skromnosti in prizadevnosti.
Maj je bil natrpan s prireditvami. Pričel se je s prvomajsko budnico, na kateri so Pihalni orkester Ruše pogostile naše članice.
Ob prazniku naše občine, ki je potekal ves teden, smo bile
zadolžene za kar nekaj pogostitev, tudi ob podelitvi Zlate vrtnice. Na takratni sobotni tržnici smo pripravile bogato ponudbo
sadik, zelenjave in rož. Prav tako nismo manjkale na binkoštnem
pohodu-pogostitev pri Virtičevem mlinu. Sodelovale smo tudi
na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju.
Junija smo se potepale po Primorski. Na tekmovanju za mlado kmetico leta 2009 v Cerkljah na Gorenjskem se je odlično
odrezala naša Meta, saj je zasedla tretje mesto. Zelo dobro je
predstavila našo občino in naše društvo. Spodbude in navijačev
ji ni manjkalo.
Čas dopustov (julij) je minil bolj v zatišju.
Prvega avgusta je selniška tržnica zaznamovala prvo obletnico.
Obiskovalcev je bilo veliko in vsi so bili dobro pogoščeni. Pretresla nas je vest o Betkini nenadni smrti. Njen odhod je sprožil kar
nekaj razmišljanj o smislu in vrednotah našega življenja.
September se je pričel v znamenju krompirja. V Radečah se
je odvijal mednarodni festival praženega krompirja. Skupaj

s Turističnim društvom smo ga pražile tudi me. Ker je Selnica znana predvsem po jabolkih, je bil naš recept »Krompir z
dušenimi jabolki«. Formula je bila več kot uspešna. Naš selniški
»restanec« je kljub veliki količini (50 kg) najprej pošel. Torej je
bil naš krompir najboljši.
Prva prireditev v oktobru je bila Sadje in cvetje. Spekle smo zavitek velikan. Ali je bil za Guinessovo knjigo rekordov, nam ni znano, obiskovalci so ga z velikim veseljem pojedli. Marica in Lučka
sta prikazali kuhanje po starem. Izbran je bil tudi selniški piškot.
Ker sta bila izbrana dva piškota, je bil to dokaz, da smo tudi v
tej veščini gospodinje iz našega društva najboljše. Ta piškota sta
sedaj selniški simbol in se podarjata na različnih prireditvah.
Na razstavi buč v Središču ob Dravi so bila tudi naša dekleta.

Ob svetovnem dnevu kmetic smo si v Lovrencu na Pohorju ogledale monodramo Zapufan.sn, kjer smo se do solz nasmejale.
Tudi v Mariboru so odkrili kulinarične sposobnosti naše Danice
in imela je kar nekaj pogostitev. Lahko bi celo uveljavila svojo
blagovno znamko. Predlagamo ji kratico PLOH (poceni, lepo,
okusno, hitro). Danica je na njihovi kmetiji pripravila šopinanje
po starem. Ne vemo, ali so v starih časih na šopinanju tako dobro in veliko jedli, kot smo mi pri Danici. Tudi tako nasmejali se
že dolgo nismo. Upamo, da se bo običaj ohranil in bomo lahko
pri Lipjenku še kakšno leto šopinili, če tega prej ne bodo opravili
divji prašiči. Tudi gostinsko - turistični zbor se je odvijal v oktobru. Naša Katica nam je priskrbela nekaj vstopnic, tako smo
pokukale tudi tja.
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Občina Selnica nam je v novembru omogočila dva prikaza priprave in strežbe hrane ter vina. »Mizica pogrni se« in »Štajerske
tradicionalne jedi na sodoben način« sta bila naslova kuharskih
tem.
Nekega hladnega decembrskega dne v popoldanskih urah smo
se s svojimi partnerji popeljale po Slovenskih goricah. Zanimiv
je bil ogled stare kmečke hiše in obisk cerkve Marije Snežne.
Obisk Miklavža in parklja je bil pravi uvod v decembrski čarobni
čas. Degustirali smo odlična Perkova vina in okusne prigrizke. Na
zaključni seji občine Selnica so bili svetniki pogoščeni z izdelki
naših žena in deklet. Ob prihodu dedka mraza smo v dobrodelne
namene prodajale lično pakirano pecivo. Zbran izkupiček je bil

namenjen letovanju otrok iz naše osnovne šole. Naš prispevek
je bil simboličen, vendar dobrodošel.
Tudi na novoletnem sprejemu za predstavnike vseh društev v
kraju smo pripravile pogostitev. Od 18.-20.12 pa smo se razvajale in si nabirale novih moči v Termah Lendava. Bilo je kot
vedno enkratno in nepozabno. Ker letos slavimo deset let delovanja našega društva, bomo morale pošteno zavihati rokave,
da prikažemo naše dosedanje delovanje in upravičimo ugled, ki
smo si ga s svojim delom pridobile.
Antonija FAŠNIK
Foto: arhiv društva

