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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do 
konca marca 2011 vaše prispevke, da jih bomo lahko 
objavili v majski številki časopisa. Gradiva nam pošljite 
po elektronski pošti na e-naslov: info@selnica.si, s 
pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko prine-
sete svoje prispevke, zapisane na CD ali na ključek. 
Zaželeno je, da so ti opremljeni s fotografijami prim-
erne kakovosti.
Vašega sodelovanja, čeprav tokrat nekoliko 
skromnejšega, smo zelo veseli. Še posebej nas veseli, 
da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne foto-
grafije. S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete ozi-
roma prepoznavnosti našega časopisa. 
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da 
nam tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki 
in digitalno fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da 
najdete nekoga, ki vam bo te pretvoril v elektronsko 
obliko. V tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej.  Tudi v bodoče 
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega 
bomo z veseljem objavili. 

Odgovorni urednik

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
Odgovorni urednik: Slobodan Tatalovič
Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja 
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 razpore-
janja prispevkov glede na aktualnost vsebin.
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PREDPRAZNIČNE MISLI

ineva eno izmed najbolj zahtevnih let v času naše sa-
mostojnosti, to je od leta 1991. Takrat smo se skoraj 

enotno odločili za svojo državo Slovenijo. Naša demokraci-
ja je še mlada, zato imamo nekaj začetniških spodrsljajev, 
ki bodo izzvenevali še kar nekaj časa. Želel bi, da skupaj 
iščemo najbolj primerno pot našega razvoja. Sistemov ozi-
roma demokracije, ki že obstajajo, ne moremo preprosto 
preslikati v našo družbo, temveč moramo na podlagi naše 
zgodovine in načina življenja poiskati najprimernejšo ob-
liko. Občutek imam, da se socialni čut izgublja v poplavi 
idej, kako bi morali živeti in koliko moramo imeti, da bomo 
zadovoljni in srečni. Znano nam je, koliko ureditev in siste-
mov držav smo v zgodovini kot narod že preživeli, da nam 
teh izkušenj ne bi smelo manjkati. Pa kljub temu še nismo 
našli primernega. Nekje sem prebral, da bi se nova ure-
ditev lahko imenovala socialni kapitalizem in jaz bi se s 
to mislijo kar strinjal. Ljudje smo različni, to je prav in os-
nova za skupno življenje. Nekateri so bolj inovativni, eni 
so bolj vztrajni, drugi bolj iznajdljivi, tretji bolj varčni in še 
veliko takšnih značilnosti bi lahko poiskali. Vsaka ureditev 
ima dobre in slabe strani in tu se skriva umetnost pois-
kati in združiti samo dobre strani in sestaviti novo celoto. 
Občutek imam, da prehajamo iz ene skrajnosti v drugo 
tako, da se  v iskanju srednje, prave poti, ne poenotimo. 
Za skupno dobro bi morali marsikaj iz preteklosti priznati, 
analizirati, tudi odpustiti, vsekakor pa ne pozabiti in na 
vseh teh spoznanjih graditi skupno prihodnost. Ker sem 

optimist, pričakujem, da bomo v naši državi Sloveniji našli 
toliko modrosti in strpnosti, da bomo znali ločiti zrno od 
plevela ter dati prednost skupnim interesom pred ozkimi 
lastnimi hotenji. 

To zadnjo misel pa lahko prenesemo tudi na lokalni nivo, 
tudi v našo občino. V lokalni samoupravi se dobro ve, kaj 
so dolžnosti, obveze ter cilji, ki si jih občina zastavlja ali pa 
jim tudi mora slediti. Letos so bile lokalne volitve in takrat 
smo se posamezniki, stranke in liste spustili  v tekmo. Zag-
ovarjali smo svoje programe in cilje. Potrebno je povedati, 
da so v našem primeru, v naši občini, cilji zelo podobni ter 
tudi poti, po katerih bomo prispeli na cilj. Največje raz-
like pri predstavitvi programov so nastale pri rokih, vrst-
nem redu in seveda tudi pri denarju. Osebno sem se trudil 
predstaviti realne roke in vire sredstev, s katerimi bomo 
uspeli spraviti v življenje posamezno investicijo. Jasno sem 
pokazal, kje še ni zagotovljenih virov, pa tudi, kje so že pri-
dobljena. Rad bi poudaril, da je naša občina del projekta 
v sklopu čiščenja in odvajanja odpadnih voda v zgorn-
jem porečju reke Drave. Od Dravograda, prek Mute in 
Vuzenice, Radelj ob Dravi, Podvelke in naše občine Selnice 
ob Dravi se bo v prihodnjih letih izvajal največji projekt v 
zadnjih desetletjih. V ta projekt se bo od pričetka, ki sega 
že v leto 2005, pa do zaključka, ki je planiran v letu 2015 
oziroma 2017, investiralo čez 50 milijonov evrov. Od teh 
milijonov se jih bo v tem času pri nas vložilo od 10 do 12. 
V  zadnjem mandatu je tako naša občina vodila strategijo 
priprave proračuna za to obdobje. Ob koncu tega leta je 
naša občina med najmanj zadolženimi v Sloveniji, in to z 
namenom, da bomo v prihodnje sposobni slediti dinamiki 
investiranja lastnih sredstev. V okviru tega projekta smo 
za občino uspeli pridobiti nekaj manj kot 5 milijonov ev-
rov evropskih sredstev. To dejstvo vsekakor štejem za velik 
uspeh, ki pa se ne bo izpeljal, če ne bomo zmogli slediti 
z lastnimi viri. Zato bo potrebno trdno slediti zastavljen-
im načrtom. Želim poudariti, da je moja naloga in naloga 
strokovnih sodelavcev z argumenti in dejstvi predstaviti 
projekt  občinskim svetnicam in svetnikom, saj so ravno 
oni tisti, ki potrdijo takšno ali drugačno odločitev. Po spre-
jeti odločitvi pa je naloga župana in občinske uprave ter 
zunanjih sodelavcev, da izpeljemo projekt strokovno in 
transparentno. Iz vsega tega sledi, da bo moj cilj na lokal-
ni ravni čim bolj poenotiti organe upravljanja od župana, 
občinskega sveta in občinske uprave do zunanjih stro-
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kovnih sodelavcev in nenazadnje naših občank in občanov. 
Trudil se bom, da nas čim bolj zbližam pri programu in 
načrtu dela za naslednje obdobje. Zavedam se, da smo si 
za naslednja štiri leta naložili zahteven in ambiciozen pro-
gram, saj je naš cilj, da dvignemo sredstva v proračunu na 
24 milijonov evrov; to pomeni okoli 8 milijonov evrov do-
datnih sredstev.

Vsem občankam in občanom se še enkrat zahvaljujem 
za izkazano visoko podporo na volitvah za župana. Dobil 
sem potrditev, da sem vas v veliki večini prepričal s svo-
jim delom in načinom življenja. Želim biti realen, pravičen, 
spravljiv, strokoven in nenazadnje človek z več pozitivnimi 
kot pa negativnimi lastnostmi.

Spoštovane, spoštovani!

Dovolj je bilo besed o tem, kaj nas čaka na področju nalog 
in dela, posvetimo se še malo času, ki je pred nami. Ob 
novem letu in prihajajočih praznikih vam želim vse dobro. 
Vsakdo in vsi skupaj bodimo strpni in spravljivi, poskusimo 
pri drugih poiskati pozitivne misli in dejanja ter jim doda-
ti še svoja. Oboje bo vsekakor pripomoglo k ustvarjanju 
pozitivnega razpoloženja, in to je osnova za premagovanje 
težav in problemov, ki se včasih zdijo nerešljivi.

Želim vam srečne in mirne božične praznike v krogu vaših 
najdražjih ter zdravo in uspešno novo leto 2011.

        
Župan

      Jurij LEP

eto je naokoli. Za nekoga je bilo preteklo leto uspešno, 
za drugega neuspešno, za marsikoga pa povsem 

običajno. Slovenija je bila pred nekaj meseci dobesedno 
pod vodo. Nam je bilo tokrat v veliki meri, k sreči, prizane-
seno. No, nekoliko nam je le ponagajalo. Zaradi poplav na 
tokratno srečanje zamejcev na Slemenu niso mogli priti 
naši zamejci iz Trsta.

Volitve so za nami in posledično zaradi tega kar buren čas. 
Tudi vsakokratna »plakatna vojna« je za nami, brez katere 
kot da ne znamo in ne moremo. Kakorkoli že, karte so na 
novo premešane in ljudje imajo zmeraj prav. Mar ne?

BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

V uredništvu smo se zopet sestali in se dogovorili o vsem 
potrebnem za izdajo nove številke Selniških novic. Spet je 
bilo treba opraviti marsikatero »prosto« uro – seveda ob 
»najbolj primernih dnevih« - ob sobotah in nedeljah. In zno-
va se pojavi tista pozitivna nervoza, ki se s pričakovanjem 
pravočasnega izida našega časopisa stopnjuje. Ta stavek, 
sem zapisal že v prejšnji številki. Sam pa sem, kot odgov-
orni urednik v tem času nekoliko razdvojen. Sprašujem se, 
kako naprej. Kako ločiti službene obveznosti od teh, ki so 
kakorkoli povezane z urednikovanjem pri našem časopisu? 
To moje razmišljanje je povezano s tem, da bo tako ali tako 
moral biti imenovan novi uredniški odbor z odgovornim 
urednikom na čelu (staremu je mandat potekel skupaj s 
prejšnjim mandatom župana in občinskega sveta), zatem 
pa bo hitro potrebno sprejeti noveliran Odlok o javnem 
glasilu Občine Selnica ob Dravi.

Če sem vas prejšnjikrat pohvalil, kako pridno pošiljate 
svoje prispevke v uredništvo, je tokrat vaše sodelovanje 
nekoliko skromnejše. Najzvestejši ste tudi tokrat prispevali 
svoje, nekaj smo dodali člani uredništva in pred nami je 
praznična številka časopisa.

Slobodan TATALOVIČ
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Sicer pa tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg stal-
nega nagovora župana Jurija LEPA in besede  moje malen-
kosti boste v tej številki našli še zapis našega zvestega 
sodelavca Janeza URBASA o letošnjem srečanju zame-
jcev na Slemenu, isti avtor pa piše tudi o mednarodnem 
druženju mladih na temo aktivnega sodelovanja v družbi 
in kako dvigniti raven okoljske ozaveščenosti. Iz občinske 
uprave je prišel pregled aktualnih razpisov, Damjana 
OČKO obširno piše o dogajanjih na podružničnih šolah pri 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku, Štefan 
CMREČNJAK pa piše o srečanju vodstva Lovske zveze Slo-
venije pri nas, na Kozjaku. Vodja policijskega okoliša Mar-
ko VIRTNIK opozarja na nevarnosti uporabe pirotehničnih 
sredstev v prazničnem času, Marjetice poročajo o izletu in 
svoji razstavi, prof. Milko HOMER nas z valčkom popelje 
v leto 2011, s poročili o svojem delu in uspehih poročajo 
selniški karateisti. Oglasili so se gasilci s Slemena, objavl-

jamo pa tudi prispevek Svetovalnice za ljudi v stiski zaradi 
težav v zvezi z uživanjem alkohola. Dr. Zinka ZORKO je tudi 
tokrat prispevala jezikovne drobtinice, svoje vtise pa je 
zapisala tudi s tradicionalnega jesenskega romanja. Od-
govorni urednik sem prispeval nekaj pojasnil v zvezi s pro-
storsko problematiko ter poročilo s srečanja starodobnih 
avtomobilov – fičkov v Selnici ob Dravi. Začenjamo pa tudi 
novo rubriko »S fotografijami skozi čas«. Seveda je tu tudi 
križanka in še kaj se bo našlo za prijetno praznično branje.