LUTKOVNA SKUPINA »LUTKE«
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Otroci v Selnici nas že poznajo, saj smo zanje pripravili že dve
lutkovni igrici, in sicer zgodbo Grigorja Viteza »Ogledalce« in
pravljico Ele Peroci »Moj dežnik je lahko balon«.
Po dveh letih delovanja pa menim, da je že skrajni čas, da se
predstavimo tudi drugim v Selnici in o sebi tudi nekaj povemo.
Smo lutkovna skupina z imenom »Lutke« in delujemo v sklopu
Kulturnega društva Pavza iz Selnice ob Dravi.
Delo naše skupine je prijetno, čeprav narediti lutkovno predstavo ni kar tako. Potrebno je precej dela in truda, tudi iznajdljivosti. Najprej priredba besedila pa izdelava lutk in scene. Besedilo se je potrebno naučiti na pamet, potem je tu še sama igra
lutke, ki je upoštevaje dejstvo, da imaš celo predstavo eno
roko stegnjeno nad glavo, tudi fizično zahtevna. Lutka mora na
roki oživeti, predstava mora pritegniti. Vemo, da je naša publika zahtevna. Res pa je, da je veselje, ki ga otroci ob predstavi
pokažejo, za nas največja pohvala.
Želimo in se trudimo, da so naše predstave dobre, da se
izkažemo in ponudimo našim gledalcem nekaj lepega.
Sestajamo se enkrat tedensko v šoli, kjer nam je omogočena
uporaba prostora; za to se kolektivu in vodstvu šole zahvaljujemo. Seveda si želimo svoje prostore, že zato, da bi tam lahko
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izdelovali in shranjevali rekvizite. Prepričani smo, da se bo tudi
to uredilo.
Za seboj imamo že kar lepo število predstav. Poleg nastopov v
Selnici za otroke osnovne šole in vrtca v sklopu prireditev ob
krajevnem prazniku in prazniku jabolk smo gostovali še v Mariboru (vrtec Ivana GLINŠKA, VC Polž, Evropark), Radencih (hotel
Radin) in Rušah (OŠ Janka GLAZERJA).
V lanskem letu smo uspešno sodelovali tudi na medobčinskem
srečanju lutkovnih skupin, ki je bilo v Rušah, in smo se uvrstili
na regijsko srečanje lutkovnih skupin, ki je bilo v Svečini.
S predstavo »Moj dežnik je lahko balon« nas čaka še nekaj
že dogovorjenih nastopov. Aprila sodelujemo na območnem
srečanju lutkovnih skupin, seveda z željo, da se bomo tudi letos
uvrstili na regijsko srečanje. V mesecu maju imamo predstave
še v Josipdolu ob njihovem krajevnem prazniku in na letnem
odru v Ožbaltu, vabijo nas ponovno še v VC Polž.
Otrokom v naši Selnici pa se bomo v mesecu maju že predstavili
z novo igrico.
Besedilo in fotografije:
Jasna ŽVIKART
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Tadej Toš v Selnici ob Dravi

Končno nam je uspelo! Prostovoljni gasilci s Slemena smo gostili
enega najboljših, če ne celo najboljšega stand up komika v Sloveniji! Kljub veliki zasedenosti, ki se je še povečala po odlično
vodenih slovenskih Viktorjih, in številnim obveznostim je našel
čas in nas s predstavo ZapufanPikaSn v soboto, 27. marca, v gasilskem domu na Spodnjem Slemenu do solz nasmejal.

Nepričakovano nam je uspelo napolniti dvorano, ki sprejme okrog dvesto ljudi, ki jih je Tadej že v uvodnem delu dodobra ogrel.
Komično tematiziranje vseslovenskih dogodkov, ki navsezadnje
sploh niso tako smešni, je prikazal na tako humorističen način,
da ob tem nisi mogel ostati hladen. Marsikdo se je v situacijah
lahko našel tudi sam. Dokaz odlične igre in nadvse zadovoljnega
občinstva je bil končni huronski aplavz, ki je kar klical po tem,
da odlični igralec Selnici še ne sme dati zadnje besede in da se
mora kmalu vrniti.
Po uradnem delu smo organizatorji predstave igralca pogostili
in ob tem z njim tudi spregovorili, čeprav mu besede nikakor ne
tečejo tako kot na odru. Pohvalil je organizacijo in gledalce, ob
katerih je začutil tisto pravo preprostost in pozitivnost, ki vsakogar na odru še bolj napolni z energijo. Celo tako, da v uri in pol
spregovori neverjetnih 24.000 tisoč besed, ki jih sicer ženska v
celem dnevu.
Karte so bile, žal, hitro razprodane. Na spletni strani in po telefonu smo rezervacije sprejemali do petka, v soboto so bile v
prodaji uro pred predstavo. Za vse tiste, ki so ostali praznih rok,
kmalu pripravljamo novo predstavo, pa tudi Tadej Toš je obljubil, da nas bo še z veseljem nasmejal.
Mi pa že komaj čakamo!

UTRINKI Z MARATONA MARCIALONGA 2010

Napočil je dan 31.01.2010, ko smo se udeležili maratona v mestu
CAVALEZE v Italiji. Preteči smo morali 70 km in reči moram, da smo
nalogo opravili dobro. S solidnimi rezultati smo poskrbeli za prepoznavnost našega kraja.

Na koncu pa smo imeli tudi možnost zapeti prek radia TRENTINO pesem »Slovenija, od kod lepote tvoje«; to nas je še posebej razveselilo.

Že nekaj časa smo člani društva FENIKS premišljevali, kako popestriti osnovno dejavnost s športnimi aktivnostmi. S tem namenom smo ustanovili športno sekcijo. Kot predsednik društva
sem nekega dne prebiral članek na temo, kako dober, vsestransko zdrav ter nepovezan z velikimi finančnimi sredstvi je tek na
smučeh. Ker je bilo to prav v zimskem času, sem si dejal: »To bi
morda bila prava stvar.« Je telesna aktivnost, ki je primerna za
mlade in starejše, skratka, za vse generacije, povrhu pa ponuja
še maksimalne psihofizične užitke, ker si vedno v stiku z naravo. Tako smo naredili prve korake in obiskali smo prekaljenega
tekača na smučeh gospoda Avgusta MANFREDO iz Lovrenca na
Pohorju. Po krajšem klepetu z njim smo se dogovorili za akcijo.
Pri njih v Lovrencu na Pohorju je ta zvrst športa že močno razvita. Začeli smo se dobivati na njihovem tekaškem poligonu in
aktivnosti so stekle. Da pa stvar ne bi postala dolgočasna, smo
si postavili cilj in se dogovorili za udeležbo na enem od največjih

smučarsko tekaških - maratonov v Evropi, MARCIALONGA v
Italiji. Pričeli smo z bolj resnimi treningi in tako vse leto pridno
trenirali, se ob tem družili ter kovali načrte za nove podvige.
Ko je prišel čas maratona, sem predlagal, da namene FENIKSA
predstavimo županu naše občine. Obiskal sem g. župana in mu
predstavil naš projekt. Pri tem nam je dal vso podporo, kajti s
tem projektom smo predvsem želeli poskrbeti za prepoznavnost
našega kraja ter morebitno bodoče sodelovanje.
Na področju tega rekreativnega športa imamo kar nekaj ambicij
ter ciljev. Trudili se bomo,da k sodelovanju privabimo čim več
ljudi. Naša tiha želja pa je ta, da bi v prihodnosti imeli svoj lastni
poligon za tek na smučeh v Selnici ob Dravi.
Predsednik društva DLUK FENIKS
Rudi PODGORNIK
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OB DVAJSETLETNICI TELOVADBE NEFORMALNE
SKUPINE REKREATIVK IZ SELNICE OB DRAVI
Pred dvajsetimi leti je skupina mlajših
žensk, mamic in deklet pričela redno
rekreativno vadbo v telovadnici osnovne
šole Selnica. Dobivajo se od prvega ponedeljka v oktobru do zadnjega v marcu
ali aprilu (odvisno od leta), ob osmi uri
zvečer. Vodenje skupine je prevzela Majda
ŠRAJ, ki se je takrat priselila v Selnico.
Da bi rekreacija, kot smo jo poimenovale,
gladko potekala, je vaditeljica poskrbela z
glasbo, veliko mero dobre volje in smeha.
Po preteku prvega leta smo vse udeleženke
pričakovale povabilo za nadaljevanje v jeseni. Majda nas ni razočarala. Pravočasno
smo prejele obvestila. Prva leta nas je
vabila po pošti in po ustnem izročilu, sedaj
pa že po elektronski pošti.