Zima je tu. Lep, a včasih tudi nekoliko kruti čas. Najlepšega 
ga dela veselo pričakovanje božičnih in novoletnih 
praznikov. V imenu Uredniškega odbora in v svojem imenu 
vam želim vesele in lepe božične praznike, v prihajajočem 
letu pa obilo uspeha ter medsebojnega razumevanja in 
spoštovanja.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT
 eni prejšnjih številk Selniških novic smo že pisali o 
problematiki sprejemanja Občinskega prostorske-

ga načrta ali OPN, kot ga s kratico imenujemo. Če nekoliko 
strnemo to, kar smo takrat zapisali, je potrebno ponovno 
povedati, da se OPN ne sprejema vsako leto, temveč se 
sprejema v določenih časovnih intervalih, ki največkrat 
trajajo od  pet do deset let. Ves postopek sprejemanja 
vseskozi spremlja in nadzoruje država – pristojna minis-
trstva in njihove službe torej. O tem smo dokaj obširno 
pisali v prejšnji številki našega časopisa. Ob povedanem se 
je potrebno dotakniti tudi v tem času zelo aktualne prob-
lematike poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin. O 
tem pišem v naslednjem sestavku.

Zato stanimo še pri OPN. Občina Selnica ob Dravi je post-
opek sprejemanja OPN začela septembra 2009. Vse od 
takrat so v okviru veljavnih predpisov in zagotovitve de-
narja iz občinskega proračuna tekli postopki za sprejem 
novega OPN. Med prvimi postopki, ki jih je potrebno pri 
tem opraviti, je ugotovitev »poselitvenih zmogljivosti«. 
Kaj ta izraz pravzaprav pomeni? Več pomenov ima, ali 
bolje rečeno, kar nekaj skupin interesov se lomi na tem 
izrazu. Tu gre predvsem za nasprotja, ki izhajajo iz interesa 
posameznika – občana, na drugi strani interesov stroke ter 
nenazadnje še interesov države oziroma lokalne skupnosti 
– občine.

Eden tistih interesov, ki ga pri »poselitvenih zmogljivo-
stih« želimo pojasniti, je interes posameznika. To je po-
buda posameznika za spremembo namembnosti prostora 
(v nadaljevanju bomo uporabljali izraz - zemljišča). Gre 
največkrat za predlog sprememb iz kmetijskega zemljišča 
v stavbno zemljišče. 
Ko govorimo o  »poselitvenih zmogljivostih« in pobudah 
občanov glede sprememb namembnosti zemljišča, je 
potrebno kar na začetku povedati, da gre pri tem za po-
bude. Tu ne gre za upravni postopek, ko mora neki upravni 
organ ali lokalna skupnost zadevo v nekem določenem času 
rešiti in je nato na to rešitev, kakršnakoli že je ta, podati še 
pritožbo. Tega pri pobudi za spremembo namembnosti ni. 
Preden pojasnimo celoten postopek poteka prejemanja 
OPN in s tem tudi spremembe namembnosti, naj povemo, 
da se je od zadnje spremembe prostorskega plana leta 
2004 (tako se je do sedaj imenoval OPN) nabralo kar 440 
pobud za spremembo namembnosti zemljišča.

V nadaljevanju vam bomo na poenostavljen način prika-
zali postopek sprejemanja OPN. Le-ta poteka na nasled-
nji način:
• Občina pripravi osnutek OPN in ga pošlje Ministrstvu 

za okolje in prostor. Ministrstvo oceni, ali je osnutek 
OPN pripravljen v skladu s stroko in zakonodajo ter, 
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če je, pozove nosilce urejanja prostora, da podajo 
smernice za pripravo predloga OPN. Naj povemo, da 
je teh nosilcev urejanja prostora krepko čez trideset. 
Po objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove 
nosilce urejanja prostora, da ji v 30 dneh od poziva 
predložijo smernice za načrtovane prostorske ureditve 
iz njihove pristojnosti. Tu včasih nastopijo težave, ker 
vsi nosilci urejanja prostora ne dajo zmeraj smernic v 
predpisanih rokih.

• Občina nato pripravi javno razgrnitev OPN; ta traja 
najmanj 30 dni (lahko pa tudi dalj časa). O tem prek 
svetovnega spleta in na krajevno običajen način ob-
vesti zainteresirano javnost. Občina pripravi tudi javno 
obravnavo. Zainteresirana javnost (v našem primeru 
tudi tisti, ki so dali pobude za spremembo namemb-
nosti zemljišča) v času trajanja javne razgrnitve in 
v javni razpravi poda pripombe. Občina nato do teh 
pripomb zavzame stališče, ki ga objavi na svetovnem 
spletu.  Lastnike zemljišč mora občina pisno seznaniti 
s svojimi stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih 
izrazili v okviru javne razgrnitve.

• Ob upoštevanju stališč do pripomb in predlogov ja-
vnosti občina pripravi predlog OPN, ki ga ponovno 
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor. Le-to pred-

log OPN ponovno pošlje nosilcem urejanja prostora. 
Slednji podajo Ministrstvu mnenje o usklajenosti 
upoštevanja njihovih smernic.

• Ko Ministrstvo za okolje in prostor ugotovi usklajenost 
OPN, izda občini odločbo o usklajenosti. To pomeni, 
da lahko občina sprejme OPN.

• Občina sprejme OPN z odlokom in le-tega objavi v 
uradnem glasilu občine.

To je zelo poenostavljen postopek sprejema OPN. Prikazali 
smo ga zaradi lažjega razumevanja samega postopka. S 
sprejemom OPN bo zaključen tudi postopek za spremem-
bo namembnosti zemljišč. 
Pred sprejemom OPN je potrebno zagotoviti sredstva za 
izvedbo strokovnih nalog pri pripravi OPN v občinskem 
proračunu za leto 2011. Nato ostaja le še politična volja 
občinskih svetnikov, da OPN sprejmejo. 
S sprejemom OPN bodo za kar nekaj časa podani pogo-
ji razvoja v Občini Selnica ob Dravi. 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 zado-
voljnih in kar nekaj nezadovoljnih.

                                               Pripravil: Slobodan TATALOVIČ

POSKUSNI IZRAČUN VREDNOSTI 
NAŠIH NEPREMIČNIN

si lastniki nepremičnin smo pred časom od 
Geodetske uprave Republike Slovenije (v nad-

aljevanju GURS), dobili poskusne izračune vrednosti 
naših nepremičnin. Ti izračuni naj bi rabili za osnovo pri 
obdavčitvi naših nepremičnin. 
Ni moj namen razglabljati o upravičenosti, dorečenosti ali 
smiselnosti takšnega početja. Moj namen je opozoriti na 
nekatera dogajanja, ki spremljajo fazo dajanja pripomb na 
te poskusne izračune. Te pripombe lahko občani, lastniki 
nepremičnin, podamo po podaljšanju temu namenjenega 
roka, do konca januarja 2011. Pripombe in predloge po-
pravkov poskusnih izračunov vrednosti naših nepremičnin 
lahko podam pri tistem, ki nam jih je poslal – pri GURS-
u torej. V poskusnih izračunih, ki smo jih prejeli, pa kar 
mrgoli napak. In ker vsi lastniki nepremičnin dobro vemo, 

da bo naš davek na nepremičnine odmerjen od osnove iz 
tega poskusnega izračuna, želimo pravočasno te napake 
popraviti. Zato se napotimo na GURS. Saj nam v poskus-
nem izračunu oziroma brošuri, ki smo jo hkrati z izračunom 
prejeli, piše, da lahko napake odpravljamo le pri njih. Pisno 
ali z obiskom ene od pisarn GURS-a po Sloveniji. Seveda je 
nam najbližja pisarna v Mariboru in jo zato mahnemo kar 
tja. Le redki občani pred tem pridejo na občino pogledat 
modele vrednotenja nepremičnin, ki so tam razgrnjeni in 
na snovi katerih so (poleg s številnih drugih dejavnikov) 
poskusni izračuni narejeni. A tudi ti, ki te modele pridejo 
pogledat so razočarani, ko spoznajo, da so to splošni mod-
eli, ki nam pri reševanju naših problemov ne pomagajo kaj 
dosti. Na te modele sicer lahko damo pripombe in pred-
loge sprememb. O upoštevanju ali neupoštevanju le-teh 
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pa ne bomo obveščeni posamič, temveč generalno prek 
spletne strani GURS-a.
Kaj se v praksi dogaja? Čedalje več občank in občanov – 
lastnic in lastnikov nepremičnin - se v želji, da popravijo 
napačne podatke, zato obrača na občino. Pričakujejo, da 
bodo tam spremenili oziroma popravili nekatere podatke. 
A so nemalo razočarani, ko ugotovijo, da na občini teh po-
datkov ne morejo spreminjati. Zato se napotijo na GURS 
v območno pisarno. Tam jim največkrat pomagajo z nas-
veti, kako in kaj naj naredijo, da se podatki popravijo. A 
se žal dostikrat dogaja tudi to, da jih v območni pisarni 
GURS v Mariboru, ko nekdo ni zadovoljen z namensko 
rabo zemljišča, napotijo na občino, češ, saj so tam od-
govorni za prostorski plan in prostorsko urejanje. Lastniki 
ste največkrat nezadovoljni z namensko rabo zemljišča, 
ki vam je z ozirom na lego vaše parcele določena. V 
območni pisarni GURS-a se uradniki prevečkrat izgov-
arjajo na občino – češ, pojdite tja in tam bodo vašo pri-
pombo oziroma napako odpravili. Narobe pri tem pa je, 
da vam »pozabijo« povedati, da se prostorski plan lahko 
spreminja le s spremembo OPN (občinskega prostorskega 
načrta). O tem pa pišemo v prejšnjem sestavku te številke 
Selniških novic »Občinski prostorski načrt«. Če preberemo 
ta prejšnji sestavek, vidimo, da gre pri spreminjanju na-
menske rabe zemljišča za zelo dolgotrajne postopke, ki se 
povrh vsega ne rešujejo po posameznih primerih, ampak 
v paketu, ki se mu reče OPN. Ocenjujemo, da gre takrat, 
ko vas v opisanem primeru uradnik z območne pisarne 
GURS-a napoti nazaj na občino, za zelo neodgovorno de-
janje tega uradnika. In potem je razočaranje kar dvojno. 
Na eni strani ste nad takim ravnanjem državnih uradnikov 
na GURS-u razočarani lastniki nepremičnin, na drugi strani 
pa smo nad takšnim prelaganjem svoje odgovornosti na 
drugega razočarani tudi občinski uradniki.
Resnici na ljubo je treba reči tudi, da nas uradniki dostikrat 
pravilno informirajo in nas za odpravo napake pri vred-
notenju nepremičnine napotijo na pravi naslov. A jih ne 

poslušamo in ukrepamo kar po svoje. Ko nas napotijo na 
Upravno enoto ali na kakšno drugo strokovno službo, ne 
gremo tja, ampak jo mahnemo kar na občino.  
Naj se na koncu še enkrat vrnem na napake, ki jih v naših 
poskusnih izračunih, žal, kar mrgoli. In na občini ne mo-
remo biti odgovorni za napake, ki jih je pri tem poskusnem 
izračunu napravila GURS. Tudi kakršnekoli odgovornosti 
za to ne sprejemamo. Nekdo, ki v vseh letih nastajanja 
poskusnega vrednotenja nepremičnin ni znal ustrezno in 
uspešno  povezati zemljiške knjige, zemljiškega katastra, 
katastra stavb in še nekaterih drugih evidenc, se sedaj, na 
drugih plečih, ne more otresti svoje odgovornosti. Ocenju-
jemo, da je odgovornost še največja pri katastrofalno slabi 
izvedbi popisa nepremičnin, ki je bila izvedena pred tremi 
leti in je rabila kot eden izmed temeljev za ta poskusni 
izračun vrednosti nepremičnin.
Lastnikom nepremičnin pa, kljub vsem napakam, ki jih je 
pri poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin naredila 
GURS, ostane nekaj v razmislek, in sicer vprašanje, ko-
liko smo sami storili, da so vse evidence, ki se nanašajo 
na vrednotenje naših nepremičnin, točne, predvsem pa 
ažurne. Sami dobro vemo, kdaj in kako bi morali kaj sto-
riti, a tega nismo storili. V dosti primerih tudi zelo dobro 
vemo, zakaj nečesa nismo storili, in zelo težko priznamo, 
da nečesa nismo postorili – postorili namenoma ali ne-
namenoma.
Naš nasvet pri reševanju opisane problematike je, da 
moramo najprej sami preveriti, ali so vse evidence, ki izha-
jajo iz naših stvarnih lastniških pravic, urejene in ažurne. 
Če to niso, moramo to storiti kar se da hitro. Naslednje, 
kar moramo dosledno upoštevati, je, da moramo pozorno 
poslušati uradnike na GURS-u, če nam le-ti svetujejo, da 
se moramo obrniti na upravno enoto ali kakšno drugo, za 
to pristojno, institucijo. Če pa boste kljub vsemu imeli pri-
pombe k modelom vrednotenja, ki so razgrnjeni na občini, 
vam bomo pri tem z veseljem pomagali.