Skupina rekreativk 2009 – 2010

Micka v akciji – čestitamo!

Rekreacija ni samo ponedeljkova telovadba. Postala je nekaj več, postala je del nas;
družimo se ženske različnih starosti, od
najstnic do sedemdesetletnice (res je med
nami gospa Micka, ki še naredi »skleco«),
različnih poklicev in ni pomembno, od
kod smo doma, kako se pišemo, smo le
Jožice, Dragice, Slavice, Štefke, Vlaste,
Majde in tako naprej. Okoli trideset nas je
vsako leto. Nekatere vztrajamo že vsa leta,
nekatere vmes malo počivajo, pridružijo se Skupina rekreativk 2007 – 2008
nove in krog je sklenjen.
prižigamo svečke v njen spomin.
Nepozabna doživetja so redne prednovoletne večerje z boga- Vsaka članica te neformalne skupine rekreativk ima v svoji
tim programom, s katerim nam Majda pričara iluzije obiskov domači zbirki kakšen letni bilten, koledar s skupinsko sliko,
slavnih, pomembnih predstavnikov uglednih poklicev (zdravnik, priznanje za sodelovanje ali medaljo za posebne dosežke,
duhovnik …) in preproste kmetice iz Jurovskega Dola. Obvezni kakšen lep spominek na praznovanje rojstnega dne in zadnje
so tematsko obarvani pohodi ob zaključku sezone s podelitvijo čase tudi kakšen DVD. Pomenljiv nasmeh nam privabi že sama
priznanj in medalj, nepozabna so tudi praznovanja pomemb- omemba »Janjine vaje« in zadovoljstvo ob srečanju znanke z
nih obletnic posameznih članic. Doživele smo tudi žalostne do- rekreacije na ulici ali na dopustu.
godke, kot je izguba drage članice … Žalovale smo in še danes Da program teče že toliko let, je gotovo posledica prijetnega
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Pohod: Šturmov jarek
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druženja ob načrtovanem vadbenem programu, ki ga vsako leto
pripravi naša vaditeljica. Ta pove: »Lekiča sta dva, lekič je, ja,
lekič, je, ne.« Vsaka si vzame tistega, ki ji na dan vadbe ustreza.
Predlagam, da v jeseni, prvi ponedeljek v oktobru, preverite, ali
se želite pridružiti prijetni skupini rekreativk.
Telovadni pozdrav!

Psevdonim osebe, podpisane pod vsakim vabilom, opravičilom
ali drugim dokumetom je Greta Telovadič, zadnje čase pa samo:
vaša
Zapisala: Lilijana ZORKO
Foto: Lilijana ZORKO

NEVARNE ŽIVALI IN NEVARNI PSI
Prihaja čas sprehodov, piknikov in zadrževanja v naravi, kamor s
seboj vzamemo tudi hišne ljubljenčke.
Na mene kot vodjo policijskega okoliša Selnica ob Dravi se je
obrnilo več občanov, ki so želeli razlago in opozorilo lastnikom
nevarnih živali, predvsem nevarnih psov. Zaradi navedenega, in
da ne bi prihajalo do zapletov in neljubih dogodkov, bi Vas na
kratko seznanil z Zakonom o zaščiti živali, ki med drugim tudi
govori, kako moramo ravnati, ko je z nami v javnosti pes ali druga nevarna žival.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v vodenje osebam, ki so mlajše
od 16 let.

Nevarne pse določi v upravnem postopku in po uradni dolžnosti
uradni veterinar – inšpektor. To so psi, ki so ugriznili človeka ali
žival in so navedeni v 23. točki 5.člena Zakona o zaščiti živali
(v nadaljevanju ZZZiv). Takšne pse vpišejo v Centralni register
psov (CRPsi) pri VURS-u. Policisti pri obravnavi dogodkov, kjer
so vpletene nevarne živali in nevarni psi, najprej preverijo, ali
je pes vpisan v CPRsi in opredeljen kot nevarna žival. Kolikor je
na seznamu nevarnih živali, se v primeru kršitve veljavne zakonodaje zoper fizično osebo ukrepa skladno z 2. odstavkom 12.
člena ZZZiv; za to je po 45/1-2. členu ZZZiv predvidena globa v
znesku 800,00 €. V kolikor pes ni vpisan na seznamu nevarnih
živali pa se v primeru kršitve veljavne zakonodaje zoper fizično
osebo ukrepa po 46/1-7. členu ZZZiv z globo v znesku 400,00 €.