                                                   Zapisal: Slobodan TATALOVIČ
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KANALIZACIJA
ŠE MALO IN ZAČELI BOMO GRADITI

   kanalizaciji smo v Selniških novicah že pisali. Ker pa 
je od tega minilo že precej časa, od takrat pa se je 

tudi že marsikaj zgodilo, smo se odločili, da nekaj besed 
posvetimo tudi eni največjih ekoloških naložb v zgodovini 
Dravske doline. Vsa razsežnost in dimenzije te investicije 
se bodo pokazale, ko se bo začela kanalizacija graditi. In tik 
pred tem, da začnemo graditi, smo sedaj.
Še prej, se nekoliko vrnimo v zgodovino dogajanja. S spre-
jetjem evropske zakonodaje je Slovenija sprejela tudi 
direktivo Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne 
odpadne vode in s tem Operativni program odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode. S tem aktom so 
določena poselitvena območja po celi Sloveniji, za kat-
era je potrebno v predpisanih rokih zagotoviti odvajanje 
komunalnih odpadnih voda v kanalizacijo in čiščenje v 
čistilnih napravah. Celotna gradnja javne kanalizacije je 
predvidena do leta 2017, čistilnih naprav pa do leta 2015. 
Za potrebe pridobivanja evropskih sredstev za gradnjo 
infrastrukturnih objektov za odvajanje in čiščenje komu-
nalnih odpadnih voda se je občina Selnica ob Dravi sku-
paj z občinami Podvelka, Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica 
in Dravograd povezala v celosten projekt Odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod, varovanje vodnih virov in oskrba 
prebivalstva s pitno vodo v porečju Drave (krajše Projekt 
Drava). 
Projekt Drava je nedvomno eden največjih projektov v 
zgodovini Dravske doline. Kot takšen je bil prepoznaven 
tudi tam, kjer se je odločalo o dodelitvi finančnih sred-
stev za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave. Z veli-

kim prizadevanjem in strokovnim delom smo za gradnjo 
kanalizacije v Občini Selnica ob Dravi pridobili skoraj 
pet milijonov EUR sredstev iz kohezijskega sklada EU. 
Občina tudi v svojem proračunu sledi temu in sedaj smo 
pred tem, da zaprosimo za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Da storimo tudi to zadnje dejanje pred začetkom fizične 
gradnje kanalizacije, moramo od tistih lastnikov parcel – 
zemljišč, prek katerih bo potekala kanalizacija, pridobiti 
služnost. Od večine smo služnosti že pridobili; sedaj prido-
bivamo še zadnje. 
Najprej bomo začeli gradnjo centralne čistilne naprave, ki 
bo v izkoriščenem delu gramoznice Selnica (ali po domače 
v selniški šoderjami). Pravkar zaključujemo prostorski akt 
– občinski podrobni prostorski načrt, ki je potreben za to, 
da lahko v gramoznico umestimo centralno čistilno napra-
vo. Čistilna naprava bo grajena v skladu z najnovejšimi do-
gnanji na tem področju in bo v svojem okolju popolnoma 
nemoteča. Njena kapaciteta bo 5000 PE ( populacijskih 
enot).
Sledila bo gradnja primarnih vodov kanalizacije, ki bo po-
tekala po skoraj celotnem ravninskem območju občine. 
Sočasno z gradnjo se bo začelo projektiranje sekundarnih 
vodov kanalizacije. Vse skupaj pa mora biti zaključeno do 
leta 2017. Zaradi gradnje kanalizacije je bil že lani spre-
menjen prostorski plan občine. Iz naštetega se lahko vidi, 
kako obsežen projekt je gradnja kanalizacije in koliko 
spremljajočih dejavnosti poteka ob tem.
O nadaljnjem dogajanju pri gradnji vas bomo v prihodnje 
sproti in izčrpno obveščali.

Pripravil: Slobodan TATALOVIČ

“SLOVENEC SEM” ČEPRAV DEŽUJE
a Sp. Slemenu pri zapuščeni šoli se je v septembru 
odvijalo 6. Srečanje z zamejskimi Slovenci. Prvič, 

od kar poteka srečanje, je bilo slabo vreme. Neurja so 
povzročila nemalo težav širom po Sloveniji, zaradi zaprtja 
ceste na Primorskem se srečanja niso mogli udeležiti naši 
stalni udeleženci in lanskoletni zmagovalci tekmovanja v 
kuhanju ekipa KD Slovan iz Gropade pri Trstu.
Častno pokroviteljstvo letošnjega srečanja je prevzel minis-
ter akad. prof. dr. Boštjan Žekš, ki pa se srečanja  ni mogel 
udeležiti ravno zaradi slabega vremena.

Žalosten je bil pogled v deževno nebo, megleno in hladno 
okolico slemenške šole. V takšnem vremenu se prireditve 
odpovedujejo in preložijo na drug termin. Na Slemenu 
pa so se ta dan zbrali vsi prijavljeni razen prej omenjenih. 
Vsi prisotni so bili enotnega mnenja, da kljub vremenu 
srečanje ne sme biti odpovedano. Ekipe, prijavljene za tek-
movanje v kuhanju, so pričele pripravljati svoja ognjišča 
in improvizirane strehe nad ognjiščem. Ogenj je zagorel 
in tekmovanje s prijetnim druženjem se je lahko pričelo 
kljub hladnemu in deževnemu dnevu. Žal smo morali zara-
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di varnosti odpovedati proslavo na velikem odru, okrnjen 
program smo izvedli v prostorih šole. Po nagovoru župana 
Jurija Lepa smo prisluhnili akad. prof. dr. Zinki Zorko, veliki 
poznavalki zamejskih narečij, življenja in dela v zamejstvu.
Kuharske ekipe so skrbno pripravljale vsaka svojo special-
iteto, recepture so skrbno hranili zase. Kuharji iz drugih 
ekip vsekakor ne smejo izvedeti za majhne  skrivnosti, 
ki bistveno vplivajo na okus in sam videz pripravljenega. 
V kotlih so se pripravljale različne jedi: bograč, telečja 
obara, goveji golaž, gobova juha z ajdovimi žganci, tavče, 
ribja juha. Na mizah se je našla še marsikatera druga do-
brota, ki so jo ekipe prinesle s seboj. V času kuhanja je na 
prizorišče prišlo zavidljivo število obiskovalcev, ki so kljub 
dežju uživali ob pripravljenih dobrotah. 

Po razglasitvi najbolje pripravljenega lonca, tokrat je bila 
to ekipa Zveze Slovencev na Madžarskem, se je nadaljeva-
lo družabno srečanje. Na tokratnem 6. srečanju smo bili 
vsi enotnega mnenja: prireditev se je prijela in nadalje-
vali bomo še naprej. Za 7. srečanje bomo uvedli bistvene 
spremembe tako na organizacijskem kot programskem 
področju.

Veseli smo, da lahko ne glede na vreme in druge okoliščine 
s ponosom vzkliknemo ˝Slovenec sem˝.

Pripevek in fotografije:  Janez Urbas

Zmagovalna ekipa iz Monoštra                                                        Jed je pripravljena.

Proslava je potekala v razredu šole Slemen. Ekipa Svet med Dravo in Muro
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Pokušini sta pristopila župan Jurij Lep in župan Bistrice. Prihod na srečanje

NEKJE ONKRAJ MAVRICE

 okviru programa ˝Mladi v akciji˝ je potekala v 
septembru mladinska izmenjava, katere nosilec 

je bil CEZAM iz Ruš. Udeleženci izmenjave so bili mladi iz 
Finske, Poljske, Belgije, Španije, Italije in Slovenije. Izmen-
java je potekala na Smolniku, kjer so udeleženci v Mladin-
skem domu in njegovi okolici vodili večino aktivnosti na 
temo aktivnega sodelovanja v družbi in kako dvigniti raven 
okoljske ozaveščenosti. Projekt je zahteval aktivno sode-
lovanje mladih. Predstavili so ukrepe za varstvo narave in 
okolja v svojih deželah in tako primerjali skrb posameznih 
držav za naravo in okolje, ter njihove zaščitne ukrepe. Z 
dodatnimi predavanji in nalogami, ki so jih opravljali v 
samem Mladinskem domu in okolici, pa so se seznanjali s 
pristopom k tej problematiki v našem okolju, s poudarkom 
na alternativnih metodah kmetovanja. 
Ravno slednje je bilo povod, da so počastili z obiskom 
tudi Sp, Slemen in s tem ponesli del naših lepot narave po 
svetu. Kot se spodobi za dobre gostitelje, smo mlade iz ev-
ropskih držav najprej povabili, da se okrepčajo s tradicio-
nalnimi slovenskimi jedmi. Pripravljene so bile po starih 
receptih naših babic in povsem iz sestavin iz našega nara-
vnega okolja. Veliko je bilo tako imenovane divje preh-
rane, s čimer smo jim na poseben način pričarali preh-
ranske običaje v teh krajih. Veliko tega je že pozabljeno in 
naše gospodinje recepte zopet vlečejo na dan. Ob hrani 
so jim bile predstavljene vse rastline in zeli, ki so bile up-
orabljene za pripravo, njihove zdravilne učinkovine in nji-
hova uporaba. Pozneje so si vse ogledali tudi v naravnem 
okolju, nekatere izmed njih so si nabrali, da jih bodo pred-

stavili tudi svojim domačim.
Po delovnem kosilu so se podali na potep po Slemenu, 
med potjo spoznavali naše rastline in živali, ter uživali 
v naravnem okolju ob lepem vremenu. Ustavili so se na 
turistično-izletniški kmetiji Pri starem kovaču, kjer jim je 
celotno kmetijo, njeno dejavnost in samo razvojno pot 
predstavila gospodarica Alenka Pec. Navdušeni nad ure-
jenostjo in samim naravnim okoljem kmetije so nadaljevali 
pot po Slemenu, ki jih je vodila do ene najlepših razglednih 
točk na Kobanskem s čudovitim pogledom po Podravju. 
Ob skrbi za naravo in njeno ohranjanje pa je bistvenega 
pomena tudi ohranjanje čebel in njihovih družin. Samo v 
zdravem okolju, brez pretirane uporabe pesticidov in druge 
sodobne navlake je zagotovljeno njihovo preživetje, s tem 
pa je, kot pravijo strokovnjaki, povezano tudi preživetje 
ljudi. O tem in o samem življenju čebel, o delu in skrbi 
za njihov obstoj in o tem kaj dobrega naredijo za naše 
zdravje, je vsem udeležencem spregovorila dr. Vida Lešnik 
ob njenem čebelnjaku. Po končanem predavanju je bila 
pokušina več vrst medu in drugih pridelkov iz čebeljega 
panja. Opremljeni z medom in še drugo popotnico se je 
pot nadaljevala ob nenehnem spoznavanju novih, pred-
vsem zdravilnih rastlin, večini udeležencev nepoznanih.
Kruh naš vsakdanji. Prav kruh je nekaj posebnega in v 
različnih državah ga pripravljajo na različne načine in vsak 
ima neko svojo posebnost. Kruh ni poseben samo po svo-
jih sestavinah ampak, tudi po tem, kako in v čem je pečen. 
Prav to smo pokazali našim udeležencem, ki so se tudi 
sami poskusili v pripravi vsakdanjega kruha. Ugotovili so, 
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da je, dokler ga samo ješ ali gledaš, kako ga kdo pripravlja, 
to povsem preprosto. Ko moraš to narediti sam, se ta pre-
prostost nekam izgubi. Zatakne se že pri samem mešanju, 
zatem pa sledi zahtevna priprava ognja. Vendar kljub vse-
mu se kruh tako ali drugače speče.
Polni novih znanj in utrujeni od dolge poti po Slemenu so 
se vrnili na opuščeno šolo, kjer so imeli zaključek dneva in 
okrepčilo. Kruh je sedaj zelo teknil.
Udeleženci so bili zelo zadovoljni in navdušeni nad pokra-
jino, ljudmi in samo predstavitvijo vsega, v veliki meri ne-
znanega.  Škoda samo, da ni možno bivanje v zgradbi šole, 
ki stoji na primerni lokaciji za ravno takšne aktivnosti, kot 
je bil projekt, imenovan ˝Nekje onkraj mavrice˝. Šola pa 
vsem na očeh nezadržno propada. Kako je to mogoče? 
To ni bilo jasno udeležencem iz Finske, Poljske, Belgije, 
Španije, Italije. Morda pa se kdaj vrnejo k nam in bo vse 
drugače. V svet bodo ponesli nekaj iz naših krajev in na to 
smo lahko kljub vsemu ponosni.

Prispevek in fotografije:
Janez URBAS

Delovno kosilo

Počitek Pri starem kovaču

Na poti po Slemenu

Predavanje o čebelah

Čebele v živo



12 Selniške novice 11/december 2010

Občina Selnica ob Dravi

TRENUTNE AKTIVNOSTI LAS JABOLKO

Kot je bilo zapisano že v majski številki Selniških novic, smo v začetku tega leta pričeli z izvajanjem dveh projektov, ki ju 
sofinancira Evropska unija iz programa LEADER.
Oba projekta sta se v poletnih mesecih zaključila, za projekt Vzpostavitve energetsko učinkovite Občine Selnica ob Dravi 
s programom za povečanje učinkovite rabe energije pa smo dobili že tudi izplačana sredstva v višini 23.200,00 evrov.
Trenutno se izvajata dva projekta iz Letnega izvedbenega načrta 2010. V okviru projekta Selniške točke razvoja lastnih 
kompetenc in vseživljenjskega življenja (Učimo se vse življenje) se trenutno izvajajo tečaji nemščine in angleščine za 
odrasle, in sicer osnove I. in osnove II. V mesecu novembru se je izvajal tudi tečaj računalništva - udeleženci so se sez-
nanili z osnovnimi orodji za delo, z operacijskim sistemom Windows ter osnovami uporabe interneta in elektronske 
pošte.
Drugi projekt v izvajanju – Kulturno prebujanje najmlajših in mladih na podeželju (Kultura in mladi) – je namenjen, kot 
že naslov pove, našim otrokom iz vrtca in osnovne šole. Od septembra, ko se je projekt pričel izvajati, smo uživali na treh 
lutkovnih predstavah, prisluhnili smo petim pravljicam, ki so jim sledile likovne delavnice, zaigrati znamo na diatonično 
harmoniko, prepevali smo s Petrom Janušem ter risali na temo Čista energija. Bogat program smo pripravili tudi za 
mesec december, ko se bodo v času božično-novoletnih počitnic zvrstile štiri delavnice in ena lutkovna predstava. Vse 
aktivnosti so brezplačne, zato vas vabimo, da se jih udeležite in si na ta način polepšate praznične dni.

Napisala: Andreja Tajke

PRI SVETEM DUHU SMO PRODAJALI 
ZA GUMBE

 mesecu oktobru smo otroci in delavci na dvorišču naše šole in  vrtca pripravili kostanjev piknik z ustvarjalnimi 
delavnicami. K sodelovanju smo povabili starše, druge sorodnike in pevke pevskega društva Lipa. Najprej so 

otroci pripravili kratek kulturni program. Medtem so starši že pekli kostanje. Pri mizah smo izdelovali punčke iz ličja in 
pripravljali slastna sadna nabodala. Otroci so medtem pripravili jesensko okrašeno stojnico, na kateri so pripravljene 
dobrote in izdelke tudi prodajali. Plačilno sredstvo so bili gumbi. Vsi smo so pridno kupovali, pa tudi “barantali”.

                                                                                                                              Prispevek in fotografije: Damjana  Očko
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ADVENTNE DELAVNICE IN SEJEM 
ADVENTNIH VENČKOV PRI SV. DUHU 

NA OSTREM VRHU.
atinska beseda »adventus« pomeni »prihod«. V 
krščanskem jeziku se to nanaša na prihod Jezusa 

Kristusa. Cerkvena liturgija imenuje advent vse štiri tedne 
pred božičem. Adventni venec je simbol adventa. Je iz zim-
zelenega rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki pon-
azarjajo štiri adventne nedelje. Adventni venec s svečami 
krasi mizo do božiča. Vsako nedeljo prižgemo eno svečko. 
Venec brez sveč nekateri obesijo na vhodna vrata Tudi na 
podružničnih šolah Sv. Duh na Ostrem vrhu in Gradišče 
na Kozjaku smo pred prvo adventno nedeljo v delavnicah 
izdelali adventne venčke iz naravnih materialov. Pridno 
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smo ustvarjali otroci, starši, drugi sorodniki, pevke pe-
vskega društva Lipa in strokovni delavci. Na prvo adventno 
nedeljo smo pripravili sejem v Avguštinovi kapeli pri Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu. Ponudba venčkov je bila pestra in 
obiskovalci se kar niso mogli odločiti, katerega bi izbrali. 

Prispevek in fotografija: Damjana OČKO 
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OBISK KNJIŽNIČARKE IN  
PISATELJICE JASNE BRANKE STAMAN 
NA PODRUŽNIČNIH ŠOLAH SV.DUH 
NA OSTREM VRHU IN GRADIŠČE NA 

KOZJAKU

rvič se je zgodilo, da nas je na podružnicah obiska-
la kakšna pisateljica in nam sama predstavila svojo 

knjigo. Otroci so z zanimanjem prisluhnili vsebini knjige 
o Buči debeluči, ki je zaradi svoje teže njen gospodar ni 
mogel pospraviti z njive. Tam je ostala vso dolgo zimo in 
nudila zavetje različnim živalim. Med njimi so bile tudi 
miške, katere so nato otroci izdelali iz odpadnega materi-
ala. Delavnice je vodila kustodinja Andreja Borin iz Umet-
nostne galerije Maribor. 
 
Sicer pa je pravljični uri in delavnici organizirala Občina 
Selnica ob Dravi, ki v okviru projekta Kulturno prebujanje 
najmlajših in mladih na podeželju (Kultura in mladi), vsak 
mesec pripravlja otroške abonmaje. Hvaležni smo jim, da 
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so se tokrat spomnili tudi na naše učence, ki nimajo toliko 
možnosti za  kulturno udejstvovanje. Obisk pisateljice in 
kustodinje je bilo zanje zanimivo doživetje, zato si želimo 
še več takšnih obiskov.

Prispevek in fotografija: Damjana OČKO

SLEMENSKI GASILCI IMAMO NOVE 
GARAŽE

liža se konec leta, čas, ko radi pogledamo nazaj in 
naredimo analizo preteklosti. Kaj smo naredili zelo 

dobro, kaj dobro in kaj bi lahko naredili še boljše? Tudi v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Slemen je čas, da po-
gledamo, kaj je bilo narejenega v preteklem letu. 
Prostovoljni gasilci smo v tem letu preživeli 1675 ur v gasil-
skem domu in pomagali drugim. Klic na pomoč smo slišali, 
ko je bilo potrebno ljudem zagotoviti pitno vodo. Pomag-
ali smo pri varovanjih različnih tekem in prireditev. Naše 
sirene so se oglasile tudi ob številnih požarih, ki smo jih 
uspešno pogasili. V poletnih mesecih smo veliko pomagali 
ob poplavah. Poleg aktivnega sodelovanja z našimi občani 
smo veliko časa posvetili gasilskim vajam, izobraževanju 
ter pripravili več vaj v sodelovanju s sosednjimi gasilskimi 
društvi. Tako smo vse leto ohranjali najvišjo stopnjo prip-
ravljenosti pomagati drugim. 
Največja pridobitev v letošnjem letu pa je zagotovo post-
avitev novih garaž ob gasilskem domu. Prostovoljni gasilci 
Slemena smo si že nekaj let želeli novih garaž. S pomočjo 

občine ter krajanov Slemena, ki so nam z darovanjem 
lesa pomagali, smo lahko to željo v letošnjem letu tudi 
uresničili. Veliko dela je opravil g. Michael Zinke in gasilci 
sami, ki smo delali prostovoljno.
Prihaja novo leto, novi dnevi. Vprašanje, ki si ga postavlja-
mo vsi: ‘’Le kaj nam bodo prinesli?’’ Največja želja društva 
je, da končno uredimo centralno ogrevanje, to pa brez 
finančne pomoči občine in seveda VAS, krajanov Slemena, 
ne bo šlo.
Člani PGD Slemen se želimo na tem mestu zahvaliti občini 
Selnica ob Dravi za posluh pri naših željah, g. županu, kraja-
nom Slemena za pomoč pri gradnji garaž, predvsem dona-
torjem lesa, gospodu Vuteju za razrez ter podjetju Michael 
Zinke za brezplačno postavitev konstrukcije za garaže.

VSEM SKUPAJ ŽELIMO VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO 
LETO 2011.

Na pomoč!
   PGD Slemen
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SVETOVALNICA ZA LJUDI V STISKI 
ZARADI TEŽAV V ZVEZI Z UŽIVANJEM 

ALKOHOLA
 naši kulturi je pitje alkoholnih pijač pogosto, ob 
najrazličnejših priložnostih, od rojstva do smrti 
… Ko človek sliši besedo alkohol, ta beseda ni 

nevtralna kakor druge. Eden ob njej pomisli: »Vsi ljudje pi-
jejo in pitje je nekaj normalnega.« Drugi pa začuti stisko: 
»Alkohol prinaša nesrečo v življenje naše družine.« 
Človek si lahko zelo hitro pridobi izkušnjo, da napetost, 
težave ter nerešena vprašanja izginejo, če se opije. Alkohol 
pa je omamno sredstvo, ki lahko po rednem (to ne pomeni 
nujno vsak dan) in prekomernem uživanju pripelje do zas-
vojenosti. Problemi alkoholizma so pri vsakem drugačni. 
Nekatere temeljne značilnosti zasvojenosti z alkoholom, ki 
jih lahko opazimo pri človeku, pa so, da ne vzdrži daljše 
časovno obdobje brez alkohola, da ga »pijača vleče«, da 
se rad pogovarja o pijači in pitju s svojimi »prijatelji«, da 
poskuša opravičiti pitje in spremenjeno vedenje pred se-
boj in pri domačih, da se počuti nelagodno in ga je sram 
zaradi opijanja pred ljudmi, ki so mu blizu, da je poskušal 
kontrolirati svoje pitje, pa ni šlo. Vedenje človeka, ki pije, 
se spremeni. Spremenijo pa se tudi njegovi najbližji. Zas-
vojenost povzroči spremembe v vedenju pri vseh članih 
družine. Zasvojeni človek niha v razpoloženju, otroci pa so 
ob takem očetu ali materi razdvojeni in nemirni. Zasvojeni 
človek ne upošteva meja drugih, zato se njegovi najbližji 
počutijo ogoljufane in razvrednotene. Posledice pri svo-
jcih so lahko celo hujše kot pri alkoholikih. Svetovalnica za 
ljudi v stiski zaradi lastnih težav v zvezi z uživanjem alko-
hola ali svojcev in prijateljev Društva socialni forum za zas-
vojenosti in omame, iz Ljubljane, ponuja:
• Pogovore ljudem, ki dvomijo o svojem odnosu do 

alkohola ali so v stiski zaradi pitja koga od svojcev ali 

prijateljev.
• Informacije o preprečevanju zasvojenosti pri mladih.
• Informacije o oblikah pomoči in samopomoči zasvo-

jenim. 
• Partnerske in družinske svetovalne pogovore.
• Pripravo in pomoč pri vključitvi v psihosocialne pro-

grame za zdravljene alkoholike in njihove svojce.
• Psihosocialno urejanje v terapevtskih skupinah.
• Rehabilitacijo v klubih zdravljenih alkoholikov in Pri-

jateljskih skupinah.
V svetovalnici so na voljo izkušeni strokovnjaki. Temeljni 
pristop izhaja iz celostnega pogleda na človeka in njegovo 
okolje. Za pogovor v svetovalnici se je treba dogovoriti os-
ebno ali po telefonu 01 438 68 00 ali 01 438 68 05. Sve-
tovalnica je odprta od ponedeljka do petka med 9. in 15. 
uro. Najave pogovorov sprejemamo tudi vsak ponedeljek 
od 17. do 20. ure v prostorih Inštituta Antona Trstenjaka 
na Resljevi 11 v Ljubljani. Možno se je na svetovalnico 
obrniti tudi po spletni pošti socialni.forum@gmail.com 
ali si več prebrati na spletnem naslovu http://drustvo-
socialni-forum.blogspot.com/. Svetovanje je anonimno in 
brezplačno, saj program sofinancirata MOL in MDDSZ. 
Problem zasvojenosti je tako širok in velik, da ga je težko 
videti v vsem obsegu, saj je kot zamočvirjena džungla. Ven-
dar pa skoznjo pelje pot k rešitvi. Mnogi je niti ne opazijo 
in zato potrebujejo pomoč, da jo najdejo.  