Nevarne živali (psi, mačke, prostoživeče živali, cirkuške živali,
…) so tiste, ki zaradi neobvladljivosti ogrožajo okolico oziroma
kažejo napadalno vedenje do človeka. Uradni veterinarji uporabljajo citirano definicijo iz 6. točke 5. člena ZZZiv, upoštevajoč
kumulativni pogoj ogrožanja in napadalnega vedenja. Napadalno vedenje samo po sebi brez ogrožanja okolice še ne predstavlja nevarne živali, kakor je omenjeno prej (npr. samo lajež ali
renčanje, nasršena dlaka, …).
Po ZZZiv so lastniki živali dolžni:
1. poskrbeti za ustrezno vzgojo in šolanje oziroma z drugimi
ukrepi zagotoviti, da žival ni nevarna okolici;
2. na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je
pes na povodcu;
3. za nevarne pse zagotoviti fizično varstvo psa na enega izmed
naslednjih načinov:
- da so psi na povodcu in opremljeni z nagobčnikom,
- da so zaprti v pesjaku ali objektu,
- da so v ograjenem prostoru z ograjo, visoko najmanj 1,8 m, ki
je na vhodu označen z opozorilnim znakom.
Nevarno žival je dovoljeno usmrtiti na kraju dogodka. S takšnim
primerom so se srečali policisti PU Maribor v letu 2009, ko so
policisti na dvorišču lastnika s soglasjem dežurnega uradnega
veterinarja pokončali nevarno žival – psa – s strelnim orožjem.
Za zagotavljanje varnosti si želimo medsebojnega zaupanja
ter tudi vašo pomoč in sodelovanje. Z upoštevanjem naših
priporočil boste tudi sami veliko storili za svojo in tujo 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 Selnica ob Dravi
na telefonsko številko 02 669 09 50 ali pišete na elektronski
naslov policijskiokolis.selnica@gmai.com !
Marko VIRTNIK,
vodja policijskega okoliša
Foto: 123RF

Selnica ob Dravi – Tu sem doma!
Ja, to sem jaz. Z eno razliko – 16 let pozneje. 24. decembra 1988
sem se preselila iz Maribora v Ruše. Čeprav sem končala ekonomsko šolo in bila zaposlena pri Ferromotu, sem iskala nove
izzive v študiju slovenščine in nemščine. V Rušah sem začela kaj
kmalu ljubiteljsko poučevati nemščino, otroke in odrasle. Želja
po znanju nemščine je bila v tistem času v celotni ruški občini,
v katero sta sodila tudi Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju,
zelo velika, tako da se je občina odločila s šolskim letom 1992/93
financirati poučevanje fakultativnega učenja nemščine v vseh
treh osnovnih šolah; torej v Osnovni šoli Janka GlaZerja v Rušah,
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v Osnovni šoli Selnica ob Dravi
in v Osnovni šoli Lovrenc na Pohorju. Tako sem leta 1992 postala
Tante Isa - učiteljica nemščine na
vseh treh osnovnih šolah takratne
ruške občine. Čeprav sem bila
na tem delovnem mestu le do
leta 1994, me nanj vežejo mnogi
spomini. Nekega zimskega jutra
sneži, da še pred sabo ničesar ne