                                                                Svetovalnica za ljudi 
v stiski zaradi zlorabe alkohola                                                             

  Društvo socialni forum za zasvojenosti in omame in
                      Inštitut Antona Trstenjaka
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VRH SLOVENSKE LOVSKE  
ORGANIZACIJE GOSTOVAL NA 

OBMOČJU NAŠE OBČINE
 soboto, 6. 11. 2010, je na povabilo Upravnega 
odbora domače Lovske družine Boč na Kozjaku, 

v prostorih lovskega doma Veliki Boč 25, gostoval vrh 
dvaindvajsettisoččlanske slovenske zelene bratovščine 
pod vodstvom predsednika Lovske zveze Slovenije mag. 
Srečka Feliksa Kropeta. 
Navzoči so bili tudi drugi najvišji funkcionarji, in sicer oba 
podpredsednika, Brane Kurnik in mag. Lado Bradač, direk-
tor strokovnih služb mag. Srečko Žerjav, generalni sekre-
tar mag. Štefan Vesel, predsednik Nadzornega odbora ter 
večina članov Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije, 
strokovnjakov za različna področja. 
Opravičeno je bilo odsotnih le nekaj članov Upravnega od-
bora in predsednik Uredniškega odbora glasila Lovec dr. 
Marjan Toš. 
Po prvotnem planu naj bi se srečanja udeležile tudi del-
egacije lovskih organizacij Hrvaške, Bosne in Hercegovine, 
Srbije in Slovaške; to pa je zaradi spremembe protokola 
odpadlo. 
Visoke goste je sprejel starešina Jože Deželak, ki je na krat-
ko opisal lovišče in lovsko družino gostiteljico. 
V nadaljevanju se je v prostorih lovskega doma na svoji 
28. redni seji sestal Upravni odbor Lovske zveze Slovenije. 
V dobrih dveh urah je sprejel nekaj pomembnih odločitev, 
med drugim proračun zveze za prihodnje leto. 
Po uspešno zaključeni seji in skupnem fotografiranju so 
gostitelji, lovci domače lovske družine, goste povabili na 
skupni lov na divje prašiče v lovišču Zagozd. Lov je vodil 
avtor prispevka Štefan Cmrečnjak. Po opravljenem razpo-

redu udeležencev in obveznih varnostnih navodilih je v 
šali dodal, da so številni divji prašiči v letošnjem letu kme-
tom povzročili ogromno škode, zato je napočil čas, da jim 
izstavimo račun. 
Kljub skrbno pripravljenem planu izvedbe lova se je glavni-
na prašičev uspela izmuzniti. Padel je le en lanščak, težak 
58 kilogramov. 
Gosti iz vse Slovenije, nekateri prvič v teh krajih, so bili 
silno navdušeni nad slikovitostjo Kozjaka, ki se je ta dan 
kopal v čudovitem jesenskem soncu. 
Lov je bil zaključen po starih lovskih šegah s pozdravom 
lovini in po obveznem zaključnem zvoku lovskega roga, ki 
je še dolgo odmeval med kozjaškimi smrekami in kostanji. 
Po skupnem lovu so gostitelji goste povabili na zakusko ob 
dobri kapljici. 
Predsednik Lovske zveze Slovenije je v spomin na lepe 
trenutke, ki so jih preživeli v družbi prijaznih gostiteljev, 
Lovski družini Boč na Kozjaku izročil spominsko listino, 
starešina lovske družine pa je njemu in Lovski zvezi Slo-
venije v imenu lovske družine izročil lastnoročno izdelana 
darila z lovskim motivom, ki bodo odslej krasila sedež 
Lovske zveze Slovenije v Župančičevi ulici v Ljubljani. 
Prijetno druženje ob pesmi in lovskih šalah je trajalo do 
večernih ur. 
Prepričan sem, da smo se vsi udeleženci razšli z najlepšimi 
spomini na skupaj preživeti dan. 

Besedilo: Štefan CMREČNJAK
                                                              Foto: arhiv LD
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NE MEČI PETARD, OBDRŽI VSE PRSTE

e meči petard! Če se tej izkušnji ne moreš upreti, 
pirotehnične izdelke uporabljaj tako, da to drugih ne 

moti in ne ogroža. Mnogim državljanom je namreč upor-
aba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, 
nelagodje in občutek nevarnosti! 

PETARDE!?
Petarda je otroku poškodovala oči in prste. 
Bo še lahko postal pilot, strojevodja, 
kuhar ...?

Leta 2008 je bil uveljavljen novi Zakon o eksplozivih 
in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008). 
Najpomembnejša novost na področju pirotehničnih izdel-
kov se nanaša na prepoved prodaje, posesti in uporabe 
ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni 
učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših 
oblik in moči).

• Pirotehničnih izdelkov kategorije 1 ni dovoljeno pro-
dajati mlajšim od 14 let. Gre za ognjemetne izdelke, 
ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo 
zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi 
v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, 
ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in 
drugih zaprtih prostorih. Tipični izdelki so bengalske 
vžigalice, pokajoči vložki za cigarete, konfeti - bom-
bice, pokajoče žabice, male petarde itd. 

• Izdelkov kategorije 2 ni dovoljeno prodajati mlajšim 
od 16 let. Gre za ognjemetne izdelke, ki predstavljajo 
majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa in 
so namenjeni uporabi na omejenih območjih na pr-
ostem. Tipični izdelki so rimske svečke, majhna ogn-
jemetna kolesa, bengalične bakle, baterije in kombi-
nacije itd. 

• Izdelkov kategorije P 1, T 1 in baterij ter kombinacij 
kategorije 3 do 1000g neto mase eksplozivnih snovi 
in fontan kategorije 3 do 750g neto mase eksplozivnih 
snovi pa ni dovoljeno prodajati osebam, mlajšim od 
18 let. 

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni 
učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. janu-
arja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati 
v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh za-

prtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih 
za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo 
javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih 
prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke 
kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi. Izdelki so v ta 
namen tudi označeni.
 
PETARDE!?
Petarda je zanetila požar in družina je za 
praznik ostala brez doma.
Ima tudi vaš otrok samo piratko v žepu?

Mladoletnikom do 14. oziroma 16. leta starosti je dovolje-
no uporabljati pirotehnične izdelke kategorij 1 in 2 le pod 
nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Prepovedana je pre-
delava, uporaba v drugih predmetih, lastna izdelava ter 
preprodaja pirotehničnih izdelkov. V policiji ugotavljamo, 
da je največ poškodb ravno pri takšni prepovedani uporabi 
izdelkov in uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili ku-
pljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa. 
Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba 
pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe 
(opekline, raztrganine rok, poškodbe oči 
itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

PETARDE!?
Oslepitve, opečeni prsti, požari, prestrašeni 
sosedi ... Je vredno poka petarde?   

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili 
določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike 
je predvidena globa od 400 do 1200 evrov.

Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je problem 
vseh, zato prosimo starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje, 
da opozarjajo na nevarnosti in možne posledice. 

Opozorila in nasveti
• Vsi pirotehnični izdelki so nevarni, ker vsebujejo 

eksploziv! 
• Če najdete neeksplodirano ognjemetno telo, ga ne 

premikajte, ampak to takoj sporočite izvajalcu ogn-
jemeta ali na številko 112 ali 113! 

• Ne poskušajte sami izdelovati pirotehničnih zmesi ali 
izdelkov. Za izdelovanje je potrebno veliko znanja o 
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lastnostih posameznih snovi in kemijskih reakcijah, 
zato je dovoljeno le proizvajalcem s strokovnim znan-
jem in ustreznimi laboratorijskimi in proizvodnimi 
prostori. 

• Eksperimentiranje po “receptih” in navodilih na inter-
netu vodi v nesrečo! 

 
Zakaj bi se morala zgoditi nesreča, da bi to verjeli?
Za zagotavljanje varnosti si želimo medsebojnega zaupan-
ja ter tudi Vašo pomoč in sodelovanje. Z upoštevanjem 
naših priporočil boste tudi sami veliko storili za lastno in 
tudi tujo varnost.

Če želite obvestiti policijo o kakršnem koli varnostnem do-
godku ali težavi, vendar želite ostati anonimni, pokličite 
na brezplačno telefonsko številko 080 1200! Če pa želite 
samo pogovor ali nasvet policista, pokličite vodjo polici-
jskega okoliša Selnica ob Dravi na telefonsko številko 02 
669 09 50 ali pišete na elektronski naslov policijskiokolis.
selnica@gmail.com !

Ob bližajočih se praznikih Vam želim varno, srečno in 
uspešno leto 2011.                

                                                                           
Napisal: Marko VIRTNIK

                                                       vodja policijskega okoliša 

USPEHI SELNIŠKIH KARATEISTOV

BRONASTI MEDALJI ZA NINA IN MATICA

V soboto, 02.10.2010, je v Trbovljah potekala 2. Pokalna 
tekma Karate zveze Slovenije. Tekmovali so tekmovalci do 
osemnajstega leta starosti, nastopilo je tudi pet selniških 
karateistov. Osvojili smo dve bronasti medalji, obe v bor-
bah.
Rezultati selniških karateistov:
3. mesto Nino ŠKET, borbe -52kg, kadeti.
3. mesto Matic MORI, borbe -50kg, st. dečki.
Sara Ketiš je izgubila v drugem kolu v katah pri kadetinjah, 
Miha Gosak in Marcel Kobal pa sta izgubila v prvem kolu 
med malčki. Čeprav so vsi trije prikazali soliden nastop, se 
jim ni uspelo uvrstiti v naslednje kolo.

TRi SREBRNE MEDALJE NA 3. POKALNi 
TEKMi

V nedeljo, 14.11.2010, je v Kanalu ob Soči potekala zad-
nja, 3. Pokalna tekma KZS. Selniški karateisti so osvojili tri 
medalje, vse srebrne, v borbah posamezno.
Sedem selniških karateistov se je dobro pripravljenih 
udeležilo zadnje pokalne tekme, ki je bila tudi priprava 
za prihajajoče državno prvenstvo v mesecu decembru. 
Naslednje tekmovanje je bilo na urniku 27.11.2010 v Lju-
bljani – Ljubljana open ter nato težko pričakovano državno 
prvenstvo za vse do 21 let v Žalcu.

Rezultati selniških karateistov:
2. mesto Nino ŠKET, borbe -52kg, kadeti.
2. mesto Matic MORI, borbe -50kg, st. dečki.
2. mesto Luka GRUŠOVNIK, borbe -55kg, st. dečki.

TRI MEDALJE NA DRŽAVNEM PRVENSTVU 
DO 21 LET

V soboto, 04.12.2010, je v Žalcu potekalo državno prven-
stvo za vse do 21 let. udeležilo se ga je kar 428 tekmoval-
cev iz 53 slovenskih klubov. Selniški karateisti so osvojili tri 
medalje, dve v katah posamezno ter eno v borbah posa-
mezno. Čeprav so mogoče še pričakovali kakšno medaljo, 
mislim na Saro Ketiš, kI je osvojila peto mesto in Nina Šket, 
ter finale Željka Panzaloviča, so bili s prikazanim zadovolj-
ni.
Na koncu sezone naš čaka še velik mednarodni turnir v 
Trbovljah, ki je najstarejši karate turnir v Evropi in se ga 
udeležujejo tekmovalci iz vse Evrope, pa tudi tekmovalci 
iz drugih držav.

ENAJST MEDALJ v HAJDiNi

V soboto, 06.11.2010, se je trinajst selniških karateis-
tov udeležilo v Hajdini pri Ptuju mednarodnega turnirja 
Euro east, katerega so se poleg slovenskih osnovnošolcev 
udeležili tudi tekmovalci iz Srbije.
Selniški karateisti so osvojili kar enajst medalj, čeprav so 
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bili zelo razočarani nad sodniškimi odločitvami in tako 
neupravičeno izgubili kar nekaj medalj.

Rezultati selniških karateistov:
KATE:
2. mesto Marcel KOBAL, dečki, 1 – 3 razred.
3. mesto Nik MORI, dečki, 1 – 3 razred.
1. mesto Larisa DOLINŠEK, deklice, 1 – 3 razred.
1. mesto Zoja JURŠA, deklice, 4 – 5 razred.
1. mesto Miha GOSAK, dečki, 4 – 5 razred.

SANSEi, OOS!

Naš priznani trener Kamil Fras, mojster karateja 5. DAN je 
06. oktobra za sedemnajst dni odšel v domovino karateja, 
v deželo vzhajajočega sonca, na Japonsko. Na posebno 
povabilo, brez katerega si treniranja pri priznanih mojstrih 
na Japonskem ni mogoče zamisliti, je odšel skupaj s ko-
legom Veljkom Jukičem, trenerjem Karate kluba Brežice. 
To povabilo si je Kamil prislužil s prikazanim znanjem in 
zagnanostjo na seminarjih v Sloveniji in tujini.
Najprej se je odpravil v mesto Kyoto, kjer je stanoval in tre-
niral pri priznanem senseiu g. Irie 8.DAN. Tam so trenirali 
karate, imenovan Rindo, ki je nekako akademski karate oz. 
karate na zelo visokem nivoju v smislu tehnike in principov 
izvedbe le-te. 
Nato je na japonskem otoku Okinawa v mestu Naha de-
vet dni treniral pri senseiu g.Yagi 10.DAN, ki je eden od 
najvidnejših predstavnikov goju ryu šole in karateja v sve-
tu nasploh.
Potrebno je povedati, da si je Kamil pridobil veliko znanja, 
ker je opravil veliko individualnih treningov, pri katerih so 
se vrhunski trenerji obeh šol posvečali le njemu.
Principov in izvedbe tehnik se karateist lahko nauči le pri 
tako priznanih mojstrih, ki so to znanje pripravljeni deliti, 
podrobno povedati in prikazati; to pa na splošno ni pravilo 
prav pri japonskih mojstrih shotokan karateja.
Razmišljanje japonskih karateistov je drugačno od našega. 
Tam pravzaprav ne poznajo športnega karateja, ampak 
karate trenirajo samo kot borilno veščino, svoje znanje 

1. mesto Sara KETIŠ, deklice, 8 – 9 razred.
1. mesto Nino ŠKET, dečki, 8 – 9 razred.
3. mesto Matic MORI, dečki, 8 – 9 razred.
3. mesto Matic AMON, dečki, 8 – 9 razred.

BORBE ABSOLUTNO:
1. mesto Nino ŠKET, dečki, 8 – 9 razred.
2. mesto Sara KETIŠ, deklice, 8 – 9 razred.

5. mesto Matic MORI, kate, dečki 12 – 13 let, 3. – 2. kyu.
5. mesto Sara KETIŠ, kadetinje.
5. mesto Željko PANZALOVIČ, člani do 21 let.
5. mesto Ana ROBIČ, borbe + 59kg, mladinke.

z vsakim treningom bogatijo in izpopolnjujejo. Japonsko 
in karate razmišljanje je tam zelo tradicionalno, kulturno 
spoštljivo in hierarhično. So samurai, katerim ni pomemb-
na zmaga, ampak misel: ‘’Samurai mora živeti dolgo, ni 
važno zmagovati, samo izgubiti ne sme.’’
Vse osvojeno znanje bo Kamil lahko prenesel na druge 
trenerje v klubu, pa tudi na druge člane kluba.

ŽAK TRETJI NA LJUBLJANA OPEN

V soboto, 27.11.2010, je v Ljubljani potekal velik medn-
arodni turnir Ljubljana open, ki  je bil zelo kvaliteten po 
izboru tekmovalk in tekmovalcev. V vsaki kategoriji je nas-
topilo najmanj 15 tekmovalcev, pri kadetinjah v katah pa 
kar 38 tekmovalk.
Deset selniških karateistov je bilo blizu medalje, osvojil pa 
jo je Žak Remšak v katah posamezno.
To soboto pa z nestrpnostjo pričakujemo državno prven-
stvo, ki bo v Žalcu, in vprašanje je, s koliko medaljami se 
bomo vrnili domov.

Rezultati selniških karateistov:
3. mesto Žak REMŠAK, kate, dečki 8 – 9 let, 8. – 5.kyu.
5. mesto Matic GOSAK, kate, dečki do 7 let.
5. mesto Miha GOSAK, kate, dečki 8 – 9 let, 4. kyu in več.

SARA DRUGA NA PRvi TEKMi PO 
POČITNICAH

V soboto, 04.09.2010, je v Čakovcu na Hrvaškem potekal 
mednarodni turnir Međimurje open 2010. Od selniških ka-
rateistov se ga je udeležila le Sara Ketiš, ki je osvojila zelo 
dobro drugo mesto v katah posamezno med kadetinjami.
Sara se je po trodnevnih reprezentančnih pripravah pred 
dvema tednoma pridno pripravljala v klubu in tako rezultat 
ni izostal niti na prvi tekmi po poletnih počitnicah, čeprav 
je do želene forme še zelo daleč. Sedaj je v fazi fizičnih pri-
prav in tehničnih elementov še nismo veliko vadili.

SARA PETA NA SLOvENiJA OPEN

V soboto, 18.09.2010, je v Kranju potekal velik mednar-
odni turnir Slovenija open. Tekmovalo je okoli štiristo tek-
movalcev iz več evropskih držav, iz našega kluba pa se je 
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turnirja udeležila le Sara Ketiš, drugi pa so med vikendom 
trenirali doma. Osvojila je peto mesto v katah posamezno 
med kadetinjami.

Prihajajoči vikend imamo organizirane skupne klubske 
priprave na Ptuju na centru Kurent. Priprave bodo dvig-
nile nivo pripravljenosti, saj nas v prihodnjem času čakajo 
številna pomembna tekmovanja, na katerih pričakujemo 
odmevne rezultate

Poročila in fotografije pripravila: Kamil FRAS
                                                                             

5. mesto Matic MORI, kate, dečki 12 – 13 let, 3. – 2. kyu.
5. mesto Sara KETIŠ, kadetinje.
5. mesto Željko PANZALOVIČ, člani do 21 let.
5. mesto Ana ROBIČ, borbe + 59kg, mladinke.
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SREČANJE STARODOBNIH 
AVTOMOBILOV V SELNICI OB DRAVI

retjega oktobra je bilo v Selnici ob Dravi srečanje 
starodobnih avtomobilov – ali natančneje ljubi-

teljev starih »fičkov«. Srečanje je potekalo pod okriljem 
Fičo kluba Velenje. Le-ta združuje ljubitelje starih fičkov 
iz vse Slovenije. Tokratno srečanje je organiziral domačin 
Pavel VOLMAJER, ki ima, seveda tega ni potrebno posebej 
poudarjati, tudi svojega fička.
Fičo klub Velenje ima skoraj dvesto članov in vsako leto 
dvakrat organizira srečanje – vsakokrat v drugem kraju. 
Enkrat spomladi in enkrat v jeseni. Tokratno jesensko 
srečanje je bilo, kot rečeno, pri nas v Selnici ob Dravi. 
Udeleženci so se zbrali na ploščadi pred Ferotermom. Tam 
jih je pozdravil tudi župan Jurij LEP in jim zaželel prijetno 
bivanje. Po jutranjem okrepčilu so si udeleženci z velikim 
zanimanjem najprej ogledali Tehniški muzej HE Fala. Nato 
jih je pot vodila k Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Prav vsi fički 
so pot zmogli brez najmanjšega napora, to priča, da so v 
dobri kondiciji (beri: zelo dobro vzdrževani). Pri Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu jih je, žal, pričakala gosta megla, tako, da 
so bili prikrajšani za lep razgled. Po ogledu kraja in blago-
slovitvi jeklenih konjičkov je sledilo druženje in podelitev 
pokalov ter priznanj.

Besedilo in fotografije: Slobodan TATALOVIČ

Originalni fičko s štirimi vrati – v omejeni seriji 600 avtomobilov ga je izdelal 
španski Seat.

Pavel VOLMAJER in župan Jurij LEP.Najmlajši in najstarejši – razlika v starosti je »samo« 40 let.
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Ogled elektrarne Fala.

Udeleženci so z velikim zanimanjem prisluhnili zgodovini HE Fala.

Lep pogled na številno druščino.

Kar 70 se jih je zbralo, poleg teh pa še kakšen starodobnik drugega tipa.

 Na cilju je bila tudi blagoslovitev.

V gosti megli so vsi brez težav prispeli na Sv. Duh na Ostrem vrhu.
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S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS

poštovane bralke in spoštovani bralci! V uredništvu smo se odločili, da poizkusimo vnesti novo rubriko v 
našem občinskem glasilu.

Začeli bomo objavljati stare fotografije. Objavljali bomo vse vrste starih fotografij – tako tiste, ki prikazujejo pokrajino, 
kot tudi tiste, ki prikazujejo razne dogodke, stare hiše, družinske posnetke, posnetke posameznikov. Skratka – želimo, 
da bi vsaka fotografija, ki jo bomo v uredništvu uspeli pridobiti, dobila tudi svojo pripoved. Seveda bodo to pripoved 
zapisali tisti, ki o stari fotografiji kaj vedo, in bo torej kar se da avtentična.
Prepričani smo, da v svojih domovih hranite številne fotografije, ki bi lahko bile še kako zanimive za objavo in ob tem 
tudi za kakšno zanimivo zgodbo. Prebrskajte svoje arhive, poglejte morda kak zaprašen album in nas pokličite. Dogovo-
rili se bomo, kako in kaj. To pomeni, da boste povedali zgodbo o fotografiji, ki nam jo boste poslali, mi pa vam bomo 
predlagali, kako in kaj. Prepričani smo, da se bomo hitro dogovorili za sodelovanje.

Naše sodelovanje bi potekalo takole:
• Fotografijo nam lahko pošljete po e-pošti na naslov info@selnica.si. Dodate lahko hkrati tudi svojo zgodbo ali pri-

poved, ki je z le-to povezana.
• Fotografijo nam lahko pošljete v uredništvo na naslov Selniške novice - uredništvo, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob 

Dravi - in nas nato pokličete na telefon 6730-204 ali 041/682-330. Potem ko bomo fotografijo skenirali, se bomo po 

Selnica ob Dravi
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Smo torej pred določenim izzivom. Skupaj lahko obudimo marsikatero podrobnost, ki je bila do sedaj skrita in poza-
bljena. Tako bomo marsikaj iz naše zgodovine iztrgali pozabi, pa naj gre za različne dogodke ali za čisto osebne zgodbe.

Veselimo se sodelovanja z vami in vas hkrati še enkrat pozivamo k sodelovanju.

Slobodan TATALOVIČ,
                                                                                                 odgovorni urednik

Sv. Duh na Ostrem vrhu

telefonu dogovorili, kako in kdaj se bomo videli za nadaljnje sodelovanje.
• Fotografijo nam lahko prinesete kar v uredništvo. Tukaj jo bomo skenirali in zapisali vašo pripoved.
• Ker se zavedamo, da vam fotografije, ki nam jih boste zaupali, dosti pomenijo, vam jih bomo seveda vrnili. 