Isabella Rafolt Baumert
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vidim razen beline. Pokličem ravnatelja v Lovrenc na Pohorju in
ga prosim: «Andrej, danes ne morem priti, tako sneži, da si še
v avto ne upam, avtobusna povezava pa je tudi motena zaradi
sneženja. Kaj lahko, prosim, danes nemščino zamenjate s kakim
drugim predmetom?« »Au,« zaslišim ravnateljev glas, še preden
povsem končam svoje vprašanje: »Nimam ‘ludi’; ti si že tretja,
ki me kličeš, dva sta v bolniški, ena pa na izobraževanju. Pridi,
čakamo te!« Podala sem se na pot po selniški strani, ki je zame
vedno veljala za bolj prijazno. Ko sem se peljala mimo selniške
šole, se mi je zdelo, da se poslavljam od civilizacije, v vsej snežni
belini sem se počutila,kot da se peljem v neskončnost. Še danes
ne vem, kako dolgo je pot trajala, kot odrešitev te poti pa je
v mojem spominu ohranjen pogled na skupino moških, ki odmetavajo sneg izpred gasilskega doma v Lovrencu na Pohorju,
in ravnatelja, ki me je sprejel z besedami: «Tu parkiraj pa kar v
razred, te že čakajo.«
Ker sem poučevala na treh šolah, je bilo moje druženje s kolegi redko, saj sem se v enem dnevu morala pripeljati z ene
šole na drugo ter običajno takoj pričeti pouk. Kljub temu sem
našla čas za organiziranje dodatnih dejavnosti, ki bi spodbujale
učenje nemščine. Tako sva s takratnim ravnateljem osnovne
šole v Rušah, Mirkom Gombocem, organizirala ogled lutkovne
gledališke predstave v Gradcu. To so bili začetki čezmejnega
sodelovanja; del sredstev sem pridobila od avstrijskega ministrstva, pristojnega za šolstvo. V istem obdobju sem izbirala
tudi elemente poučevanja iz drugih sistemov in jih vključevala
v pouk (npr. waldorfski pristop, montesori, sugestopedija in
mnoge druge), moje načelo pa je vedno bilo in je, da je treba
človeku, in še zlasti otroku, ponuditi možnosti, pokazati poti

in mu omogočiti, da svojo pot izbere in hodi sam, To je pot, ki
posameznika uči odgovornosti in nauči spoštovati samega sebe
in druge.
Vsaka od treh osnovnih šol takratne ruške občine se mi je vtisnila v spomin na svoj način. V mojih očeh so se zelo razlikovale
med sabo in moje aktivnosti so bile na vsaki šoli prilagojene interesom učencev. Tako smo na selniški šoli igrali vloge v različnih
situacijah in veliko peli. Iz tega načina poučevanja se je porodila
zamisel, da pripravimo nastop za starše. Pri pripravi ene od točk,
kjer se štirje fantje muzikantje odpravijo iskat srečo, so učenci
ugotovili, da bi potrebovali še nekoga, ki dobro poje, zato so po
posvetu povabili k sodelovanju deklico, ki sicer ni obiskovala
pouka nemščine. Ta prizor imam še danes pred očmi: Punčka
stoji dober meter za odprtimi vrati in z nasmeškom na ustih radovedno gleda v učilnico. Sošolke in prijateljice jo spodbujajo,
naj vstopi, ona pa kar stoji tam in gleda. »No, Tante Isa, še vi ji
recite, da mora priti noter,« me rotijo učenci. Povabim jo: »Ja,
sem slišala, da lepo poješ; mi te potrebujemo, prideš?« Punčka
je še vedno stala tam in gledala. Potem sem ji povedala, da
moramo vrata zaradi pouka zapreti, ona se pa mora odločiti, ali
se nam bo pridružila.
Poklicna pot me je peljala tudi čez slovensko mejo, vendar me
je domotožje pripeljalo nazaj v Slovenijo. Že pred odhodom v
tujino sem iskala možnosti za bivanje v selniški občini, po vrnitvi
pa sem si kljub mnogim zapletom to svojo veliko željo uresničila.
Tu sem doma!
Isabella Rafolt Baumert
Foto: Isabella Rafolt Baumert