Za pokušino vam ponujamo dve fotografiji iz leta 1931. Prva prikazuje center Selnice ob Dravi, druga pa Sv. Duh na 
Ostrem vrhu.
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NA LEPI MODRI DONAVI
(dunajski valček)

Slišiš odmev,
 ta zvok, ta glas, 
o Donavi spev
 nastaja v nas. 
Presrečen si kraj,
 bogat in lep, 
tvoj modri sijaj
 zavida svet. 
Prepevajmo vsi
 na glas, prav vsi, 
o Donava ti,
 prelepa si! 
Prešerno veselje in smeh 
v dobrih tvojih je ljudeh.

Daleč tja z bregov,
Schwarzwaldskih gozdov,
pa čez polja
vse do morja,
družiš narode,
ki s teboj žive
in se v ritmu valčka
zavrte.

Žive naj narodi 
ob tej modri Donavi, 
ritem valčka naj igra 
od Zahoda do Vzhoda 
brez meja.

Podajmo si družno roke, 
o, bratje in sestre, 
zaplešimo v ritmu valov 
te reke valček nov. 
Mogočna Donava, 
reka večno slavljena 
naše pesmi si zanos, 
o, kraljica evropskih 
rek ponos!
Zato zapojmo veselo na glas, 
ujemi ritem, saj valček je v nas, 
veliki reki v slavo in čast 
naj pleše vsak od nas!

Skupaj zapojmo vsi, 
valček povsod živi! 
Dokler bo svet še stal, 
valček bo plesat znal. 
Stari in mladi rod 
pleše ga vsepovsod. 
Srečni ob Donavi 
plešimo ga vsi!

V  ljubezni in slogi 
je sreča sveta,
konec gorja, 
trpljenja in zla.
V deželo čarobno 
naj pot nas pelja,
hitro zaplešimo tja!

Mlada kri, 
le zavri,
kjer je srečen rod, 
tam je mir povsod. Zdrava kri 
nas krepi 
in nam daje novih 
spet moči!

Tam, kjer še 
dunajski valček živi, 
je veselje, 
ki druži ljudi, 
tam, kjer združene 
so moči, 
je zvestoba, 
ki dušo krepi!

Kakor val
reke močne pravi čar zavrtimo se naprej
v ritmu valčka 
brez mej kakor prej, srečno, Donava,
reka naša slavljena,
od izvira do morja
naj ljubezen ponese nas tja, do tja, 
prav tja, do tja !

Glasba: Johann Strauss Tekst: Milko Homer 
Recenzija: Zdenka Primožič

Mi se trudimo, da bi bili še boljši ...

Sp. Selnica 5, 2352 Selnica ob Dravi, tel.: 02/673 02 30
fax: 02/673 02 36, e-mail: kz.selnica@siol.net



Pulko d.o.o., Mariborska cesta 48a, 
2352 Selnica ob Dravi, tel: 02 6730 340

31Selniške novice 11/december 2010

Občina Selnica ob Dravi

AVTOŠOLAAVTOŠOLA
PROMETNE ŠOLE MARIBOR

PRERADOVIÈEVA 33,2000 MARIBOR

tel: 031 657 785

VOZNIŠKI IZPIT ZA KETEGORIJE - AM, A, B, C in E

TEÈAJ CPP - vsaki drugi ponedeljek v mesecu

UCITE SE Z NAJBOLJŠIMIUCITE SE Z NAJBOLJŠIMI
KUPON

ENA URA VOŽNJE GRATIS
AVTOŠOLA - PROMETNA ŠOLA MARIBOR

PRERADOVIÈEVA 33, Maribor 031 657 785

CENIK
TEÈAJ CPP..............50€
URA VOŽNJE...........20€

(DIJAKI,ŠTUDENTI)

 
Spoštovani 

poslovni partnerji,

zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in sodelovanje v preteklem letu.

V prazničnih dneh vam želimo  
veliko lepih trenutkov in  

prijetnega počutja, v
prihajajočem letu pa vam voščimo 

obilo sreče, zdravja in novih  
poslovnih uspehov.

Mi se trudimo, da bi bili še boljši ...

KMETIJSKA ZADRUGA SELNICA Z.O.O.
Sp. Selnica 5, 2352 Selnica ob Dravi, tel.: 02/673 02 30

fax: 02/673 02 36, e-mail: kz.selnica@siol.net

Želimo vam prijetne božične 
praznike in srečno 2011!

Proizvodnja visokotlačnih ventilov za
 medicinske in tehnične pline.

http //www.pulko-ventili.si. 

Hitre, inovativne in kvalitetne rešitve za vsako streho 
in vsak žep.

http://www.pulko.si. 

Pulko ventili Ruše d.o.o., Mariborska cesta 48a, 
2352 Selnica ob Dravi, tel: 02 6730 341
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Z VALČKOM V NOVO LETO 2011

vetovno znani valček Johanna Straussa »An der 
schönen blaunen Donau (Na lepi modri Donavi), ki 

ga ob novem letu vselej izvajajo Dunajski filharmoniki, je 
povsod  zelo priljubljen.
Pri nas ga izvajajo pevski zbori, za katere sem napisal iz-
virno slovensko besedilo. Zlasti lepi so spomini na že izve-
dene koncerte šolskih in odraslih pevskih zborov, in sicer: 
Mladinski zbor OŠ Selnica ob Dravi (uv. Marinka Šober) in 
OŠ France Prešeren Maribor (uv. Metka Kuraj), Ženski in 
mladinski zbor KUD Oplotnica (uv. Jožica Brecko), Komor-
ni moški zbor OZ Ruše (uv. Milko Homér) in Oktet Anina 
dekleta iz Lovrenca na Pohorju (uv. Karmen Podlesnik).
Mariborski poklicni glasbeni umetniki pa že načrtujejo 
koncertno izvedbo tega dela in izdajo glasbene zgoščenke 
s Simfoničnim orkestrom in zborom SNG Maribor z ugled-
nim dirigentom Stanetom Jurgecom.
 To pa bo tudi zelo lepa promocija za Maribor in Slovenijo.

Milko HOMÉR,
Akad. glasbenik profesor

13. RAZSTAVA ROČNIH DEL DRUŠTVA 
»MARJETIC«

ot po navadi smo v prvih novembrskih dneh, to je 6. 
in 7. novembra priredile že trinajsto razstavo naših 

ročnih del v prostorih OŠ Selnica ob Dravi.
Na lep sončen dan in s srečno številko 13 smo naše drage 
obiskovalke in obiskovalce  počastile z otvoritvijo kratke 
proslave in prelepim kulturnim programom. Naj se ob tej 
priliki zahvalimo vsem sodelujočim, predvsem pa gre zahv-
ala moškemu pevskemu zboru Pavza iz Selnice za čudovito 
odpete pesmi, prav tako smo ugotovile, da sta bila Rene s 
trobento in Jaka s harmoniko upravičeno deležna gromke-
ga aplavza. Tudi županu g. Juriju Lepu se vse »Marjetice« 
zahvaljujemo za lepe in spodbudne besede.
Vse, kar smo ustvarile v enem letu v različnih tehnikah: 
od vezenja, pletenja, klekljanja, kvačkanja, umetelnega 
in sestavljenega pletenja, vozlanja OKI čipk, rešiljeja, do 

schwalmer vezenja, in to v izvedbi prtov, zaves, slik, pod-
stavkov, bluzic, puloverjev, setov, posteljnin in še bi se kaj 
našlo, vse to smo dale na ogled, pa tudi v oceno našim 
zvestim obiskovalcem. Naj povemo, da smo bile zelo 
presenečene nad rekordnim številom obiskovalcev, saj so 
prihajali skoraj iz vse Slovenije: od Murske Sobote, Gorn-
jega Grada, Črne na Koroškem, Radelj ob Dravi, Žalca, 
Prebolda, Rač, Maribora z okolico itd. Ocenile smo, da je 
prišlo preko 800 obiskovalcev in da so bili zelo navdušeni 
nad količino predstavljenih izdelkov, še bolj pa na samo 
izdelavo le-teh. Naj ne zveni neskromno, ampak dobile 
smo resnično ogromno ustnih in pisnih pohval; to nam 
seveda daje pobudo za naprej in voljo še za nadaljnje ust-
varjanje.
Razstavo smo tokrat dodatno opremile z raznovrstnimi 
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starimi likalniki in ustreznimi dodatki, saj imamo v našem 
društvu strokovnjakinjo, ki se poleg klekljanja spozna tudi 
na takšne reči. Prepričane smo, da so bili naši obiskoval-
ci zadovoljni, pa ne samo z ogledom razstave, saj imajo 
hkrati možnost spoznati tudi naš lepi kraj in vselej prijazne 
ljudi.
Pohvaliti se moramo tudi, da smo uspele v naše društvo 
pridobiti štiri mlajše članice; to nas posebej veseli, saj se 
nam je povprečna starost članic bistveno znižala (to pa ni 
kar tako!).
Veseli nas, da se imamo možnost še v tem glasilu zahvaliti 
vsem, ki ste kakorkoli pripomogli, da smo laže organizirale 
našo razstavo, pa vendar dovolite, da imenujemo vsaj 
nekatere, in sicer: Občino Selnica ob Dravi, vse naše stalne 
in nove sponzorje, nenazadnje tudi OŠ Selnica ob Dravi, ki 
nam omogoči, da gostujemo v njihovih prostorih.
Še enkrat hvala vsem.

MARJETICE želimo prav vsem lepe božične praznike in 
srečno novo leto.

                                      Napisala: Fanika OSTERC
                                                 Fotografiji: arhiv društva 

Zapis koroškega govora v Gradišču 
in na Vurmatu

 Občini Selnica ob Dravi se na zahodu govori 
koroško, na vzhodu pa štajersko narečje.

V Gradišče in na Vurmat sega še podjunsko narečje, saj 
je v 13. stoletju potekala kolonizacija s koroškimi kmeti. 
Značilni koroški samoglasniki so ohranjeni: ie, uo, ozka 
e in o, široka ea, oa, dolgi a se zaokroži v široki o, široki 
o pa v a, polglasnik se razvije v e-jevski samoglasnik, 
samoglasniški r se izgovarja ar: bobnca, buog, coata, cve-
tealo, čiera, dejn, kaza, kuost, mlieko, moka, naga, part, 
pleat, sjoje, ves.

Jezikovne drobtinice
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Besedilo v koroškem narečju

Sjoje lejna
(Pepca Volmajer)

Na nivi je biu nǝ štikl, ko je lejn biu sjon. Trieba ga je blo 
pleat. Pu ga je cvetealo, pu pa ne. Tisto, ko je odcvetea-
lo, tisto smo pre popipali, ne želi. Popipali smo pa u toke 
snapiče, kup pa postouli na nivi, da se je posošilo. Pol smo 
pa mogli u jesn nǝtǝr spraulat. Pre mare suh bit, pol smo 
pa tarli. Tereš tak, da moš toko napravo, ko zmies potisneš 
pa du toučeš z roko. To je blo najbol slaunosno, kodoj je 
tereje blo. Te smo vliko bobnc dobili. Pa vieš, koke he-
jce smo meli kup. Latrom smo pa repe naredle, če je kiri 
niemo šou, če ni veadou, da smo mu tok rep gar obesli 
zodi notre u jep.
Ko je tisti lejn suh biu, te so ga no položli po natleh, no pa 
je mogo leažet tak nix štirnajst dni, da je tak ko bi spirvau. 
Tisto smo kop pobrali pa toke vlike butare naredli in tisto 
je no šlo na tereje. Pol pa smo mogli vun strǝt, da je blo 
predivo. Tisto smo pa predli: dekle, čiere pa moti na ko-
lovrati pozimi. Prejo smo du zmatali na toke klopčiče in 
tǝste klopčiče smo no nesli h tkaucu, da je naredo plotno 
za parte, hantohe, brisavke, furtihe. Blago je blo pa sive al 
pa rejave forbe. Leahko si pa forbau tǝdi.
 