EKOLOŠKI IZOLATIVNI MATERIALI
ODLOČAMO SE O VGRADNJI NARAVNE IZOLACIJE.
NAJ BO TO BIO VOLNENA IZOLACIJA IZ NARAVNE OVČJE VOLNE.
ZAKAJ JO IZBRATI IN KAKO JO PRAVILNO VGRADITI?
Določeni izolativni material, ki ga uporabimo tako za novogradnjo kot za prenovo obstoječih objektov, imenujemo ekološki
takrat, ko v svojem celotnem življenjskem ciklu maksimalno
ohranja okolje.
Da izolacija zadosti navedeni definiciji, mora izpolniti naslednje
pogoje:
- izdelana mora biti iz naravnih surovin,
- zdravstveno neoporečen material,
- nizka vsebnost energije pri proizvodnji,
- med proizvodnjo ne sme prihajati do škodljivih emisij v ozračju,
- postopek pridobivanja izolacije ne sme delati škode okolju,
- transport surovine na zelo kratke razdalje,
- po sami vgradnji mora doseči maksimalno toplotno in zvočno
izolativnost; s tem dosežemo minimalno porabo ogrevalne energije ter preprečujemo zvočno onesnaženje okolja,
- ko odsluži svojemu namenu, mora omogočiti bodisi recikliranje ali kompostiranje.
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Kot nam je znano, žal v Sloveniji še ne premoremo inštituta za
gradbeno biologijo, ki bi gradbenim materialom izdajal certifikate, ki potrjujejo maksimalno zdravstveno neoporečnost. Na
slovenskem tržišču pa se že pojavljajo izdelki, ki so si ta certifikat že pridobili, toda, žal, v zahodnoevropskih državah, saj
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SOVEN, d.o.o. iz Selnice ob Dravi

so v teh državah izolacije, ki izpolnjujejo navedene zahteve, že
večdesetletna praksa.
Med izolacije, ki so si že pridobile certifikat in v celoti zadostijo
vsem navedenim zahtevam, zagotovo sodi BIO - volnena izolacija podjetja SOVEN, d.o.o. iz Selnice ob Dravi. Surovina za
izdelavo izolacije (ovčja volna) izvira iz slovenskega prostora,
sama proizvodnja pa je izredno nizkoenergetske narave in ne
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onesnažuje okolja. Ta povsem naravni material dosega najvišje
evropske standarde, in sicer-tako naravne toplotne kot tudi
zvočne izolativnosti. Ima izredno dolgo življenjsko dobo, po uporabi pa jo brez težav kompostiramo.
ZAKAJ SE ODLOČITI ZA UPORABO BIO VOLNENE IZOLACIJE ?
Zaradi izrednega porasta obolenj so v tujini že pred 20 leti začeli
intenzivne raziskave potencialnih vzrokov na področju bivalnega
okolja, saj človek večino svojega časa preživi v zaprtih prostorih.
Oblikoval se je izraz sindrom bolnih hiš.
To so hiše, v katerih so ljudje pogosteje obolevali za rakom,
motnjami spanja in splošnega telesnega razvoja ter alergijami
in boleznimi dihal. Vzroki za nastanek teh obolenj so v uporabi
nevarnih kemikalij (barve, lesni premazi, razna lepila in vezivapohištvo, …), v nizko- in visoko frekvenčnih elektromagnetnih
sevanjih (elektrosmog), v nepropustnih materialih za končno
obdelavo tako v notranjosti prostorov kot tudi na fasadi … Tako
so raziskave pripeljale gradbene biologe v preteklost, kjer človek
tovrstnih bolezenskih problemov ni poznal. Posledica tega je
razvoj sodobnih naravnih gradbenih materialov in načinov
vgradnje. Pozitivne lastnosti te gradnje so celo pripeljale sodoben evropski svet tako daleč, da so graditelji deležni subvencij za
svoje okolju in predvsem človeku pozitivno naravnano početje.
Tudi Slovenci imamo ogromen potencial za razvoj naravne in
ekološke gradnje. Toda v nas se pojavlja strah pred novitetami,
raje prisegamo na tradicionalne metode gradnje; to v bistvu pomeni, da si bo naše novo bivališče hitro pridobilo naziv sindrom
bolne hiše.
Naj naštejem le nekaj premislekov pri BIO volneni izolaciji:
• ali je cenovno dražja,
• kako je z molji,
• kako je z zajedavci,
• kakšno ima življenjsko dobo ,
• … - sami pomislite…
Pozabljamo pa, da sodobna tehnologija z lahkoto obvladuje vse
navedene dvome, hkrati pa poskrbi, da izdelek obdrži svoje poslanstvo. To je, da ostaja stoodstotno naraven material. Naravna gradiva pa prinašajo več ugodja in sproščenosti, saj prijeten
vonj, občutek topline in prijazne oblike pomenijo občutek varnega zavetja.
LASTNOSTI BIO VOLNENE IZOLACIJE
Ovčja volna je naravni material. Vlakno vsebuje maščobo,
imenovano lanolin. Večja je vsebnost lanolina, boljša je izolativnost in boljši je vpliv materiala na človeka in okolje. Varuje
pred mrazom, negativnimi vplivi okolja in vzpostavlja prijetno
klimo ter omogoča dober pretok zraka. Uravnava temperaturo,
poleti varuje pred vročino, pozimi greje. Z naraščanjem mraza
se povečuje njena zaščita pred mrazom. Ohranja življenjsko energijo. Odbija prah, pršico, vlago. Sama se čisti oziroma se čisti s
prezračevanjem. Je samogasna. Vnetljiva je pri visokih temperaturah, nad 520 stopinj Celzija. Odbija vonjave in umazanijo. Ne
daje občutka vlažnosti in lepljivosti.
Morda koga moti vonj po lanolinu; ta pa je po vgradnji izolacije
minimalen in za človeka nezaznaven ter sčasoma izgine. Direkten dotik z volnenim vlaknom je zelo prijeten, izolacija ne draži
kože, oči in dihal.