Besedilo v knjižnem jeziku

Sejanje lanu
(Pepca Volmajer)

Na njivi je bil kos, kjer je bil posejan lan. Potrebno ga je 
bilo pleti. Polovica lanu je cvetela, polovica pa ne. Tisto, 
kar je odcvetelo, smo torej populiti, ne želi. Populili smo ga 
in zvezali v snopiče in jih postavili na njivi, da so se posušili. 
V jeseni smo ga pa spravili pod streho. Lan mora biti suh, 
da smo ga lahko trli. Trli smo s posebno napravo, v katero 
smo potisnili lan in tolkli po njem z roko. Čas, ko smo trli, 
je bil zelo slovesen. Najeli smo veliko žensk. Pa veš, kakšne 
šale smo zganjali! Moškim, ki so šlo mimo, smo naredili 
repe; če ni videl, smo mu v suknjič obesili tak rep.
Ko je bil lan suh, so ga položili po podu. Potem pa je moral 
ležati kakšnih štirinajst dni, da je preperel. Pobrali smo ga, 
naredili velike butare in te smo potem trli. Dobili smo pre-
divo, ki smo ga pozimi potem predle: dekle, hčerke in mati 
na kolovratu. Prejo smo odmotali na klobčiče in jih odnesli 
k tkalcu, da je napravil platno za rjuhe, brisače, brisavke, 
predpasnike. Blago je bilo sive ali rjave barve. Lahko si ga 
pa tudi pobarval.

Zapisano besedilo priča, da so v naših krajih še sejali 
lan, tkalci pa tkali platno. Prevzete besede so pred-
vsem nemške: farba ´barva´, furtih ´predpasnik´, hantoh 
´brisača´, hejc ´šala´, jep ´suknjič´, no ´potem´, štikl ´kos´. 
Zanimivo je poimenovanje za moškega – later. Verjetno 
beseda izhaja iz nemške ´Leute´, to je ljudje. Bobnca za 
žensko zveni rahlo slabšalno. Za otroka je še slišati besedo 
lauženk. Verjetno je najprej pomenila ´ušivec´.

Napisala: Akad. prof. dr. Zinka Zorko

Tradicionalno jesensko romanje 
mariborske metropolije

(Velesovo, Radovljica, Ljubljana)

estega novembra 2010 se je pet avtobusov romarjev iz severovzhodne Slovenije podalo na pot proti Gorenjski, od 
teh petdeset romarjev iz selniške in duhovske fare. Naš duhovni vodja v avtobusu je bil dr. Jožef Urbanič. Škof dr. 

Jožef Smej je ob somaševanju petih duhovnikov ob desetih daroval sveto mašo v cerkvi v Velesovem.
Božja pot v Velesovem je tesno povezana z nastankom samostana dominikank pod oblastjo oglejskega patriarhata. 
Andeški grofje so imeli središče v Kamniku. Vitez Gerloh je dal pobudo za pozidavo velesovskega samostana leta 1238. 
Dominikanke so bile usmerjene v molitev in vzgojo. 1471 so Turki samostan zažgali, sestre pa odpeljali v sužnost. Leta 
1644 so duhovni voditelji v samostanu postali kapucini. Z odlokom cesarja Jožefa II. je bil samostan 1782 ukinjen.
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V cerkvi je čudovit Marijin kip, romanska mo-
jstrovina iz 12. stoletja, cerkev pa krasijo slike 
mojstra Kremser-Schmidta.
Pot smo nadaljevali v Radovljico, eno 
najstarejših slovenskih mest. V gradu Thurn smo 
si ogledali čebelarski muzej, kjer je predstavlje-
na čebelarska dediščina: kranjska sivka, ki velja 
za najbolj medonosno čebelo, številni svetovno 
znani čebelarji in panjske končnice.
V Radovljici se je rodil začetnik slovenske drama-
tike Anton Tomaž Linhart (1756–1795). Napisal 
je dramo Županova Micka po nemški predlogi, 
dodal pa ji je slovensko moralno, družbeno in 
narodnostno barvo, prikazan je problem sloven-
stva in tujstva in spor med kmečkim človekom 
in mestno gospodo. Linhartova igra Ta veseli 
dan ali Matiček se ženi je bila uprizorjena šele 
leta 1848. Prizorišče komedije je grad na Gore-
njskem.
Ko smo se vozili po Gorenjski, smo spregovo-
rili tudi o našem največjem pesniku Francetu 
Prešernu, ki se je rodil v Vrbi na Gorenjskem 
3. decembra 1800 na srednje veliki zakupni 
kmetiji. V bližnjem sorodstvu je imel kar nekaj 
duhovnikov, pa tudi brat Jurij je postal duhovnik. 
Študiral je v Ljubljani, na Dunaju in v Celovcu. 
Opravljal je prakso po različnih odvetniških 
pisarnah, šele tri leta pred smrtjo je dobil v Kran-
ju mesto odvetnika. Umrl je 8. februarja 1849 v 
Kranju in tam je tudi pokopan.
Doživel je veliko razočaranj v življenju, zlasti 
v ljubezni do Primičeve Julije in v neurejenem 
razmerju z Ano Jelovškovo in z nezakonskimi 
otroki.
Pesmi je pisal v slovenskem in nemškem jeziku. 
Njegova edina pesniška zbirka Poezije je izšla 
leta 1847. Prijatelj Matija Čop ga je seznanil 
zlasti z renesančnimi pesniškimi oblikami (son-
et, sonetni venec), najštevilnejše so ljubezenske 
pesmi, balade in romance.
Prešernovo razmerje do vere, krščanstva in 
Cerkve je zelo zapleteno. V okviru pesniškega 
opusa se giblje od soneta o Vrbi do Krsta pri 
Savici. Do odhoda v ljubljanske šole je bil 
Prešeren izpričano veren, potem se je začel 
od vere odmikati in se na Dunaju izoblikoval v 
svobodomisleca. Hkrati je ne le v mladostnem, 
marveč tudi v zrelem obdobju ostajal navezan 
na strice duhovnike. Prijetne družabne stike je 



36 Selniške novice 11/december 2010

Občina Selnica ob Dravi

imel z duhovniki v Ljubljani, na Koroškem in v Kranju, 
z Blažem Potočnikom, Jakobom Zupanom, Janezom 
Ciglerjem, Urbanom Jarnikom, A. M. Slomškom in 
Jožefom Dagarinom, spovednikom na smrtni postelji.
O Prešernovih zadnjih dnevih življenja ostajajo različna, 
tudi nasprotujoča si poročila. Nazadnje je menda bral 
– tako je poročala Lenka Prešernova – Sveto pismo in 
Tomaža Kempčana Hojo za Kristusom. Obe deli sta se 
ohranili v popisu njegove knjižnice, ki je bil narejen 
po njegovi smrti. Hči Ernestina je pozneje spodbijala 
besede, ki naj bi jih pesnik uro pred smrtjo izrekel 
sestri Katri (»Kmalu bo treba pred sodbo iti.«). Kran-
jski župnik Jožef Dagarin, ki je bil Prešernov nekdanji 
licejski profesor, je pesnika ob zadnjih urah nagovoril 
k spovedi in poslednjemu obhajilu. Sprva je Prešeren 
menda ugovarjal, nato pa na smrtni postelji spoved in 
obhajilo s poslednjim oljem tudi sprejel. Za Prešernova 
kranjska leta je izpričano, da je ob nedeljah hodil tudi 
k maši.
Prešernova Zdravljica je postala slovenska himna, 
8. februar, dan njegove smrti, pa slovenski kulturni 
praznik.
Na naši romarski poti smo se ustavili tudi v Ljubljani, 
v stolnici svetega Nikolaja, ki je po obnovi zasijala v 
baročni barvitosti in mnogih umetninah, sprehodili 
smo se do Plečnikovega Tromostovja in Prešernovega 
spomenika, se sprehodili po stari Ljubljani, v Domžalah 
smo se zahvalili odličnemu vodniku Tadeju. Nato smo 
molili in peli do doma. Naslednje postno romanje nas 
bo popeljalo v Nemčijo.

Napisala: Dr. Zinka ZORKO

Telefon: +386 (02) 229 73 90,
E-mail: info@merel.si

Internet: http://www.merel.si
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Podjetje 
Treibacher Schleifmittel d.o.o. 

vošči vsem občanom 
Selnice ob Dravi

prijetne božične praznike 
in uspešno leto 2011.

Občanom 
Selnice ob Dravi 

želimo 
uspešno leto 2011!

Telefon: +386 (02) 229 73 90,
E-mail: info@merel.si

Internet: http://www.merel.si

LABORATORIJSKI ANALIZNI 
INSTRUMENTI IN PRIBOR

Želimo 
vam 

prijetne 
božične 
praznike 
in srečno 

2011!
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MIKLAVŽEVANJE

 prvih decembrskih dneh so puhaste snežinke 
pobelile polja in navihano pogledovale skozi 

marsikatero okno. Okrog vogalov je razposajeno zavi-
jalo, v otroških prsih je srce hitreje bilo, ko je beseda 
nanesla na sv. Miklavža. 
Obisk prvega dobrega moža v mesecu decembru smo 
po drugi sv. maši nestrpno dočakali v Slomškovem 
domu v Selnici ob Dravi. Otroci Amanda, Blaž, Klara, 
Jerneja, Barbara, Martin in Tilen iz Podružnične šole 
Sv. Duh na Ostrem vrhu so odlično odigrali poučno 
zgodbico pod vodstvom učiteljice, mentorice Damjane 
Očko, ki je pripravila priredbo po zgodbi Miklavž pri-
haja.
6. decembra, praznuje sv. Miklavž svoj god. Po stari tradiciji obiskuje dan pred svojim godom pridne otroke ali pa jim v 
noči na 6. december nastavi skromna darila, saj vseh ne more obiskati.
Legenda pripoveduje, da je bil sv. Miklavž že kot majhen deček zelo dobrega srca in je rad pomagal drugim otrokom. Ko 
pa je odrastel, svojega bogastva ni obdržal zase, razdeljeval ga je ubogim, tistim, ki niso imeli ničesar. In tako je dobri 
mož takoj, ko je slišal iskreno molitev otrok, pričel podarjati darila. Manjši so prejeli v skromnem darilu knjižico o sv. 
Miklavžu, večji pa kakšen sadež ali bonbon. 
Tistim, ki med letom niso bili vedno pridni, so parkeljni na predvečer sv. Miklavža v opozorilo prinesli šibo.

Miklavževanje so organizirali in pripravili člani Mešanega pevskega zbora sv. Marjeta, KUD Arnold Tovornik.

          Prispevek pripravila Kristina KMETEC                                  
 Fotografije: Foto Anka

vABiLO
Mešani pevski zbor sv. Marjeta, KUD Arnold Tovornik, vas prisrčno vabi na 8. TRADICIONALNI BOŽIČNI KONCERT z 

gosti, ki bo v nedeljo, 26. decembra, ob 17. uri v cerkvi sv. Marjete v Selnici ob Dravi. 



 

NOVO V SELNICI OB DRAVI

 

RIDER PRO  skladisce, trgovina in 
spletna trgovina RiderPRO.SI

Spodnji Slemen 11c, Selnica ob Dravi, www.riderpro.si, tel:02/320-34-40

Zapeljite se z nami v srečno leto 2011!
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Želimo vam, da bi bilo v nasled-
njem letu v vaših domovih ve-
liko družinske sreče in topline. 
Tudi v bodoče se bomo trudili, 
da boste pri nas dobili tisto kar 

pričakujete. Prijetne praznike in 
veliko uspehov in zadovoljstva v 

letu 2011.
BB Biro Budja d.o.o.

Geodetske storitve in svetovanje

Tyrševa ulica 15
2000 Maribor

t: 02 250 15 80
f: 02 250 15 81

www.budja.si | info@budja.si

Srečno 2011!

Naj bo to najlepše leto, 
z obilico sonca, 
z mnogo sreče, 

naj z uspehi bo prežeto, 
naj pride v miru

in v miru se izteče!
Vse to, in še veliko več vam želimo!

Kolektiv gostilne Pec

Romet d.o.o., Mariborska c. 1, 2352 Selnica ob Dravi
Tel.: 02/673-50-33; Fax: 02/673-50-32; 

e-mail: info@romet.si
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