VGRADNJA BIO VOLNENE IZOLACIJE
BIO volnena izolacija se lahko uporablja tako za klasične-zidane
hiše kot tudi za vse sodobne montažne, lesene, nizkoenergetske,
ekološke in pasivne hiše.
Vgradnja BIO volnene izolacije je preprosta, hitra, predvsem pa
cenovno izredno ugodna.
Med vgradnjo izolacije ne potrebujemo nobenih zaščitnih sredstev, saj izolacija ne draži kože, oči in dihal. Izbiramo lahko med
dvema oblikama BIO volnene izolacije:
• v obliki iglanih plošč – se polaga, režemo jo s škarjami,
• v razsutem stanju – izolacijo rahlo natlačimo med ostrešje in
opaž.
Pred vgradnjo je zelo pomemben izbor ustrezne debeline izolacije. Vsi se dobro zavedamo, da vsak dodatni centimeter res
pomeni višje stroške, toda ne smemo pozabiti, kaj to pomeni v
zimskih mesecih pri porabi kurjave.
Pri vgradnji izolacije v obliki iglanih plošč, le-te ne smemo
stiskati ali tlačiti. Prav tako je potrebno pri uporabi izolacije v
razsutem stanju delati po navodilih proizvajalca in upoštevati
priporočljivo gostoto.
Pri ostrešju se BIO volnena izolacija lahko vgradi bodisi med
špirovce ali pod njih. Pod prečne in vzdolžne letve vgradimo
parapropustno folijo, zatem pa položimo izolacijo. Med izolacijo
in podstrešjem ni potrebno položiti PE folije-parna zapora-, je
pa priporočljiva. Če opustimo to folijo, bo vlogo vsrkavanja vlage
prevzela BIO volnena izolacija, ki ima dobro vpojnost vlage, pri
tem pa se ne poškoduje. Najenostavnejša in najcenejša vgradnja
je ta, da pritrdimo izolacijo med špirovce z žebljički, ki jih nabijemo na špirovce in jih medsebojno povežemo z vrvico (cik-cak).
Pri uporabi izolacije na zunanjih opečnih zidovih izdelamo in
pritrdimo na zid lesen okvir, v katerega položimo izolacijo. Na ta
okvir pritrdimo PE folijo ter bodisi mavčne ali lesene vlaknene
plošče. Na koncu še nanesemo omet. Podoben postopek uporabimo tudi pri notranjih predelnih stenah.
Ko izoliramo strope in pode, BIO volneno izolacijo posujemo
med lesene opornike. Tudi tu je priporočljiva uporaba PE folije.
ZA KONEC
Slovenci smo zanimiv narod… Odločamo se za novogradnjo ali
adaptacijo….. V tem času se pojavi potreba po novem avtomobilu ali želja po dobrem dopustu … Čemu se bomo odpovedali…
Običajno kvalitetnemu gradbenemu materialu! Žal se premalo
zavemo, da večino svojega življenja preživimo v svojem domu,
kjer si želimo prijetne topline, prijetne klime in vonj po naravnem in zdravem. Bodimo dobri arhitekti svojega življenja. Pri
tem pa vam lahko zelo koristno pomagamo v podjetju SOVEN
Selnica ob Dravi. Kot vodilni slovenski predelovalec ovčje volne
smo razvili odlično naravno, toplotno in zvočno izolacijo za vaš
dom, pa naj bo lesena, klasično zidana ali kakršna koli ekološka
in varčna hiša.
Zaupajte slovenskim proizvajalcem in se prepričajte o slovenski
kvaliteti.
Pripravila: Marija SRBLIN
Foto: arhiv SOVEN, d.o.o.
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